
http://www.ghaemiyeh.com






(2  ) 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 2 37ياهینتسناد 

باتک 37تاصخشم 

میرکلا 37ناضمر 

ناضمر هام  هراب  37رد 

37نتم

ناضمر كرابم  هام  60لئاضف 

ناضمر 63يانعم 

نآرق رد  65هزور 

يراد 125هزور 

هزور هژیو  هاگیاج  ناضمر و  كرابم  هام  130تیمها 

هینابعش 132هبطخ 

ناضمر هام  رد  منهج  ياهرد  ندوب  هتسب  تشهب و  ياهرد  ندوب  زاب  137يانعم 

ردقلا 156هلیل 

ردق هروس  156ریسفت 

ردق بش  هرابرد  171يرصتخم 

ردقلا هلیل  تلزنم  182مئالع و 

ردقلا هلیل  ّرس  مالسلااهیلع  ارهز  184همطاف 

184نتم

ردق بش  رد  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  اب  221هارمه 

221همدقم

دیاقع 232لوصا 

؟ تسیچ نید  232لوصا 

232خساپ
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دیحوت -1232

لدع  2235

توبن  3236

تماما  4240

240همدقم

 ( ص ربمایپ (  241رتخد 

لوا 242ماما 

مود 244ماما 

موس 245ماما 

مراهچ 247ماما 

مجنپ 249ماما 

مشش 250ماما 

متفه 251ماما 

متشه 253ماما 

مهن 254ماما 

مهد 255ماما 

مهدزای 256ماما 

مهدزاود 257ماما 

داعم  5258

اه 259یقرواپ 

؟ تسیچ نید  260عورف 

260هراشا

زامن 261لوا 

هزور 270مود 

سمخ 272موس 

تاکز 273مراهچ 
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جح 274مجنپ 

داهج 275مشش 

فورعم هب  رما  277متفه 

رکنم زا  یهن  277متشه 

يربت یلوت و  مهد  278مهن و 

؟ تسیچ مالسا  رد  279قالخا 

هیعداو 285بادآ 

اعد 285بادآ 

285نتم

تایآ 288نایب 

مود 295شخب 

موس 304شخب 

مراهچ 313شخب 

مجنپ 322شخب 

330اعد

ناضمر لاله  تیور  ماگنه  ص )  ) ربمایپ 330ياعد 

ناضمر لاله  تیؤر  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  330ياعد 

ناضمر هام  لولح  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  331ياعد 

رحس 341ياعد 

ص) ربمایپ (  رصتخم  342ياعد 

342هراشا

ناضمر كرابم  هام  ياهزور  343هیعدا 

لوا زور  343ياعد 

مود زور  343ياعد 

موس زور  343ياعد 

مراهچ زور  343ياعد 
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مجنپ زور  343ياعد 

مشش زور  344ياعد 

متفه زور  344ياعد 

متشه زور  344ياعد 

مهن زور  344ياعد 

مهد زور  344ياعد 

مهدزای زور  344ياعد 

مهوزاود زور  345ياعد 

مهدزیس زور  345ياعد 

مهدراهچ زور  345ياعد 

مهدزناپ زور  345ياعد 

مهدزناش زور  345ياعد 

مهدفه زور  345ياعد 

مهدجه زور  346ياعد 

مهدزون زور  346ياعد 

متسیب زور  346ياعد 

مکی تسیب و  زور  346ياعد 

مود تسیب و  زور  346ياعد 

موسو تسیب  زور  346ياعد 

مراهچو تسیب  زور  347ياعد 

مجنپو تسیب  زور  347ياعد 

مششو تسیب  زور  347ياعد 

متفهو تسیب  زور  347ياعد 

متشهو مسیب  زور  347ياعد 

مهنو تسیب  زور  347ياعد 

میس زور  348ياعد 
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ناضمر كرابم  هام  بش  ره  348ياعد 

ناضمر كرابم  هام  رخآ  ههد  348ياعد 

ناضمر كرابم  هام  عادو  348ياعد 

تسا ناضمر  كرابم  هام  لامعا  تلیضف و  350رد 

350همدقم

تسا هام  نیا  هکرتشم  لامعا  رد  لوا  357بلطم 

لوا 357مسق 

مود 360مسق 

موس 369مسق 

371مراهچ

لوا 371تمسق 

مود 379تمسق 

387مجنپ

390مشش

390متفه

390متشه

مراهچ 391مسق 

391لوا

397مود

401موس

405مراهچ

407مجنپ

407مشش

407متفه

407متشه

407مهن
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تسا ناضمر  كرابم  هام  زور  بش و  هصوصخم  لامعا  رد  مود  407بلطم 

لوا 407بش 

408هراشا

410متشه

لوا 414زور 

ردق ياهبش  421لامعا 

421همدقم

مهدزون بش  424لامعا 

مکی تسیب و  بش  424لامعا 

موس تسیب و  بش  429لامعا 

هام رخآ  ياهبش  اهزور و  433لامعا 

مود تسیب و  بش  433ياعد 

مراهچ تسیب و  بش  434ياعد 

مجنپ تسیب و  بش  435ياعد 

مشش تسیب و  بش  435ياعد 

متفه تسیب و  بش  436ياعد 

متشه تسیب و  بش  436ياعد 

مهن تسیب و  بش  437ياعد 

ما یس  بش  437ياعد 

هام رخآ  438بش 

ما یس  440زور 

هام ياهبش  440ياهزامن 

لوا بش  440زامن 

مود بش  440زامن 

موس بش  440زامن 

مراهچ بش  440زامن 
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مجنپ بش  440زامن 

مشش بش  441زامن 

متفه بش  441زامن 

متشه بش  441زامن 

مهن بش  441زامن 

مهد بش  441زامن 

مهدزای بش  441زامن 

مهدزاود بش  441زامن 

مهدزیس بش  441زامن 

مهدراهچ بش  441زامن 

مهدزناپ بش  442زامن 

مهدزناش بش  442زامن 

مهدفه بش  442زامن 

مهدجیه بش  442زامن 

مهدزون بش  442زامن 

مراهچ تسیب و  ات  متسیب  ياه  بش  442زامن 

مجنپ تسیب و  بش  442زامن 

مشش تسیب و  بش  442زامن 

متفه تسیب و  بش  442زامن 

متشه تسیب و  بش  443زامن 

مهن تسیب و  بش  443زامن 

ما یس  بش  443زامن 

هام ياهزور  443ياهاعد 

لوا زور  443ياعد 

مود زور  443ياعد 

موس زور  443ياعد 
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مراهچ زور  443ياعد 

مجنپ زور  444ياعد 

مشش زور  444ياعد 

متفه زور  444ياعد 

متشه زور  444ياعد 

مهن زور  444ياعد 

مهد زور  444ياعد 

مهدزای زور  444ياعد 

مهدزاود زور  444ياعد 

مهدزیس زور  445ياعد 

مهدراهچ زور  445ياعد 

مهدزناپ زور  445ياعد 

مهدزناش زور  445ياعد 

مهدفه زور  445ياعد 

مهدجیه زور  445ياعد 

مهدزون زور  445ياعد 

متسیب زور  445ياعد 

مکی تسیب و  زور  445ياعد 

مود تسیب و  زور  446ياعد 

موس تسیب و  زور  446ياعد 

مراهچ تسیب و  زور  446ياعد 

مجنپ تسیب و  زور  446ياعد 

مشش تسیب و  زور  446ياعد 

متفه تسیب و  زور  446ياعد 

متشه تسیب و  زور  446ياعد 

مهن تسیب و  زور  446ياعد 
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ما یس  زور  447ياعد 

هتفه مایا  447ياهاعد 

هبنش زور  447ياعد 

هبنشکی زور  447ياعد 

هبنشود زور  448ياعد 

هبنش هس  زور  449ياعد 

هبنشراهچ زور  450ياعد 

هبنشجنپ زور  450ياعد 

هعمج زور  451ياعد 

ریجم 452ياعد 

ریجم ياعد  452تلیضف 

ریجم ياعد  452نتم 

ریبک نشوج  456ياعد 

نشوج ياعد  456تلیضف 

ریبک نشوج  ياعد  458نتم 

دهع 475ياعد 

دهع ياعد  475تلیضق 

ءاروشاع 477ترایز 

ءاروشاع ترایز  477تلیضف 

ءاروشاع ترایز  480نتم 

همقلع 483ترایز 

همقلع ترایز  483تلیضف 

همقلع ترایز  484نتم 

ناضمر 488ماکحا 

هام لوا  ندش  تباث  488هار 

هزور 492ماکحا 
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492همدقم

هزور 494فیرعت 

ناضمر هام  هزور  494طیارش 

هزور بوجو  طیارش   1494

هزور تحص  طیارش   2495

496لئاسم

497تارطفم

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  497یئاهزیچ 

498لئاسم

505يروآدای

505تّین

تین 505موهفم 

505لئاسم

کشلا موی  507هزور 

ناضمر هام  رد  508رفس 

ناضمر هام  رفس  508ماکحا 

509لئاسم

ددرگ یمن  بجاو  زین  اضق  دوش و  یمن  لطاب  هزور  هک  510يدراوم 

تسا بجاو  اضق  طقف  هک  511يدراوم 

تسا بجاو  يرییخت  هرافک  ءاضق ،  رب  هوالع  هک  514يدراوم 

دراد ریزعتو  هرافکو  اضق  هک  515يدراوم 

دوش یم  بجاو  هیدفو  اضق  هک  515يدراوم 

تسا بجاو  عمج  هرافکو  اضق  هک  516يدراوم 

هرافک رد  517یلئاسم 

ناضمر هام  هزور  518ياضق 

ددرگ یم  بجاو  هزور  ياضق  یناسک  هچ  518رب 
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519لئاسم

دننک راطفا  ناضمر  هام  رد  ار  دوخ  هزور  دنناوت  یم  هک  521یناسک 

هرطف 521تاکز 

521همدقم

هرطف تاکز  ندش  بجاو  522طئارش 

هرطف تاکز  522تقو 

هرطف تاکز  رادقم  522سنج و 

523لئاسم

ناوناب هزور  524ماکحا 

524نتم

هزور بوجو  525طیارش 

غولب لیاوا  رد  نتفرگن  525هزور 

هزور نتفرگن  هب  نتشادن  525نیقی 

هزور نتشادن  اضق  يرامیب و  525رارمتسا 

مشچ فعض  526هزور و 

ینامسج فعض  526هزور و 

تسین بجاو  اه  نآ  رب  هزور  هک  526یناوناب 

رادراب نانز  527هزور 

هدریش نز  هزور  527ياضق 

هناهام تداع  زا  دعب  نوخ  528هدهاشم 

صرق زا  529هدافتسا 

هضاحتسم 529هزور 

نآ ماکحا  هزور و  531تالطبم 

هزور 532هرافک 

هرافک 533هزور 

هزور 533ياضق 
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ردام ردپ و  هزور  533ياضق 

مارح ياه  533هزور 

هزور رد  تاهورکم  533تابحتسم و 

هرطف 534تاکز 

اه تشون  534یپ 

خساپو 537شسرپ 

537نتم

اه تشون  540یپ 

رفاسم هزور  544تایآ 

تایآ 544نتم 

اهتشون 551یپ 

هاتوک خساپ  هاتوک  552شسرپ 

552هراشا

رفاسم يوجشناد  هزور  زامن و  554مکح 

دنا هدنز  هک  يردام  ردپ و  ياضق  هزور  555زامن و 

فاکتعا ماکحا  خساپو  555شسرپ 

ناضمر یخیرات  558ياهتبسانم 

ناضمر هام  رد  یخیرات  558ثداوح 

هلاقم 558عبانم 

دش يزوس  شتآ  راچد  ص )  ) یبنلا دجسم  هام  لوا  558زور 

ناضمر هام  لوا  رد  ع )  ) اضر ماما  558يدهعتیالو 

ناضمر هام  موس  زور  رد  هحضاف  ای  كوبت  558هوزغ 

متفه زور  رد  ع )  ) بلاط وبا  ترضح  559تافو 

559هراشا

تسا رت  نیگنس  قلخ  همه  نامیا  هفک  زا  بلاط  وبا  نامیا  560هفک 

تثعب مهد  لاس  ناضمر  هام  هجیدخ  ترضح  560تافو 
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مالسا رد  يردارب  دقع  هاخاوم و  ثیدح  561مهدزاود 

561نتم

ص)  ) ربمایپ زا  يردارب  توخا و  564فیرعت 

مهدزناپ زور  رد  ع )  ) ربکا طبس  یبتجم  ماما  564تدالو 

564هراشا

دوب یهلا  فیلکت  کی  ع )  ) نسح ماما  565حلص 

نسرغص لاح  رد  ع )  ) داوج ترضح  تماما  567لئالد 

ناضمر هام  ای 19  رد 17  ردب  هوزغ  568عوقو 

نیملسم مالسا و  يارب  ردب  گنج  یناهج  569تارثا 

ناضمر هام  متسیب  يرجه و  متشه  لاس  رد  هکم  570حتف 

570هراشا

هکم حتف  رد  ص )  ) ربمایپ ریظن  یب  یخیرات و  573وفع 

ناضمر هام  مکی  تسیب و  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  575تداهش 

575هراشا

جراوخ ياهبآم  سدقم  اب  گنج  ناورهن  576گنج 

تسا ردقلا  هلیل  ناضمر و  هام  مهم  عیاقو  زا  موس  تسیب و  577بش 

577هراشا

تسا ردق  بش  نوچ  تلزنم  رظن  زا  ردق  579زور 

یجیردت ای  یعفد  رظن  زا  نآرق  579لوزن 

نآرق لوزن  تیفیک  رد  ع )  ) قداص ماما  كرابم  580رظن 

ناضمر هام  رد  ینامسآ  بتک  580لوزن 

ناضمر هام  هعمج  نیرخآ  نیربکتسم  هیلع  نیفعضتسم  هلباقم  زور  سدق  581زور 

581هراشا

نیملسم تدحو  رد  یلاعلا  هلظ  دم  ینیمخ  ماما  583نانخس 

ناضمر يرمق  589ياهتبسانم 

هجیدخ س) ترضح  تافو   ) ناضمر كرابم  هام  589مهد 
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590هراشا

هداوناخ 590تدالو و 

س)  ) هجیدخ 590قالخا 

ص)  ) دمحم ترضح  اب  591ییانشآ 

هجیدخ 591جاودزا 

هجیدخ هب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  592مارتحا 

هجیدخ 595نادنزرف 

هجیدخ 595تیصو 

س)  ) هجیدخ 596تافو 

هجیدخ 597دای 

یبتجم ع) نسح  ماما  تدالو   ) ناضمر كرابم  هام  598مهدزناپ 

(ع) نسح ماما  یناگدنز  زا  يرصتخم  598تخانش 

نامورحم سر  598دایرف 

هدنزومآ 599هتکن 

تلیضف ملع و  599نادناخ 

ریظن یب  600ششخب 

میقتسم ریغ  600کمک 

لمج گنج  602رد 

نیفص گنج  602رد 

یلخاد تسایس  رظن  606زا 

گنج زا  607یگتسخ 

داضتم رصانع  اب  609هعماج يا 

گنهامهان 610یهاپس 

ایوگ 610يدنس 

نسح ع ماما  فرط  زا  ورین  612جیسب 

نکش نامیپ  613مدرم 
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نئاخ 613هدنامرف 

هنانئاخ ياه  614هئطوت 

جراوخ 615تنایخ 

حلص ياه  هزیگنا  نوماریپ  ماما  615راتفگ 

ع)  ) ماما فادها  و  حلص ، 617نامیپ 

نامیپ 618نتم 

هیواعم اب  حلص  زا  ع )  ) ماما 619ياهفده 

هیواعم 621تایانج 

مدرم یهاگآ  622يرادیب و 

یگنسرگ دیدهت و  623تسایس 

هرصب هقوک و  رد  راشف  624جوا 

اروشاع مایق  زاس  هنیمز  625حلص ،

مایق زاغآ  يارب  یگدامآ  626راهظا 

هنیدم رد  ثداوح  627باتزاب 

هیواعم 628ياهیراکبیرف 

یمالسا هعماج  روفنم  هرهچ  631دیزی ،

شخب ماهلا  633تضهن 

تلاسر کی  هیور  635ود 

؟ ...حالص ای  637حلص 

هزرابم هویش  نیرترثوم  638شنیزگ 

نایوما دیلپ  تیلهاج  رگاشفا  اروشاع ؛ 639طاباس و 

! نتسناوتن نتساوخ و  مسجت  640نیرتگرزب 

اهنادیم نیرتعیسو  رد  640داهج 

یلع ع) نینمؤملا  ریما  تداهشو  تبرض   ) ناضمر كرابم  هام  مکی  تسیبو و  649مهدزون 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  یگنوگچ  ناکم و  649نامز و 

تداهش بش  رد  مالسلا  هیلع  650ماما 
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یلع نینمؤملاریما  ماما  656تیصو 

نینم ع ؤملا  ریما  ترضح  راصق  تاملک  زا  هملک  659دص 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  754يازعراعشا 

764رطفدیع

رطف دیع  هرابرد  764یتاکن 

نآ طیارش  هرطف و  تاکز  765بوجو 

هرطف تاکز  767ماکحا 

یعوضوم 768ثیداحا 

هزور ثیدح  768لهچ 

768هزور

هزور 769هفسلف 

صالخا نومزآ  769هزور 

تمایق روآ  دای  769هزور 

ندب تاکز  769هزور 

شتآ رپس  769هزور 

هزور 770تیمها 

سفن 770هزور 

یعقاو 770هزور 

هزور 770نیرترب 

شوگ مشچ و  770هزور 

حراوج اضعا و  770هزور 

صقان 771هزور 

شزرا یب  771هزور 

ربص 771هزور و 

هقدص 771هزور و 

هزور 771شاداپ 
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تشهب ناشون  772هعرج 

ناراد هزور  لاحب  772اشوخ 

ناراد هزور  هب  772هدژم 

راد هزور  772يداش 

نراد هزور  باب  772تشهب و 

ناراد هزور  773ياعد 

نانموم 773راهب 

یبحتسم 773هزور 

بجر هام  773هزور 

نابعش هام  774هزور 

(1  ) نداد 774يراطفا 

(2  ) نداد 774يراطفا 

يراوخ 774هزور 

ادخ هام  774ناضمر 

تمحر هام  775ناضمر 

ناضمر هام  775تلیضف 

ناضمر هام  775تیمها 

ناضمر هام  775نآرق و 

زاس تشونرس  775بش 

ردق بش  776يرترب 

لامعا 776ریدقت 

ردق بش  776ءایحا 

هرطف 776تاکز 

 ... ناذا و هزور و  زامن و  776ثیداحا 

نمؤم 776جارعم 

نمؤم رون  777زامن 
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نامیا 777هناشن 

نید نوتس  777زامن 

زامن هلیسو  هب  777برقت 

مالسا 778مچرپ 

نمؤم برقت  هلیسو  778زامن 

نید ياه  هیاپ  778زامن و 

زامن هماقا  و  ع )   ) تیب 779لها 

ءایبنا هیصوت  نیرخآ  779زامن 

زامن 779هاگیاج 

نید 779يامیس 

 ( ع  ) نینمؤملاریما 780تیصو 

تشهب 780دیلک 

راظتنا زامن و  780موادت 

 ( ص  ) ربمایپ مشچ  780ییانشور 

تمدخ 781زامن و 

زامن 781تقیقح 

تمایق رد  لامعا  781نیرتهب 

ناربمایپ شور  782زامن ،

یهلا هرفس  782زامن ،

زامن 782تیهام 

مالسا سأر  782زامن ،

 ( ص  ) ادخ لوسر  شرافس  783نیرخآ 

رازگزامن زا  سیلبا  783دایرف 

تدابع نیرتهب  783زامن ،

قلخ تروص  نیرتوکین  784زامن ،

زامن يارب  دیکا  784شرافس 
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زامن 784شزرا 

نید لماع  785تمالع 

تاحلاص 785تایقاب 

زامن 785يرترب 

یهلا هیطع  786زامن ،

نید هناشن  786زامن ،

ناسنا زا  لاؤس  786نیلوا 

زامن 786رون 

زامن تلق  ببس  باوخ ،  787يدایز 

ندرک هدجس  دایز  787ریثات 

ناهانگ ششخب  زامن و  تعک  787رود 

شجنس 788هلیسو 

رفس رد  788زامن 

هعیش زاین  788راهچ 

زامن قیرط  زا  هعیش  789ناحتما 

زامن يالاو  789هاگیاج 

یهلا نابهگن  789زامن 

لامعا 790نیرتبوبحم 

افخ رد  یبحتسم  790زامن 

هجرد ولع  790لماع 

ملع اب  791باوخ 

گرم زا  سپ  زامن ، 791رجا 

نمؤم هشوت  791داز و 

يراگتسر 792لماوع 

اعد تباجا  792بجوم 

نمؤم 792حالس 
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ادخ هب  برقت  هلیسو  792زامن 

لالز همشچ  رد  وش  تسش و  793زامن ،

رازگزامن رب  ناطیش  793هاگن 

زامن 793تاکرب 

ناطیش هرهچ  ندش  794هایس 

ناطیش لباقم  رد  مکحم  ژد  794زامن ،

زامن 794یگدنزاس 

گرم ماگنه  رازگزامن  هب  هکئالم  795کمک 

زامن ییادز  795هانگ 

زامن 795شاداپ 

دنوادخ هاگرد  هب  796یبایهار 

ناطیش تسکش  لماع  796زامن ،

یهلا تمحر  796زامن 

ناطیش يرود  لماع  797زامن ،

تمحر ناراب  797زامن و 

زامن عبات  797لامعا ، 

زامن زا  هرهب  798یب 

زامن ییادز  798ربک 

صالخا هناخ  798زامن ،

رازگزامن 798ياوجن 

ناهانگ يوش  تسش و  799زامن و 

افش هلیسو  799زامن ،

هانگ 799هرافک 

لوبقم زامن  تعکر  ود  800ریثأت 

ناطیش ندنار  800هلیسو 

لزنم 800تینارون 
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اهشتآ یشوماخ  هلیسو  800زامن 

ربق رد  رازگزامن  801سنوم 

زامن راظتنا  801ریثأت 

تمایق رد  نیمز  801تداهش 

هدنب برقت  هلیسو  802زامن ،

رازگ زامن  هلیسو  هب  الب  802عفر 

لامعا رب  ظان ر  802زامن 

رازگزامن هب  ادخ  803هجوت 

باذع عنام  803زامن ،

ناهانگ ششخب  بجوم  803زامن 

زامن هلیسو  هب  804برقت 

تسا یعقاو  زامن  تشهب  دورو  804لماع 

راگدرورپ 805تاقالم 

زامن زا  تناعتسا  805کسمت و 

ادخ يدونشخ  805بلاط 

هودنا ندش  فرطرب  806زامن و 

رازگزامن هب  توملا  کلم  806هجوت 

برقت ثعاب  تاکز ،  هارمه  806زامن 

زامن یلوبق  807هناشن 

زامن اب  امرگ ، زا  807ییاهر 

اهیتخس رد  زامن  هب  807اجتلا 

زامن اب  یتحاران  807ناربج 

رازگزامن زا  ادخ  808لابقتسا 

طارص زا  808روبع 

تیم يارب  کین  راک  808رثا 

ناسنا رادساپ  808زامن 
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خزود شتآ  809لیاح 

رازگزامن 809عیفش 

نایاسراپ بوبحم  809زامن 

زامن 809رجا 

؟ دنسانش یم  یناسک  هچ  ار  زامن  810قح 

ینالوط هدجس  تونق و  810ریثأت 

زامن مالس  810ریثأت 

بجاو زامن  811شزرا 

تدابع 811بلط 

هیموی بجاو  811ياهزامن 

هناگ جنپ  ياهزامن  زا  811لاؤس 

ندوب هعیش  812هناشن 

تابجاو 812لضفا 

بجاو لمع  812نیتسخن 

زامن 812بوجو 

هلفان زامن  یلوبق  813طرش 

نمؤم ياه  813هناشن 

زامن زا  دعب  نتساوخ  813تجاح 

مدرم 814نیرتدباع 

 ( ع  ) نیسح ماما  814تبرت 

814تراهط

زامن ره  اب  814كاوسم 

رطع 815زامن و 

كاوسم 815زامن و 

زامن دعب  815راظتنا 

ینالوط 815تونق 
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زامن يارب  زیمت  816سابل 

رازگزامن رب  816مالس 

ریوصت ياراد  816سابل 

تاولص اب  هارمه  لماک  816زامن 

زامن 817دیلک 

سدقم ياهناکم  رد  817زامن 

تاکز تخادرپ  اب  لماک  817زامن 

زامن هب  یمارتحا  817یب 

اشع زامن  زا  لبق  818باوخ 

818هلبق

زامن رد  هیآ  دص  818تئارق 

زامن رد  نآرق  819توالت 

زامن رد  نآرق  819تئارق 

ینالوط دوجس  819عوکر و 

819هدجس

دوجس 820قح 

تلاح نیرتکیدزن  820هدجس 

زامن هب  820تداع 

820مالس

برقت هیام  821هدجس 

یهلا هیطع  دمح ، 821هروس 

صقان دوجس  821عوکر و 

تدابع نیرتهب  عوکر  821دوجس و 

دوجس عوکر و  ینالوط  822ریثأت 

هدجس ندرک  822ینالوط 

زامن 822همدقم 
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هلبق ماگنه  رازگزامن  هب  دنوادخ  822هجوت 

زامن رد  هروس  823دمح و 

دمح هروس  823میلعت 

زامن تنیز  823عوشخ 

زامن رد  824عوشخ 

؟  تسیچ 824عوشخ 

بلق روضح  824زامن و 

زامن شخب  825راهچ 

تدابع رد  825روضح 

بلق 825روضح 

لد رد  نینمؤم  تبحم  دنوادخ و  825تبحم 

زامن 826نیرخآ 

رکفت 826زامن و 

عوشخ 826عنام 

بلق روضح  اب  تعکر  826ود 

زامن قح  هب  827فراع 

هجوت اب  827زامن 

زامن لاح  رد  ادخ  دای  827طقف 

زامن رد  ندش  لفاغ  راب  827هس 

تسا دنوادخ  لماک  تخانش  زامن  رد  قرغ  828همزال 

دور یم  الاب  زامن  زا  رادقم  828نآ 

زامن هب  828هجوت 

 ( ص  ) ربمایپ هیده  و  ع )   ) 829یلع

رکفت اب  829زامن 

زامن هلیسو  هب  ریخ  829بلط 

زامن رد  عوشخ  830تلاح 
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زامن رد  ع )   ) نینمؤملاریما 830عوشخ 

زامن رد  س )   ) همطاف ترضح  830فوخ 

زامن یلوبق  831كالم 

زامن کی  831یلوبق 

زامن یلوبق  831هناشن 

بلق 831روضح 

زامن یلوبق  عنام  زامن  رد  832فافختسا 

زیچ نیرت  832تخس 

تیالو 832زامن و 

زامن یلوبق  عنام  زیچ  833راهچ 

نز زامن  یلوبق  833عنام 

زامن یلوبق  833طرش 

زامن یلوبق  عنام  833تبیغ ، 

زامن یلوبق  عنام  نیدلاو ،  رب  834مشخ 

مارح همقل  834هجیتن 

تاکز 834زامن و 

بش زامن  عنام  834هانگ 

زامن عنام  رمخ  835برش 

زامن يارب  لماک  835یگدامآ 

بش زامن  عنام  835غورد ، 

رسمه ندرزآ  835زامن و 

ادخ هب  برقت  836عنام 

فعاضم 836رفیک 

زامن یلوبق  عنام  زیچ  836جنپ 

تعافش زا  مورحم  زامن و  837ریقحت 

مدرم 837نیرتدزد 
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زامن ندناوخ  هلجع  837اب 

زامن رد  837یگدزباتش 

زامن رد  838یلهاک 

هلجع اب  838زامن 

زامن ندرمش  کبس  838هجیتن 

زامن ندناوخ  عیرس  839تافآ 

زامن هدننک  عیاض  839باذع 

تعافش زا  839تیمورحم 

لمع طبح  ثعاب  زامن  840كرت 

نامیا رفک و  840هلصاف 

ندش عقاو  نعل  840دروم 

ندرم ماگنه  زامن و  840كرت 

زامن كرت  841تبقاع 

خزود لها  841خساپ 

هولصلا كرات  زا  841يرازیب 

هولصلا كرات  841باقع 

قافن رفک و  842هناشن 

خزرب رد  زامن  یب  842تساوخرد 

زامن كرت  842هجیتن 

وضو 843ثیداحا 

زامن دیلک  843وضو 

نامیا 843فصن 

وضو دیدجت  843رثا 

وضو 843راثآ 

وضو 844كاوسم و 

وضو ره  زا  لبق  844كاوسم 
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رحس رد  844كاوسم 

زامن دیلک  845یکاپ ، 

وضو اب  دجسم  هب  845دورو 

تشهب ياهبرد  845شیاشگ 

دجسم دننامه  846رتسب 

اذغ زا  دعب  شیپ و  846وضو 

اذغ ماگنه  846وضو 

برغم زامن  يارب  846وضو 

حبص زامن  يارب  847وضو 

نآرق توالت  يارب  847وضو 

نطاب رها و  847تراهط ظ 

وضو هلیسو  هب  848یکاپ 

نتفر دجسم  هب  تراهط  848اب 

تقو لوا  زا  عنام  848راک 

زامن تقو  849عنام 

حبص زامن  849تقو 

تقو رد  زامن  849تیبوبحم 

زامن تقو  850ود 

زامن ریخأت  850تمذم 

تقو لوا  رد  حبص  زامن  850باوث 

زامن تقو  لوا  رد  850ناذا 

دنوادخ باذع  ای  851شیاشخب 

نیلفاغ زا  ییادج  851تقو ، 

ناذا 851ثیداحا 

ناذا 851تینارون 

تسا رتهب  نذؤم  852شاداپ 
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ناذا هب  یهجوت  یب  852تافآ 

تمایق رد  نایوگ  ناذا  852يدنلبرس 

شتآ زا  852تاجن 

وگ ناذا  يارب  853باوث 

دیهش 853شاداپ 

نذؤم رب  تشهب  ندش  853بجاو 

هماقا ناذا و  نتفگ  853ریثأت 

دنلب يادص  اب  854ناذا 

ناربمایپ ءادهش و  اب  854روشحم 

نتفگ ناذا  لاس  تفه  854ریثأت 

نذؤم ناذا  855تباجا 

ناذا زا  ناطیش  855رارف 

نتفگ ناذا  يارب  855هعرق 

لاح همه  رد  نتفگ  855ناذا 

ناذا ماگنه  856اعد 

دازون شوگ  رد  هماقا  ناذا و  856ریثأت 

نذؤم يادن  856تباجا 

نذؤم ناذا  857رارکت 

 ( ص  ) ادخ لوسر  هب  لالب  857هقالع 

دنلب يادص  اب  857ناذا 

ناذا تقو  اب  857ییانشآ 

ناذا 858ریقحت 

تعامج زامن  858تلع 

رازگزامن هب  ینامگ  858شوخ 

ملاع رس  تشپ  858باوث 

تعامج فص  داهج و  859فص 
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ملاع هب  ادتقا  859باوث 

تعامج لوا  859فص 

زامن ناذا  هب  859کیبل 

تعامج 860ماما 

حبص رد  تعامج  860زامن 

تیعمج زا  ییادج  860تافآ 

تعامج زامن  860تلیضف 

تعامج زامن  كرت  ربمایپ و  861راطخا 

تعامج زامن  هب  ییانتعا  861یب 

قافن خزود و  شتآ  زا  861تئارب 

تعامج زامن  861كرت 

يراوشد ره  اب  تعامج  862زامن 

نیمومأم لاح  862تیاعر 

نامیا زا  862يرود 

تعامج ياهفص  863مظن 

تعامج رطاخ  هب  زامن  863ریخأت 

دجاسم هب  یلیم  یب  863تافآ 

تعامج زامن  رب  864تموادم 

تعامج زامن  864تلیضف 

نیمومأم رکف  تعامج  864ماما 

تعامج زامن  864تیمها 

تسار تمس  865تلیضف 

زامن هدننک  865لماک 

كاپ دصق  اب  تعامج  زامن  رد  865روضح 

تشهب دورو  865ببس 

هکئالم فص  لوا و  866فص 
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تعکر کی  866تلیضف 

تشهب هب  دورو  ببس  تعامج  866زامن 

تیالو لها  تعامج  ماما  هب  866ادتقا 

اعد 867تباجتسا 

867هراشا

لوا فص  رب  867تظفاحم 

تسا عونمم  هورگ  هس  هب  867ادتقا 

تعامج زامن  رد  یمظن  یب  868تافآ 

نینمؤم هب  ادتقا  868عنام 

تعامج زامن  رد  یمظن  یب  868تافآ 

لوا ریبکت  868تلیضف 

تعامج اب  هناگ  جنپ  869ياهزامن 

تعامج زامن  869رادقم 

تعامج ماما  تعافش  869دروم 

تعامج زامن  870نیلوا 

تعامج زامن  رادقم  رد  ص )  ادخ (  لوسر  870شرافس 

هدننک 870تعافش 

يدارف رب  تعامج  زامن  870يرترب 

طارص زا  871روبع 

تعامج زامن  رد  871عیرست 

شاب نیمومأم  نیرت  ناوتان  رکف  871هب 

تعامج اب  872زامن 

تعامج زا  يریگ  872هرانک 

تعامج زامن  فص  872لیکشت 

تعامج زامن  رب  تب  872ظاوم 

 ( جع نامز (  ماما  تعامج  زامن  873هماقا 
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نخس 873تاعوضوم 

ناضمر كرابم  هام  رد  ینارنخس  873ياهروحم 

873نتم

ناضمر هام  تیمها  . 1873

هزور هاگیاج  . 2875

يوقت شرورپ  . 3876

هبوت . 4876

بلق هزور   . 5877

نآرق هب  مامتها  . 6878

شتسرپ جوا  ناضمر ، هام  . 7878

اعد . 8879

فطاوع دشر  . 9880

تمایق دای  . 10880

881یقرواپ

ناضمر كرابم  هام  ياعد   30 زا ماهلا  اب  ینارنخس   30882

882هراشا

يراد هزور  لوا : 882نخس 

نآرق اب  ینیشنمه  مود : 884نخس 

یهلا ياضر  موس : 886نخس 

ینادان زا  زیهرپ  مراهچ : 887نخس 

يرازگ رکش  مجنپ : 888نخس 

تلفغ مشش : 889نخس 

ادخ رکذ  متفه : 891نخس 

يریخ هب  تبقاع  متشه : 893نخس 

دنوادخ رب  لکوت  مهن : 894نخس 

ینتورف مهدراهچ : 906نخس 
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یتسرپ ایند  ییایند و  ياه  هتساوخ مهدزناش : 910نخس 

ردق بش  مهدجه : 915نخس 

هبوت متسیب : 920نخس 

تانسح تاریخ و  مکی : تسیب و  922نخس 

هانگ مود : تسیب و  924نخس 

ناطیش مراهچ : تسیب و  927نخس 

تمهت مهن : تسیب و  938نخس 

تیالو ما : یس 939نخس 

ناضمر اب  هطبار  رد  955تالاقم 

ناضمر هام  اب  هطبار  رد  955تالاقم 

955همّدقم

فارصنا 964ياعّدا 

تایاور 967لیلحت 

976هجیتن 1

985هجیتن 2

اهتشون 996یپ 

لاله تیؤر  رد  دیدج  رازبا  999رابتعا 

هلاقم 999عبنم 

هام لوا  ندش  تباث  999هار 

هورکم مارح و  ياه  1000هزور 

بحتسم ياه  1002هزور 

تین يزاس  ملاس  اب  هزور  1003هطبار 

نادنمشناد هاگن  زا  1008هزور 

نامسآ هب  ور  هچیرد يا  1012فاکتعا 

لاله تیؤر  رد  دیدج  رازبا  1019رابتعا 

زکرم 1059هرابرد 
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ناضمر 2 ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

1388، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس

 . ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  ناضمر 2 / ياهینتسناد  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1388 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

اه تبسانم  عوضوم : 

میرکلا ناضمر 

ناضمر هام  هراب  رد 

نتم

؛ نیسح دمحم  دیس  ، ییابطابط نازیملا ج 2 ،  همجرت 

تسا نآرق  لوزن  هام  ناضمر 

" يده نآرقلا  هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  "

ياههام زا  میرک  نآرق  رد  و  تسا ، عقاو  لاوش  نابعـش و  هام  نیب  هک  تسا ، یبرع  يرمق و  لاس  ياـههام  زا  هاـم  نیمهن  ناـضمر  هاـم 
.هدماین يرگید  هام  چیه  مان  ناضمر  هام  زا  ریغ  هناگ  هدزاود 

نآرق هیمست  هجو  هب  هراشا  "و  لیزنت "و" لازنا " نیب قرف 

لزان يانعم  هب  لازنا  هک  تسا  نیا  لیزنت  لازنا و  نایم  قرف  و  تسا ، دـنلب  هطقن  زا  ندـش  دراو  ندـمآ و  نیئاپ  يانعم  هب  لوزن  هملک  و 
یلاعت يادـخ  هک  تسا  یباتک  مسا  ( نآرق ) هملک و  تسا ، یجیردـت  ندرک  لزان  يانعم  هب  لیزنت  و  تسا ، هچراپ  کی  یعفد و  ندرک 
روظنم هب  و  دوبن ، اهیندـناوخ  سنج  زا  البق  ) هک هدـیمان  نآرق  ار  نآ  تهج  نیا  هب  و  هدرک ، لزاـن  دـمحم ص  شیمارگ  ربماـیپ  رب  ارنآ 

" نولقعت مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  انا  : " دومرف هکنانچ  دش ، یندـناوخ  یباتک ) هجیتن  رد  درک و  شلزان  دوش  رـشب  مهف  روخرد  هکنیا 
.نآ يازجا  رب  مه  دوش و  یم  قالطا  نآرق  عومجم  رب  مه  هملک  نیا  و  ( 1)

هفیرـش هیآ  نیا  نآ و  لوزن  ندوب  یعفد  اـی  یجیردـت  هراـب  رد  فلتخم  لاوـقا  یـسررب  دـقن و  ناـضمر و  هاـم  رد  نآرق  لوزن  زا  دارم 
یلع هارقتل  هانقرف  انآرق  و  : " هفیرـش هیآ  رهاظ  رگید  يوس  زا  هدـش ، لزاـن  ناـضمر  هاـم  رد  هچراـپ  کـی  نآرق  هکنیا  رب  دراد  تلـالد 
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تلالد ( 2 " ) الیزنت هانلزن  و  ثکم ، یلع  سانلا 
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، هدش لزان  لاس  هس  تسیب و  ابیرقت  تدم  رد  ینعی  ادـخلوسر ص  توعد  تدـم  عومجم  رد  جـیردت و  هب  میرک  نآرق  هکنیا  رب  دراد 
.دراد تافانم  هیآ  نیا  اب  ثحب  دروم  هیآ  هک  دنا  هدرک  نامگ  یضعب  تهج  نیمه  زا  و  تسا ، انعم  نیا  دیؤم  مه  خیرات 

لزان ایند  نامـسآ  هب  هچراپ  کی  روطب  ناضمر  هام  رد  راب  کی  هدش ، لزان  راب  ود  میرک  نآرق  دـنا : هتفگ  خـساپ  رد  رگید  یـضعب  و 
هک دنا  هتفرگ  تایاور  زا  ارنآ  هدربمان  نیرسفم  هک  تسا  یخساپ  نیا  و  هدش ، لزان  نیمز  رب  جیردت  هب  ایند  نامسآ  زا  رگید  راب  دش و 
رد هک  دنا ، هدرک  لاکشا  نیرسفم  نیا  هب  رگید  یـضعب  یلو  هللا  ءاش  نا.درک  میهاوخ  لقن  هدنیآ  یتیاور  ثحب  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب 

يدـهلا و نم  تانیب  سانلل و  يدـه  : " هدومرف شلابند  هدومرف  هچراپ -  کـی  ندـش  لزاـن  ینعی  لازنا -  هب  ریبعت  هک  ثحب  دروم  هیآ 
و دهد ، هئارا  تیاده  زا  نشور  یلئالد  و  دشاب ، لطاب  قح و  نایم  قراف  مدرم و  رگتیاده  دـیاب  هک  هدـش  لزان  روظنم  نیا  هب  ناقرفلا "

نیا رب  انب  نوچ  دزاس ، یمن  ایند  نامسآ  هب  ندش  لزان  اب  انعم  نیا 

.دوبن مدرم  يارب  رگتیاده  هک  یلاح  رد  دوب ، ایند  نامسآ  رد  اهلاس  میرک  نآرق  ریسفت 

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 

لزان نیمز  هب  نامسآ  زا  دیسر  شنداتفا  راک  هب  نامز  یتقو  ات  دشاب ، هدنام  دکار  هصالخ  یلعف و  تیاده 
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دیسر شا  هدام  نالف  ندرب  راکب  نامز  تقو  ره  ات  هتشذگ  يراذگنوناق  سلجم  زا  هک  ینیناوق  دننام  تسا ، رایـسب  نآ  رئاظن  و  ددرگ ،
.دنروآ رد  تیلعف  هب  هوق  زا  و  دنربب ، راک  هب  ارنآ 

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 
(. 3 " ) امکرواحت عمسی  هللا  هللا و  یلا  یکتشت  اهجوز و  یف  کلداجت  یتلا  لوق  هللا  عمس  دق  : " هیآ رد  باطخ 

مهنمف هیلع ، هللا  اودهاع  ام  اوقدـص  لاجر  : " هیآ و  ( 4 ". ) امئاق كوکرت  اهیلا و  اوضفنا  اوهل  وا  هراـجت  اوار  اذا  و  : " هیآ رد  باـطخ  و 
زا لبق  هک  تسا  ینیبطاخم  هجوتم  اهباطخ  نآ  لاثما  هیآ و  هس  نیا  رد  هک  ( 5 ". ) الیدبت اولدب  ام  و  رظتنی ، نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم 

.دنا هتشاد  دوجو  باطخ 

.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  یضعب 

رد هدوب  نآرق  هب  ثوعبم  هک  ادـخلوسر ص  هک  تسا  نیا  نیرـسفم  دزن  رد  روهـشم  هکنیا  يارب  تسین ، تسرد  مه  باوـج  نیا  یلو 
ثوعبم بجر  هام  زا  متفه  تسیب و  زور 

شیب ناضمر  ات  بجر  نیب  و  هدش ،
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.دشاب یلاخ  نآرق  لوزن  زا  بانج  نآ  تثعب  تدم  نیا  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  تقو  نآ  تسا ، هلصاف  هام  کی  زا 

نیلوا رد  و  هدـش ، لزان  هک  هدوب  يا  هروس  نیلوا  هروس  نیا  هک  دـهد  یم  تداهـش  " قلع " هروس لوا  ياـه  هیآ  میرذـگب  هک  مهنیا  زا 
دیعب رایـسب  لاح  ره  هب  و  هدش ، لزان  توعد  لوا  ياهزور  رد  هک  دهد  یم  تداهـش  " رثدم " هروس نینچمه  و  هدـش ، لزان  تثعب  زور 

هیف لزنا  يذـلا  ناضمر  رهـش  : " دـیامرف یم  هک  ثحب  دروم  هلمج  هکنیا  رب  هوـالع  دـشاب  ناـضمر  هاـم  رد  لزاـن ، هیآ  نیلوا  هک  تسا 
یلمح نآ  لزان  ءزج  نیلوا  رب  هیآ  لمح  سپ  دـشاب ، نآ  لزان  تمـسق  نیلوا  نآرق  زا  دارم  هکنیا  رب  درادـن  یحیرـص  تلالد  " نآرقلا

.لیلد نودب  تسا 

" نیرذنم انک  انا  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنا  انا  نیبملا  باتکلا  و  : " هیآ هدش  لزان  نامز  کی  رد  نآرق  هکنیا  رب  تلالد  رد  هیآ  نیا  ریظن  و 
رهاظ و  هدش ، لزان  نامز  کی  رد  نآرق  همه  دـیآ  یم  رب  تایآ  نیا  زا  هکنوچ  دـشاب  یم  ( 7 " ) ردـقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  : " هیآ و  ( 6)
مالک رد  مه  يا  هنیرق  دـشاب ، نآ  لازنا  زور  نیلوا  روظنم  ای  و  دـشاب ، نآ  لزان  تمـسق  نیلوا  لوزن  روظنم  هکنیا  اب  دزاـس  یمن  اـهنآ 

.میرادرب نآ  رهاظ  زا  تسد  میناوتب  هنیرق  نآ  رطاخب  هک  تسین 

دوشیم هدافتسا  باتک  تایآ  رد  ربدت  زا  هراب  نیا  رد  هچن 

هام رد  نآرق  دیوگ  یم  هک  یتایآ  رد  نوچ  تسا ، بلاطم  نیا  همه  زا  ریغ  رگید  یبلطم  دیآ  یم  رب  باتک  تایآ  رد  ربدـت  زا  هچنآ  و 
کی چیه  رد  و  دراد ، نآرق  هچراپکی  ندرک  لزان  رب  تلالد  هک  هدـمآ ، لازنا  هب  ریبعت  دـش  لزان  نآ  ياهبـش  زا  یبش  رد  ای  ناضمر و 

، هدماین لیزنت  هب  ریبعت  اهنآ  زا 
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هلیل یف  هاـنلزنا  اـنا  نیبـملا  باـتکلا  مح و  : " هدوـمرف رگید  ياـج  ( 8 " ) نآرقلا هیف  لزنا  يذـلا  ناـضمر  رهـش  : " هدومرف اـجکی  ـالثم 
(. 10 " ) ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  : " هدومرف رگید  ياج  رد  و  ( ، 9 " ) هکرابم

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 

هانلزنا ءامک  " هکنیا هب  دنک  یم  ریبعت  هدوب  هدئاف  دیفم  تارطق  اهناراب و  عومجم  هکنیا  رابتعا  هب  یلو  دوش ، یم  لزان  هرطق  هرطق 

(. 21 " ) هتایآ اوربدیل  كرابم  کیلا  هانلزنا  باتک  : " هدومرف رابتعا  نیمهب  زین  و  ( 11 " ) ءامسلا نم 

هک تسا  نآ  مزلتسم  ام  يداع  مهف  تسا  مولعم  هک  میمهف ، یم  نآ  زا  دوخ  يداع  مهف  اب  ام  هچنآ  ياروام  باتک  هکنیا  رابتعا  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 

(. جیردتب لوزن  ) لیزنت هن  تسا ، هعفد -  کی  لازنا -  هب  شلوزن  و  تسا ، یجیردت  ریغ  دحاو و 

" ریبخ میکح  ندـل  نم  تلـصف  مث  هتایآ  تمکحا  باتک  : " هیآ دـننام  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  ( 13)

رگیدـکی زا  شیازجا  هتـشادن و  ءزج  ءزج  هک  دـشاب  يوحن  هب  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  ماـکحا  هجیتـن  رد  دـننک ، هعطق  هعطق  لـصف و 
رب انعم  کی  هب  شا  همه  نوچ  دشابن ، زیامتم 
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مینک یم  هدهاشم  نآرق  رد  زورما  ام  هک  لیصفت  نیا  هکنیا  رد  تسا  حیرص  هفیرش  هیآ  درادن و  لصف  ءزج و  انعم  نآ  هک  ددرگ ، یم 
.هدوب لصف  ءزج و  نودب  مکحم و  زاغآ  رد  هنرگ  و  هدش ، هداد  نآرق  هب  اهدعب  هک  تسا  یلیصفت 

یتای موی  هلیوات  الا  نورظنی  لـه  .نونمؤی  موقل  همحر  يدـه و  ملع  یلع  هانلـصف  باـتکب  مهاـنئج  دـقل  "و  هیآ رت ، نشور  هیآ  نیا  زا 
(. 14 " ) قحلاب انبر  لسر  تءاج  دق  لبق  نم  هوسن  نیذلا  لوقی  هلیوات 

بر نم  هیف  بیر  ـال  باـتکلا  لیـصفت  هیدـی و  نیب  يذـلا  قیدـصت  نکل  و  هللا ، نود  نـم  يرتـفی  نا  نآرقلا  اذـه  ناـک  اـم  "و  هـیآ و 
هیآ اـصوصخم  تاـیآ و  نیا  زا  هچ  ( 15 " ) هلیوات مهتای  امل  هملعب و  اوطیحی  مل  امب  اوبذـک  لب  : " دـیامرف یم  هک  اـجنآ  اـت  " نیملاـعلا
هدش ضراع  ادـخ  باتک  رب  اهدـعب  هک  تسا  يرما  يزاسادـج  لیـصفت و  هلاسم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  سنوی  هروس  هفیرش 

.هدوبن تروص  نیا  هب  البق  تسا و 

دندرک بیذـکت  ار  باتک  هک  يرافک  و  رگید ، يزیچ  هدـش  نآ  رب  ضراع  هک  یلیـصفت  و  تسا ، يزیچ  دوخ  يدوخ  هب  باـتک  سپ 
هب دنک و  یم  تشگرب  زیچ  هچ  هب  لیصفت  نیا  دندرک  شومارف  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  و  تسا ، باتک  لیـصفت  هب  طوبرم  ناشبیذکت 

ناشیارب يدوس  ینامیـشپ  هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  نامیـشپ  تقو  نآ  دـنرادن ، يا  هراچ  ندـیمهف  زج  دـنمهف و  یم  تمایق  رد  يدوز 
نآرق ینعی  یندـناوخ  باتک  لیوات  یلـصا  باـتک  هک  دراد  اـنعم  نیا  هب  مه  يراعـشا  هیآ  نیا  و  دـنرادن ، مه  يزیرگ  هار  و  هتـشادن ،

.تسا

مکلعل ایبرع  انآرق  هانلعج  انا  نیبملا ، باتکلا  مح و  : " تسا هفیرش  هیآ  نیا  رت  نشور  ثحب  دروم  هیآ  زا 
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هک هدوب  ینیبم  باتک  رد  البق  نآرق  هک  دراد  انعم  نیا  رد  روهظ  هیآ  نیا  نوچ  ( 16 " ) میکح یلعل  انیدل  باتکلا  ما  یف  هنا  نولقعت و 
دـنمهفب و ار  نآ  مدرم  ات  هدیـشوپ ، تیبرع  هژاو  هب  مهنآ  ظافلا  سابل  و  هدـش ، یبرع  یندـناوخ و  اهدـعب  و  هدوبن ، یبرع  یندـناوخ و 

یباتک دسر ، یمن  نادب  درخ  تسد  هک  یماقم  هدوب  تسا ، هتـشاد  دنلب  یماقم  ادخ  دزن  هک  باتکلا ،" ما   " رد البق  باتک  نیمه  هنرگ 
.تسین هروس  هروس  هیآ و  هیآ  نآرق  باتک  دننام  ینعی  تسا ، میکح  هک 

، نورهطملا الا  هسمی  ال  نونکم ، باتک  یف  میرک ، نآرقل  هنا  میظع ، نوملعت  ول  مسقل  هنا  و  موجنلا ، عقاومب  مسقا  الف  " هفیرـش تایآ  و 
باتک رد  میرک  نآرق  دیآ ، یم  رب  یبوخ  هب  نآ  رهاظ  زا  نوچ  تسا ، فرخز  هروس  هیآ  قایـس  رد  زین   17 " ) 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 
ما فرخز  هروس  هیآ  رد  هک  نامه  رایغا  زا  نونکم  هتشاد ، نونکم  باتک  رد  یتیعقوم  ندش  لزان  زا  لبق  اما  و  تسا ، هدش  لزان  تسا 

حول نیا  هکلب  ( 18 " ) ظوفحم حول  یف  دیجم  نآرق  وه  لب  : " هدومرف هدـیمان و  شظوفحم  حول  جورب  هروس  رد  و  هدـناوخ ، شباتکلا 
یملاع هب  نوچ  ) دوش لزان  جیردت  هب  دـیاب  هک  ینآرق  تسا  مولعم  و  درادـن ، هار  نآ  رد  یگنوگرگد  هک  تسا  ظوفحم  تهج  نیا  زا 

دوخ جردـت  نیا  تسین و  یلاخ  جـیردت  زا  خوسنم و  خـسان و  زا  زگره  ( تسا مکاـح  نآ  همه  رب  جردـت  ناـمز و  هک  دوش  یم  لزاـن 
هک نیبم  باتک  سپ  تسا ، لدبت  یعون 
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.رما نآ  يارب  تس  یسابل  هلزنم  هب  نآرق  و  هدش ، لزان  نآرق  نیا  ریغ  تسا  يرما  تسا ، جردت  لیصفت و  زا  یلاخ  تسا و  نآرق  لصا 

یسابل هلزنم  هب  و  دشاب ، ( میمان یم  باتک  تقیقح  ار  نآ  ام  هک  ) نیبم باتک  هدش  يرـشب  هدش و  لزان  نآرق ، هکنیا  ینعی  انعم  نیمه  و 
نآ ححـصم  دوخ  مالک ، بحاص  ضرغ  يارب  دشاب  لثم  هلزنم  هب  زین  تقیقح و  يارب  دـشاب  لاثم  و  سابل ، بحاص  مادـنا  يارب  دـشاب 

یتایآ و  ( 19 " ) ظوفحم حول  یف  دـیجم  نآرق  وه  لب  : " هفیرـش هیآ  رد  هکناـنچمه  میماـنب  نآرق  مه  ار  تقیقح  نآ  اـنایحا  هک  تسا 
هلیل یف  هانلزنا  انا  " هیآ و  ( ، 20 " ) نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهـش  : " هیآ هک  دوش  یم  ثعاب  هتکن  نیمه  و  هدمآ ، ریبعت  نیا  رگید 
لزان رب  مینک  لمح  هدش  لزان  هعفد  کی  نآرق  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  هک  ار  ( 22 " ) هکرابم هلیل  یف  هانلزنا  انا  " هیآ و  ( ، 21 " ) ردقلا

یندناوخ يرشب و  هکنآ  زا  دعب  نآرق  نیمه  هکنانچمه  بش ، کی  رد  ادخلوسر ص  بلق  رب  نیبم ، باتک  ینعی  نآرق ، تقیقح  ندش 
.تسا هدش  لزان  هیوبن  توعد  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  اجیردت  دش ، لصفم  و 

ال : " تاـیآ و  ( 23 " ) هیحو کـیلا  یـضقی  نا  لـبق  نم  نآرقلاـب  لـجعت  ـال  و  : " دوش یم  هدافتـسا  ریز  تاـیآ  زا  یجیردـت  لوزن  نیا 
دیآ یم  رب  تایآ  نیا  زا  نوچ  ( 24 " ) هنایب انیلع  نا  مث  هنآرق  عبتاف  هانارق  اذاف  هنآرق ، هعمج و  انیلع  نا  هب ، لجعتل  کـناسل  هب  كرحت 

، شیپ زا  وا  دوش  مامت  يا  هیآ  یحو  هکنآ  زا  لـبق  تهج  نیمه  هب  و  دوش ، یم  لزاـن  وا  رب  يا  هیآ  هچ  هتـسناد  یم  ادـخلوسر ص  هک 
یلاعت يادخ  و  هدناوخ ، یم  ار  هیآ 
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.دمآ دهاوخ  بسانم  ياج  رد  شحیضوت  هللا  ءاش  نا  هک  دومرف ، شیهن  راک  نیا  زا 

تایآ هکنیا  هب  دنک  فارتعا  هک  درادن  نیا  زج  يا  هراچ  چیه  دـنک  تقد  ربدـت و  ینآرق  تایآ  رد  یـسک  رگا  هکنآ : هاتوک  نخـس  و 
لوسر رب  اجیردت  هک  ینآرق  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ینآرق 

هب ثولم  راکفا  تسد  و  نآ ، كرد  زا  رـصاق  رـشب  هماع  لوقع  هک  دـنلب  سب  یلاعتم و  تسا  یتقیقح  رب  یکتم  هدـش  لزاـن  ادـخ ص 
هدش لزان  ادخلوسر ص  رب  تقیقح  نیا  تسخن  هکنیا  و  تسا ، هاتوک  تقیقح  نآ  هب  ندیسر  زا  ناش  هدام  ياهتراذق  اهـسوه و  ثول 

لیوات نوماریپ  ثحب  رد  هللا  ءاش  نا  ام  و.تسیچ  ( دوش یم  لزان  اجیردت  ادعب  هک  ) باتک زا  شروظنم  هک  دوب  هداد  میلعت  يو  هب  دوب و 
.تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  زاب  ( 25 " ) تامکحم تایآ  هنم  باتکلا  کیلع  لزنا  يذلا  وه  : " هفیرش هیآ  ریسفت  رد  لیزنت  و 

ثیدح لقن  اهنت  ناشراک  هک  نیثدـحم  هلب  دـیآ  یم  تسد  هب  نآرق  همیرک  تایآ  زا  ربدـت  تقد و  اب  میتفگ  هک  تسا  یبلطم  نآ  نیا 
نیا دنا  هدش  ریزگان  دنتاسوسحم  هدام و  ياروام  رکنم  هک  اجنآ  زا  رـصع  نیا  يدام  ياملع  نینچمه  مالک و  ملع  ياملع  زین  تسا و 

ای و  تسا ، نیبم  باتک  موجن و  عقاوم  حور و  رون و  تمحر و  تیادـه و  نآرق  الثم  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  هک  ار  نآ  رئاظن  تایآ و 
لمح ار  همه  هدـش ، نآرق  زا  هک  يرگید  تاریبعت  ای  و  تسا ، هرهطم  فحـص  رد  ای  و  تسا ، ادـخ  هیحان  زا  لزاـن  ظوفحم و  حول  رد 

کی هیاپمه  ار  نآرق  دوخ  لمع  نیا  اب  و  یئوگزاجم ، هراعتسا و  زا  یماسقا  رب  دننک 
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(. تسا رتاویش  رت و  نیریش  دشاب  رت  غورد  رت و  یفازگ  هچ  ره  فورعم  لوق  هب  هک  ، ) دنا هدرک  يرعش  باتک 

ناضمر هام  رد  نآرق  لوزن  هیجوت  رد  ثحب  لها  زا  یضعب  راتفگ 

هک دراد  يراتفگ  دشاب ؟ هدش  لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  تسا  نکمم  هنوگچ  هکنیا  يانعم  رد  قیقحت  ثحب و  لها  زا  رگید  یـضعب 
.درذگ یم  هدنناوخ  رظن  زا  شا  هصالخ 

هک هداد  روتسد  يو  هب  شخب  نآ  رد  و  هدوب ، نآ  شخب  نیلوا  لوزن  اب  ماوت  نیرق و  ادخلوسر ص  تثعب  هکنیا  رد  تسین  یکـش  چیه 
، هداتفا قافتا  بش  رد  نآرق ، شخب  نیلوا  لوزن  تثعب و  هک  تسین  یکـش  چیه  زین  نیا  رد  رگید  يوس  زا  نک ، راذنا  غیلبت و  ار  مدرم 

زاب و  هدش ، لزان  بش  رد  نآرق  هک  دـیامرف : یم  احیرـص  ( ، 26 " ) نیرذـنم انک  انا  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنا  انا  :" هفیرـش هیآ  هکنیا  يارب 
هیف لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  :" دیامرف یم  هیآ 185 هرقب  هروس  رد  هکنیا  يارب  هدوـب ، ناـضمر  ياـه  بش  زا  بش  نآ  هک  تسین  یکش 

". نآرقلا

نیا زا  خـساپ  رد  ؟ نآ زا  یـضعب  ای  تسا  نآرق  مامت  تایآ  نیا  روظنم  هک  تسا  نیا  رد  وگتفگ  اهنت  تسین  یکـش  چـیه  اجنیا  ات  سپ 
نآرق فراعم  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  هک  دـمح  هروس  هکنیمه  اما  هدـشن ، لزان  بش  کی  رد  نآرق  همه  هکنیا  وگ  میئوگ : یم  لاؤس 

ام : ) تفگ دوش  یم  رابتعا  نیمهب  و  دـشاب ، هدـش  لزان  بش  کی  رد  نآرق  همه  هک  تسا  نیا  لـثم  هدـش ، لزاـن  بش  کـی  رد  تسا 
(. میدرک لزان  بش  نالف  رد  ار  نآرق 

زین نآ  زا  ضعب  رب  دوش ، یم  قالطا  دـلج  ود  نیب  تایآ  همه  رب  هک  روطناـمه  نآرق  هملک  هکنیا : تفگ  ناوت  یم  هک  يرگید  خـساپ 
ینامسآ بتک  ریاس  رب  هک  روطنامه  ددرگ ، یم  قالطا 
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.میرک نآرق  زا  تسا  یحالطصا  دوخ  نیا  و  ددرگ ، یم  قالطا  زین  روبز  لیجنا و  تاروت و  لیبق  زا 

ناضمر مجنپ  تسیب و  بش  رد  هک  تسا  ( 27 " ) ...قلخ يذلا  کبر  مساب  ءرقا  " هدش لزان  هک  یـشخب  نیلوا  هک  هدرک : هفاضا  هاگنآ 
یحو يو  هب  تایآ  نیا  هکنیمه  دـمآ ، یم  هجیدـخ  هناخ  فرط  هب  و  دوب ، نابایب  طسو  رد  ادـخ ص  لوسر  هک  یلاح  رد  دـش ، لزاـن 

شمیلعت داد و  ناشن  يو  هب  ار  دوخ  لیئربج  هرابود  دـنک ، دای  ار  دوخ  راگدرورپ  هنوگچ  دـسرپب : لیئربج  زا  دیـسر  شرطاخ  هب  دـش 
زا و  داد ، دای  وا  هب  ار  زامن  تیفیک  سپـس  و  دمح ، هروس  رخآ  ات  " نیملاعلا بر  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : " دـیوگب هک  داد 
رد یگتفوک  یبعت و  دوب ، هدید  هچنآ  زا  اهنت  تفاین ، لیئربج  زا  يرثا  هک  یلاح  رد  دمآ  دوخ  هب  ادـخ ص  لوسر  دـش ، بئاغ  شرظن 
یم رب  يا  هرظنم  نینچ  هب  هک  دوب  راب  نیلوا  نوچ  و  داد ، یم  تسد  وا  هب  لیئربج  ندید  زا  دـعب  هراومه  هک  یبعت  درک ، ساسحا  دوخ 
بش نآ  یگتـسخ  تدش  زا  دمآرد  هناخ  هب  یتقو  اذل  هدش ، قلخ  تیاده  توبن و  هب  ثوعبم  ادخ  فرط  زا  هک  تسناد  یمن  دروخ و 

: درک لزان  وا  رب  ار  هروس  نیا  تشگرب و  وا  دزن  یحو  هتشرف  اددجم  بش  نآ  حبص  دیباوخ ، حبص  هب  ات  ار 

(28 ". ) 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  یتایاور  هدوب ، بجر  متفه  تسیب و  زور  رد  تثعب  هک  دوش  یم  هدید  هعیش  بتک  رد  هچنآ  اما  و  هدش ، لزان  ردق  بش 
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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 

ناضمر هام  رد  نآرق  لوزن  يانعم  دـیوگ  یم  هک  تایاور  نآ  دـیؤم  تسه  يرگید  تایاور  نایم  نیا  رد  هک  دـنک : یم  هفاضا  سپس 
تیب رد  ار  نآ  لـیئربج  و  دـش ، لزاـن  روـمعملا  تیب  هب  ظوـفحم  حوـل  زا  اـج  کـی  ادـخلوسر ص  تثعب  زا  لـبق  نآرق  هک  تسا  نیا 

.دش لزان  ادخ ص  لوسر  رب  جیردت  هب  تثعب  زا  دعب  هکنآ  ات  درک ، ءالما  هکئالم  هب  رومعملا 

هتخیمآ مالسا  تایاور  اب  ار  اهنآ  بناجا  تسد  هک  یفارخ  تسا  یماهوا  تایاور  نیا  و 

هک یلاح  رد  هتسناد  تعیبط  ياروام  ءزج  ار  ظوفحم  حول  دنتسه 2 -  ادخ  باتک  فلاخم   - 1 تسا ، دودرم  تهج  دنچ  هب  هدرک و 
، تشگ دابآ  رومعم و  رـشب  تنوکـس  اب  هک  نیمز ، هرک  زا  تسا  ترابع  رومعملا  تیب  تعیبط و  ملاـع  زا  تسا  تراـبع  ظوفحم  حول 

.رسفم نآ  راتفگ  هصالخ  دوب  نیا 

راتفگ نآ  ندوب  یهاو  یگیاپ و  یب  حیضوت 

قح و اب  هوجو  زا  یهجو  هب  ات  تسا  حالصا  لباق  تسا  دساف  نآ  رسارس  هک  رـسفم  نیا  تالمج  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم  فلؤم :
.تسا رتشیب  هماج  دوخ  زا  هلصو  دنیوگ  یم  هک  دوش  یم  فورعم  لثم  هیبش  هیضق  یتروص  نینچ  رد  نوچ  دوش ، قبطنم  تقیقح 

مـساب ءرقا  " تسیچ هدـش  لزان  شخب  نیلوا  هتفگ  هکنیا  ای  هدرک و  تسرد  تثعب  هراب  رد  دوخ  شیپ  زا  يو  هک  هناـسفا  نیا  ـالوا  اریز 
لزان دمح  هروس  نآ  زا  دعب  و  دوب ، هار  رد  ادخ ص  لوسر  هک  دش  لزان  یتقو  " کبر
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هروس بش  نآ  حبص  و  تفر ، باوخ  هب  یگتسخ  زا  دش و  هناخ  لخاد  ترـضح  نآ  هداد و  میلعت  بانج  نآ  هب  ار  زامن  هاگنآ  و  دش ،
اهنت و هکلب  همئاق ، تنـس  هن  و  دراد ، نآ  رب  تلالد  همکحم  هیآ  هن  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  همه  دومن  شغیلبت  هب  رما  هدش ، لزان  رثدـم 

.دمآ دهاوخ  شیراگزاسان  نایب  و  ثیدح ، اب  هن  تسا و  قفاوم  باتک  اب  هن  هک  یلیخت  تسا  يا  هصق  اهنت 

نیا حیـضوت  ریـسفت و  ماقم  رد  و  داتفا ، قافتا  مه  نراقم  هس  ره  غیلبت  هب  رما  نآرق و  لوزن  تثعب و  ملـسم  روطب  هک  هتفگ : يو  ایناث  و 
هب بش  نامه  حبـص  و  دوب ، لوسر  ریغ  یبن و  بش  کی  رد  اهنت  ادـخلوسر ص  دـش و  زاغآ  نآرق  لوزن  اـب  توبن  تسا : هتفگ  نخس 

یلیلد دوخ  ياه  هتفگ  قبط  رب  دناوت  یمن  زگره  رـسفم  نیا  یلو  دومن ، غیلبت  هب  رما  ار  وا  " رثدم " هروس نوچ  دیـسر ، مه  تلاسر  ماقم 
ملـسم تنـس  رظن  زا  اما  تسین  نینچ  هک  یلاح  رد  هتفرگ ، تاملـسم  زا  ار  هلاسم  هک  تسا  اجنیا  بجع  و  دروایب ، تنـس  اـی  باـتک  زا 

همه دنا ، هدرک  فیلات  هیماما  ياملع  هک  اهنآ  هچ  و  دنا ، هدرک  فیلات  تنـس  لها  ياملع  هک  اهنآ  هچ  تنـس  بتک  هکنیا  يارب  تسین 
هعیـش بتک  هب  ارـصحنم  ار  لاکـشا  نیا  هدربمان  رـسفم  هک  دنچ  ره  دنا ، هدش  نیودت  ادخلوسر ص  رـصع  زا  رتشیب  نرق و  ود  زا  دـعب 

تسا و هدش  زین  هماع  تایاور  رد.دشاب  هدش  هسیسد  هعیش  تایاور  رد  رگا  دنا ، هدوب  روطنیا  زین  هماع  بتک  یمامت  یلو  هتسناد ، دراو 
رتشیب رگا  و  تسا ، رتشیب  اهنآ  رد  هسیسد  لامتحا  هدشن  تایئزج  نیا  ضرعتم  هکنیا  رب  هوالع  خیرات  بتک  اما 
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.تسا هدوب  نآ  ضرعم  رد  ثیدح  بتک  دننام  لقادح  دشابن  مه 

یم هکلب  تسا ، تایاور  تلالد  زا  رترـصاق  تثعب  هلاسم  رب  نآ  تایآ  تلالد  هک  تسا  نشور  ینف  لها  ره  يارب  هک  ادخ  باتک  اما  و 
بیذکت ار  وا  ياه  هتفاب  هناسفا و  امسر  و  دراد ، تلالد  هتفگ  تثعب  هلاسم  رد  هدربمان  رسفم  هچنآ  فالخ  رب  نآرق  تایآ  تفگ  ناوت 

ادخلوسر ص رب  هک  هدوب  يا  هروس  نیلوا  نآ  لوا  هیآ  جنپ  تداهـش  هب  دنا و  هتفگ  ثیدح  لها  هکیروطب  قلع  هروس  نوچ  دنک ، یم 
هک میهد  یم  لامتحا  لقادح  و  دشاب ، هدش  لزان  هکت  هکت  هک  هدادن  مه  ار  شلامتحا  یتح  هتفگن و  نیرسفم  زا  يدحا  و  هدش ، لزان 
زا ار  وا  مدرم  زا  یـضعب  و  هدناوخ ، یم  زامن  مدرم  راظنا  رد  ادخلوسر ص  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  لمتـشم  دشاب ، هدش  لزان  هراب  کی 

هدشن لزان  بانج  نآ  رب  نآرق  قلع  هروس  زا  لبق  رگا  و  دنا ، هدرک  یم  یئوگدب  وا  زا  شیرق  سلاجم  رد  و  دندرک ، یم  یهن  راک  نیا 
هک هدجـس  رما  زا  ریغ  هب  زاـمن  زا  مه  قلع  هروس  ؟ هتفگ یم  هچ  شزاـمن  رد  و  هدـناوخ ، یم  زاـمن  هنوگچ  ادـخ ص  لوسر  سپ  دوب ،

زامن زا  ار  بانج  نآ  هک  دنا  هدوب  یناسک  هتـشاد و  يزامن  قلع  هروس  زا  لبق  بانج  نآ  دوش  یم  مولعم  سپ  هدادـن ، رگید  يروتـسد 
زا ریغ  رگید  یــصخش  رازگزاـمن  نـیا  زا  روـظنم  یئوـگب  هـکنیا  رگم  دـنا ، هدوـبن  رادرب  تـسد  دوـخ  یهن  زا  و  دـنا ، هدرک  یم  یهن 

: دـیامرف یم  هدومن  باطخ  بانج  نآ  دوخ  هب  هروس  رخآ  رد  هکنیا  يارب  تسا ، نشور  شنـالطب  فرح  نیا  و  تسا ، ادـخلوسر ص 
ار ادخ  نانچمه  هکلب  نکم ، تعاطا  ناوخم  زامن  دیوگ  یم  وت  هب  هک  ار  یسک  نآ  " هعطت الک ال  "
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.وش کیدزن  وا  هب  و  نک ، هدجس 

وا.يدهلا یلع  ناک  نا  تیارا  یلص  اذا  ادبع  یهنی  يذلا  تیارا  : " دراد روبزم  لوق  نالطب  رب  تلالد  هک  هروس  نیمه  زا  یتایآ  کنیا 
عدنس.هیدان عدیلف.هئطاخ  هبذاک  هیصان.هیصانلاب  اعفسنل  هتنی  مل  نئل  الک  .؟ يری هللا  ناب  ملعی  مل  ا.یلوت  بذک و  نا  تیارا.يوقتلاب  رما 

.هینابزلا

نآرق زا  هروس  نیلوا  ندش  لزان  زا  لبق  ادخلوسر ص  هک  دوش  یم  هدافتسا  هروس  نیا  زا  سپ  ( 29 " ) .برتقا دجسا و  هعطت و  الک ال 
یلو تسا ، توبن  ناـمه  نیا  و  هدرک ، یم  اوقت  هب  رما  مه  ار  نارگید  اـنایحا  هدوب و  تیادـه  قیرط  رب  دوخ  و  هدـناوخ ، یم  زاـمن  مه 
یم زاـمن  و  هدوـب ، یبـن  مه  تثعب  زا  لـبق  باـنج  نآ  سپ  هدـیمانن ، راذـنا  ار  باـنج  نآ  عـضو  نیا  تهج  نیمهب  و  تـسین ، تلاـسر 

.دوب هدشن  غیلبت  هب  رومام  و  هدماین ، تسا  زامن  ءزج  هک  دمح  هروس  و  دوب ، هدشن  لزان  وا  رب  نآرق  زونه  هکنیا  اب  هدناوخ ،

بلق رد  رـسفم  نیا  لوقب  و  دوب ، قلع  هروس  زا  دـعب  هلـصاف  ـالب  شلوزن  رگا  و  دـش ، لزاـن  تثعب  زا  دـعب  اهتدـم  دـمح ، هروـس  اـما  و 
مـسب : " دیامرفب ای  "و  ...نیملاعلا بر  دـمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  لق  : " دـیامرفب تشاد  اج  دوب  هدرک  روطخ  ادـخلوسر ص 

". ...نیملاعلا بر  دمحلا هللا  لق  میحرلا  نمحرلا  هللا 

هدش لزان  هروس  نآ  اب  هلـصاف  الب  مه  دـمح  هروس  رگا  دـهد  یم  ار  " لق " يانعم هک  هدـش  زاغآ  یترابع  هب  قلع  هروس  نوچ  : ) مجرتم
(. تشاد یم  رارق  نآ  لوا  رد  " ءرقا " ای "و  لق " هملک دیاب  دوب 

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 
نآرق تغالب  رظن  زا  " نیدلا موی  کلام  " هلمج رد  هروس  ندش 
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.دوب رت  قیال  رت و  بسانم  فیرش 

اعبـس كانیتآ  دقل  و  : " هدومرف دـمآ  دـهاوخ  شنایب  تسا و  یکم  ياه  هروس  زا  شتایآ  نیماضم  تداهـش  هب  هک  رجح  هروس  رد  هلب 
رارق میظع  نآرق  لباقم  رد  هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  دـمح  هروس  " یناثم عبـس  هملک " زا  دارم  و  ( 30 " ) میظعلا نآرقلا  یناـثملا و  نم 
تفه هکلب  هدشن  هدیمان  نآرق  دـمح  هروس  لاوحا  نیا  همه  اب  نکیل  تسا و  دـمح  هروس  زا  میظعت  لیلجت و  هجرد  اهتنم  نیا  هتفرگ و 

رجح هروس  هیآ  رد  هدش و  هدناوخ  یناثم  نآرق  همه  ( 31 " ) یناثم اهباشتم  اباتک  : " هیآ هکنیا  لیلد  هب  هدش  یفرعم  نآرق  تایآ  زا  هیآ 
.هدش هدناوخ  یناثم  نآ  زا  ددع  تفه  دمح  هروس 

لزان رجح  هروس  زا  لبق  دـمح  هروس  دوش  یم  مولعم  تسا  دـمح  هروس  زا  یماـن  رب  لمتـشم  رجح  هروس  هک  اـجنآ  زا  لاـح  نیا  اـب  و 
.هدش

یم ( 32 " ) ...نیئزهتـسملا كانیفک  انا  نیکرـشملا  نع  ضرع  اورمؤت  اـمب  عدـصاف  " هیآ رب  لمتـشم  رجح  هروس  هک  یئاـجنآ  زا  زین  و 
زا سپ  " عدصاف : " دیامرف یم  هک  هدش  نادب  رومام  اددجم  هیآ  نیا  رد  دوب و  هدیـشک  راذنا  زا  تسد  یتدم  ادخلوسر ص  هک  میمهف 

لوزن هک  دـینک  یم  تباث  اجک  زا  امـش  نآ و  زا  لبق  دـمح  هروس  لوزن  رگید  راذـنا و  كرت  یکی  دـش  هدافتـسا  زیچ  ود  رجح  هروس 
.؟ هدوب راذنا  كرت  زا  لبق  دمح 

مق : " هیآ لاح  هدـش  لزان  هراب  کی  نآ  همه  دوش  هتفگ  رگا  " رذـناف مق  " هیآ نوچ  تسا  لمتـشم  هک  ار  یبلاطم  رثدـم و  هروس  اـما  و 
لاـح رجح  هروـس  رد  " نیکرـشملا نع  ضرعا  "و  هـلمج لاـح  زین  تـسا و  رجح  هروـس  رد  " رمؤـت اـمب  عدـصاف  : " هـیآ لاـح  " رذـناف

رد " ادیحو تقلخ  نم  ینرذ و  " هلمج

ینومضم ود  ره  تسا و  رثدم  هروس 
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ادخ ص لوسر  یناث  رد  دـنا و  هدوب  ادـخ ص  لوسر  توعد  محازم  یناسک  الوا  دوش  یم  هدـیمهف  ود  ره  زا  دـنراد ، مه  هب  کیدزن 
.دوب هدرک  لیطعت  ار  راذنا  یتدم 

زا دعب  هیقب  هدش و  لزان  تلاسر  زاغآ  رد  نآ  ردص  اهنت  هک  دیآ  یم  رب  نآ  قایـس  زا  زاب  هدش  لزان  هعطق  هعطق  رثدم  هروس  هچنانچ  و 
.تسا هدمآ  راذنا  لیطعت 

لزان رومعملا  تیب  هب  ظوفحم  حول  زا  ردق  بش  رد  هچراپکی  تثعب و  زا  لبق  نآرق  دـیوگ  یم  هک  یتایاور  : ) دـیوگ یم  هکنیا  اثلاث  و 
فلاـخم نوچ  یفارخ  یلعج و  تسا  یتاـیاور  هدـش  یم  لزاـن  ادـخ ص  لوسر  رب  رومعملا  تیب  زا  جـیردت  هب  تثعب  زا  دـعب  هدـش و 

يراتفگ ( تسا نیمز  هرک  رومعملا  تیب  زا  دارم  تعیبط و  ملاع  ظوفحم  حول  زا  دارم  هکلب  درادـن ، میقتـسم  ینومـضم  تسا و  باتک 
هدـنناوخ رظن  زا  شنایب  تسین و  تایاور  نیا  اب  فلاخم  نآرق  تایآ  زا  يا  هیآ  چـیه  رهاظ  الوا : هکنیا  لیلد  هب  ءارتفا و  اـطخ و  تسا 

.تشذگ

هدربمان رـسفم  ار  اج  کی  هملک  و  دـش ، لزان  رومعملا  تیب  هب  اج  کی  تثعب ، زا  لبق  نآرق  دـنا : هدومرفن  هدربمان  تایاور  رد  ایناث : و 
و روآ ، هدنخ  تشز و  رایسب  تسا  يریسفت  تعیبط  ملاع  هب  ظوفحم  حول  ریسفت  اثلاث : هدرک و  هفاضا  تایاور  رد  ندرکن  تقد  رثا  رد 
هک تسا  تهج  نیا  زا  ایآ  هدـش ،؟ هدـناوخ  ظوفحم  حول  ادـخ  مالک  رد  تعیبط  ملاع  تبـسانم  هچ  هب  يو  هتفگ  هب  انب  میناد  یمن  اـم 

تاوذ تسا و  تاکرح  ملاع  نوچ  تسا  اه  ینوگرگد  همه  ياج  تعیبط  ملاع  هک  ؟ تسا ظوفحم  ینوگرگد  ریغت و  زا  تعیبط  ملاع 
.تسا رییغت  رد  هظحل  ره  ناشتافص  لایس و  تادوجوم 

هدش هدناوخ  ظوفحم  حول  تهج  نیا  زا  ای  و 
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داسف نوک و  ملاع  تعیبط  ملاع  هکنیا  يارب  تسا ، عقاو  فالخ  زین  نیا  هک  ؟ تسا ظوفحم  یهابت  داسف و  زا  اعیرـشت  اـی  اـنیوکت و  هک 
هیآ هکنانچمه  تسین  هاگآ  نآ  رارسا  زا  یـسک  عالطا  لها  ریغ  ینعی  تسا  ظوفحم  رایغا  عالطا  زا  هک  هدوب  تهج  نیدب  ای  .تسا و 

هکنیا يارب  تسین  حیحـص  زین  نیا  هک  ؟ دـهد یم  ربـخ  ( 33 " ) نورهطملا ـالا  هسمی  ـال  نوـنکم  باـتک  یف  میرک  نآرقل  هنا  : " هفیرش
.تسا ناسکی  تعیبط  ملاع  هب  تبسن  یکاردا  بحاص  ره  كاردا 

ناضمر هام  رد  نآرق  ندش  لزان  هیجوت  رد  رسفم  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  دراو  يو  هب  هک  یمهم  لاکشا  تالاکشا  نیا  همه  زا  دعب  و 
هک دش  نیا  شراتفگ  هصالخ  نوچ  هدرواین ، دریذپب ، ار  نآ  هیآ  ظفل  مه  و  دشاب ، حیحص  دوخ  ياج  رد  مه  هک  یحیحص  هجو  چیه 

هدش و لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  ایوگ  ینعی  " نآرقلا هیف  لزنا  امناک  " هک تسا  نیا  " نآرقلا هیف  لزنا  " هلمج يانعم 

لها هن  هکنآ  لاح  و  میدرک ، لزان  بش  کی  رد  ار  نآرق  ام  ایوگ  ینعی  تسا ، " هلیل یف  هانلزنا  اناک  "" هلیل یف  هاـنلزنا  اـنا  " هیآ ياـنعم 
.مالک قایس  هب  يانشآ  فرع و  لها  هن  و  دمهف ، یم  یترابع  نینچ  زا  یئانعم  نینچ  تغل 

نآرق بلاطم  سوؤر  رب  لمتـشم  هک  تسا ، دـمح  هروس  لوزن  رطاـخ  هب  ردـق  بش  رد  نآرق  لوزن  دـیوگب  یـسک  دـشاب  زیاـج  رگا  و 
ادخلوسر ص، بلق  رب  تسا  نآ  فراعم  لامجا  ینعی  نآ ، همه  لوزن  نآرق  لوزن  يانعم  دیوگب  يرگید  هک  دـشاب  زیاج  دـیاب  تسا ،

.تشذگ قباس  رد  شنایب  دنزب و  ار  فرح  نیا  یسک  هک  درادن  مه  یعنام  چیه  و 

.میدشن اهنآ  ضرعتم  دوب  ام  ضرغ  زا  نوریب  نوچ  هک  تسه ، زین  يرگید  ياهلاکشا  هدربمان  رسفم  راتفگ  رد  هتبلا 

سانلل يده  "
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" ناقرفلا يدهلا و  نم  تانیب  و 

" سان " هملک لامعتسا  دروم 

یم قالطا  هقبط  نیمه  رد  رتشیب  تسا ، حطس  نیرتلزان  ناشرکف  حطـس  هک  هعماج  دارفا  نیئاپ  هقبط  زا  تسا  ترابع  هک  سان -  هملک 
(35 " ) نوملاعلا الا  اهلقعی  ام  سانلل و  اهبرـضن  لاـثمالا  کـلت  و  : " هیآ و  ( 34 " ) نوملعی ساـنلا ال  رثکا  نکل  و  : " هیآ هکناـنچ  دوش 

.دراد املع  ریغ  املع و  زا  معا  یئانعم  سان  دوش  یم  مولعم  هدیدرگ ، قالطا 

لـیلد و هلیـسو  هب  يونعم  روما  رد  زیمت  صیخـشت و  يورین  دوخ  تسا و  دـیلقت  رب  ناشیگدـنز  ساـسا  هک  دـنیاهنامه  تیرثکا  نیا  و 
هدومن تیاده  ار  ناشیا  رگید  یـسک  هکنآ  رگم  دـنهد ، صیخـشت  ار  لطاب  قح و  نایم  لیلد  هار  زا  دـنناوت  یمن  و  دـنرادن ، ار  ناهرب 

و دـنک ، ادـج  لـطاب  زا  ار  قح  هقبط  نیا  يارب  دـناوت  یم  هک  تسا  يرگنـشور  ناـمه  میرک  نآرق  و  دزاـس ، نشور  ناـشیا  رب  ار  قح 
.تسا تیاده  نیرتهب 

قح نایم  ناقرف  هب  دامتعا  هیهلا و  تیاده  راونا  زا  سابتقا  دادعتسا  و  دنا ، هتفای  لماکت  لمع  ملع و  هیحان  رد  هک  مدرم  زا  یصاوخ  اما 
ار هقبط  نیا  نوچ  دراد ، ار  ناقرف  هبنج  نانآ  يارب  زین  و  تسا ، تیاده  زا  يدهاوش  تانیب و  نانآ  يارب  میرک  نآرق  دنراد ، ار  لطاب  و 
، تشاذگ قرف  لطاب  قح و  نایم  دیاب  هنوگچ  هک  دنک  یم  نشور  و  دنک ، یم  صخـشم  ناشیارب  ار  قح  هدومن ، تیاده  قح  يوس  هب 

طارـص یلا  مهیدـهی  هنذاـب و  رونلا  یلا  تاـملظلا  نم  مهجرخی  و  مالـسلا ، لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدـهی  : " دومرف هکناـنچمه 
(36 ". ) میقتسم

هلباقم ود  نآ  نایم  هلباقم  نوچ  ددرگ ، یم  نشور  ؟ تخادنا هلباقم  " يدـهلا نم  تانیب  " نایم "و  يدـه " نایم ارچ  هکنیا  تلع  اجنیا  زا 
يارب نآرق  تسا ، صاخ  ماع و  نایم 
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.تسا تیاده  زا  یتانیب  رگید  یضعب  يارب  و  تیاده ، دارفا  یضعب 

" 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 

قداص هام  یمامت  هب  تبسن  مه  تداهش  نیا  و  دوش ، هاگآ  شندیـسر  ارف  زا  یمدآ  و  دسر ، ارف  ناضمر  هام  ات  دنامب ، رایـشوه  هدنز و 
زا دارم  هکنیا  اما  )و  دوش رضاح  نآ  رخاوا  رد  دشاب و  رفاسم  هام ، لئاوا  رد  یمدآ  هکنیا  دننام  ، ) نآ زا  یـضعب  هب  تبـسن  مه  و  تسا ،

ظفل رد  یلیلد  نوچ  تسین  حیحص  دشابن ، مه  رفاسم  هک  یلاح  رد  دشاب  ناضمر  لاله  تیؤر  دهاش  ناسنا  هک  دشاب  نیا  رهش  دوهش 
و درک ، لیمحت  هیآ  رب  ار  یئانعم  نینچ  ناوت  یم  نئارق  کـمک  هب  تاـقوا و  زا  یـضعب  رد  مهنآ  همزـالم  هار  زا  هلب  تسین ، نآ  رب  هیآ 

.درادن دوجو  انعم  نیا  رب  يا  هنیرق  چیه  هیآ  رد  نکیل 

: اه تشون  یپ 

هیآ 3" فرخز  هروس  " .دینک شکرد  امش  هک  دشاب  میدرک  یبرع  یندناوخ و  یباتک  ( ار نآرق  ) ار نآ  ام  (1

هیآ 106" ءارسا  هروس  " .میدرک شلزان  جیردت  هب  یناوخب و  شمدرم ، رب  مک  مک  ات  میدرک  تمسق  تمسق  ار  نآ  هک  ینآرق  2)و 

ار امش  يوگتفگ  همه  ادخ  و  دینـش ، درک  یم  هوکـش  ادخ  هب  درک و  یم  هلداجم  وت  اب  شرـسمه  هراب  رد  هک  سک  نآ  نخـس  ادخ  (3
هیآ 1" هلداجم  هروس  " .دونش یم 

هیآ 11" هعمج  هروس  " .دننک یم  اهر  يا  هداتسیا  هک  یلاح  رد  نخس  طسو  رد  ار  وت  دننیب  یم  يوهل  ای  تراجت  نوچ  4)و 

ادخ اب  هک  ار  دوخ  دهع  هک  ینادرم  (5
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دهع زا  يا  هشوگ  نیرتمک  و  دنرمع ، ندمآرـس  رظتنم  رگید  یـضعب  و  هدمآرـس ، ناشرمع  ناشیا  زا  یـضعب  دننک ، یم  افو  دنا  هتـسب 
هیآ 23" بازحا  هروس  " .دنزاس یمن  نوگرگد  ار  دوخ 

ناخد هروس  " .میا هتشاد  ار  یناسر  میب  راک  هراومه  ام  هک  میدرک ، لزان  تکرب  اب  یبش  رد  ار  نآ  ام  هک  رگنشور  باتک  هب  دنگوس  (6
هیآ 3"

هیآ 1" ردق  هروس  " .میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآ  ام  (7

هیآ 185 هرقب  هروس  (8

هیآ 3 ناخد  هروس  (9

هیآ 1 ردق  هروس  (10

هیآ 24" سنوی  هروس  " .میا هدرک  لزان  الاب  زا  ار  نآ  ام  هک  یبآ  لثم  (11

هیآ 29" هروس ص  " .دننک ربدت  شتایآ  رد  ات  تکرب  رپ  یباتک  وت  رب  میدرک  شلزان  ام  هک  یباتک  (12

هیآ 1" دوه  هروس  " .دش ادج  مه  زا  شتایآ  سپس  و  دوب ، هدرشف  ریبخ ، میکح  دزن  البق  هک  تسا  یباتک  (13

نامیا هک  یموق  يارب  تسا  تمحر  تیادـه و  هک  یباـتک  میداد  لیـصفت  ملع  يور  زا  هک  میا  هدروآ  یباـتک  اـهنآ  يارب  اـققحم  (14
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 

"53 هیآ 52 -  فارعا  هروس  " .دنتفگ قح  هدمآ و  قح  هب  ام  راگدرورپ 

یباتک تسا  اهباتک  نامه  لیـصفت  شدوخ و  رـصع  ینامـسآ  بتک  قدصم  نکیل  دز ، ءارتفا  ادـخ  هب  ناوتب  هک  تسین  یباتک  نیا  (15
نادـب یملع  هطاحا  هک  دـننک  یم  بیذـکت  ار  يزیچ  نانیا  هکلب  دـیامرف :) یم  هک  اجنآ  ات  ) نیملاعلا بر  هیحان  زا  کـش  نودـب  تسا 

"37 هیآ 39 -  سنوی  هروس  " .هدماین شلیوات  زونه  و  دنرادن ،

رد باتک  نآ  هنرگ  و  دینک ، لقعت  امـش  دیاش  ات  میدرک ، یبرع  یندـناوخ و  یباتک  ار  نآ  ام  هک  رگنـشور  باتک  هب  دـنگوس  مح  (16
فرخز هروس  " .دراد هنازرف  دنلب و  یماقم  ام  دزن  هک  دوب ، یلصا  یباتک 
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"4 هیآ 1 - 

يا همان  رد  دـنمجرا  تسا  ینآرق  اققحم  تسا  گرزب  يدـنگوس  دـینادب  رگا  نآ  و  مروخن ، ناگراتـس  ياـههاگیاج  هب  دـنگوس  (17
هیآ 80" هعقاو  هروس  " .تسا نایناهج  راگدرورپ  زا  یندرک  لزان  دنباین  یسرتسد  نآ  هب  ناگدش  كاپ  زج  هتفهن ،

هیآ 22" جورب  هروس  " .دراد رارق  ظوفحم  حول  رد  هک  تسا  دیجم  ینآرق  نآ  (18

هیآ 22" جورب  هروس  " .ظوفحم یحول  رد  دنمجرا  تسا  ینآرق  نآ  هکلب  (19

هیآ 185" هرقب  هروس  " .میدرک لزان  ار  نآرق  نآ  رد  هک  ناضمر  هام  (20

هیآ 1" ردق  هروس  " .ردق بش  رد  ار  نآرق  میدرک  لزان  ام  (21

هیآ 2" ناخد  هروس  " .كرابم یبش  رد  ار  نآرق  میدرک  لزان  ام  (22

هیآ 114" هط  هروس  " .نکم هلجع  شیحو  ندش  مامت  زا  لبق  نآرق  رد  (23

هکنیمه سپ  تسا ، ام  هدهع  هب  شدناوخ  زین  نآ و  عمج  هکنوچ  یـشاب ، هدرک  هلجع  نآ  هب  هک  هدم ، تکرح  نادب  ار  دوخ  نابز  (24
"19 تایآ 15 -  تمایق  هروس  " .مینک نایب  ارنآ  هک  تسا  ام  هدهع  هب  سپس  و  نک ، يوریپ  ار  شندناوخ  میدناوخ  ارنآ 

هیآ 7 نارمع  لآ  هروس  (25

هیآ 2" ناخد  هروس  " .ناگدنهد میب  میتسه  ام  كرابم و  یبش  رد  ار  نآرق  میدرک  لزان  ام  (26

هیآ 1 قلع  هروس  (27

"1 هیآ 2 -  رثدم  هروس  " .ناسرتب زیخرب و  هدیچیپ  دوخب  هماج  يا  (28

رب هدنب  نآ  رگا  هک  یناد  یم  چیه  هدننک  یهن  يا  وت  درک ، یم  یهن  دناوخب  زامن  هکنیا  زا  ار  يا  هدنب  هک  ار  یسک  نآ  يدید  ایآ  (29
یناد یم  ایآ  وگب  وت  ربمایپ  يا  ینک ، یهن  شزامن  زا  ار  وا  وت  هک  درادن  اج  رگید  دهد ، روتـسد  يراکزیهرپ  هب  ای  و  دشاب ، تسار  هار 

ادخ هک  دناد  یمن  وا  ایآ  یتسار  تشاد ؟ دهاوخ  يرفیک  هچ  دنادرگب  يور  وت  زا  و  دـنک ، بیذـکت  ار  وت  رگا  هک  ار  هدـننک  یهن  نآ 
وا راتفر 
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وا یناشیپ  يوم  درادنرب  تسد  ربمایپ  رازآ  زا  رگا  تسین  اه  یگداس  نیا  هب  نایرج  هک  دنادب  ؟ دراد عالطا  وا  دـصق  زا  و  دـنیب ، یم  ار 
وا ات  دناوخب ، ار  دوخ  هریـشع  هلیبق و  سلجم و  لها  دـیاب  سپ  تفرگ ، میهاوخ  تسا  راکاطخ  وگغورد و  يدرم  یناشیپ  يوم  هک  ار 

كرت ار  زامن  ربم و  وا  نامرف  تسا  نانچ  هن.دریگارف  ار  وا  ات  دـناوخ ، میهاوخ  وا  هیلع  ار  خزود  هنابز  يدوز  هب  مه  ام  دـنهد  يرای  ار 
هیآ 19" قلع  هروس  " .وش کیدزن  نک و  هدجس  نانچمه  نکم 

هیآ 87" رجح  هروس  " .میداد ار  گرزب  نآرق  نیا  هیآ و  تفه  ار  وت  انامه  30)و 

هیآ 23 رمز  هروس  (31

هیآ 95" رجح  هروس  " .نادرگ يور  ناکرشم  زا  نک و  راکشآ  يا  هداد  روتسد  ار  هچنآ  (32

هیآ 79. هعقاو  هروس  (33

هیآ 30" مور  هروس  " .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  (34

هیآ 43" توبکنع  هروس  .دنمهف " یمن  ار  نآ  نایاناد  زج  هب  نکیل  مینز و  یم  مدرم  يارب  ار  اهلثم  نیا  35)و 

رون يوس  هب  اه  تملظ  زا  هدومن  تیاده  تمالس  ياههار  يوس  هب  دنیوا  يدونشوخ  وریپ  هک  ار  یناسک  نآرق  هلیـسو  هب  دنوادخ  (36
هیآ 16" هدئام  هروس  " .دنایامن یم  هار  ناشمیقتسم  طارص  يوس  هب  شدوخ و  نذا  اب  دنک  یم  نوریب 

ناضمر كرابم  هام  لئاضف 

(1) حلاص شریذپ  لمع و  لوبق 

هک یسفن  ره  تسا ، حیبست  دوخ  هام  نیا  رد  امش  ياه  سفن  حیبست »  هیف  مکسافنا  : » دیامرف یم  هینابعـش  هبطخ  رد  ص )  ) ادخ لوسر 
مکلامعا و   . » تسا تدابع  هام  نیا  رد  ناتباوخ  هدابع »  هیف  مکمون  و   « . » سودـق حوبـس   » دیـشاب هتفگ  هک  تسا  نآ  لثم  دیـشک  یم 

ناسنا دوخ  دنوادخ  هک  نیا  يارب  تسا  همدقم  لمع  یلوبق  دنک .  یم  لوبق  ادخ  دـیهد  یم  ماجنا  هک  ار  ییزج  ياهراک  هلوبقم »  هیف 
: دراد ریبعت  هنومن  ود  میرک  نآرق  رد  اذل  دیامرف .  لوبق  ار 

1
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 . دنک یم  لوبق  ار  يا  هدع  لمع  دنوادخ  هک  نیا  - 

حلاص دوخ  یهورگ  دنراد و  حلاص  لمع  یهورگ  نوچ  دوش .  لوبق  نانآ  لمع  طقف  هک  نیا  هن  دنک ، یم  لوبق  ار  يا  هدع  ادـخ   - 2
هک دنا  هدیسرن  ماقم  نآ  هب  زونه  یلو  دنراد  بوخ  ياهراک  ینعی  دنتـسه  تاحلاصلا »  اولمع  اونمآ و  نیذلا   » ءزج هک  نانآ  دنتـسه . 

لیلخ میهاربا  لثم  دنتسه ، نیحلاص  ءزج  مود ، هتسد  اما  دنـشاب ، رطخ  ضرعم  رد  تسا  نکمم  انایحا  دوشب ، بوخ  ناشرهوگ  تاذ و 
ار اهنیا  تسا .  هدش  هتسیاش  شتاذ  رهوگ  هک  یـسک  ینعی  حلاص  نیحلاصلا »  نمل  هرخآلا  یف  هنا  و  : » دیامرف یم  شناش  رد  نآرق  هک 
، میرک يادخ  انـسح » اتابن  اهتبنا  نسح و  لوبقب  اهبر  اهلبقتف   » دراد ار  ریبعت  نیا  میرم  ترـضح  هب  عجار  نآرق  ای  دنک .  یم  لوبق  ادخ 

 . دنک لوبق  ار  ام  دوخ  میرک  يادخ  هک  مینک  يراک  سپ  درک .  لوبق  ار  میرم 

هبساحم هام  كرابم ، هام 

تخرد دـنک .  هیهت  ون  سابل  دوخ  يارب  دـنک  یم  شالت  نیدرورف  لوا  ناوجون  کی  تسا .  نیدرورف  لوا  لاس ، زاغآ  یهورگ  يارب 
ار هعرزم  دـمآرد  هک  تسا ، زییاپ  زرواـشک  لاـس  لوا  دـننک .  یم  رب  رد  هزاـت  ون و  ياـه  ساـبل  هک  تسا  نیدرورف  ناـشلاس  لوا  اـه 

یم سواط  نب  دیـس  موحرم  دـننک .  یم  نییعت  لاس  لوا  ناونع  هب  ار  يرگید  تصرف  مادـک  ره  رگتعنـص ، رجات و  دـنک .  یم  باسح 
هام هک  دننک  یم  یسررب  دعب  كرابم  هام  ات  كرابم  هام  زا  ار  اه  باسح  (2  «) تسا ناضمر  ناشلاس  لوا  كولس  ریس و  لها  : » دیوگ
نیا زا  تسا .  هبساحم  هام  هللا  یلا  ناکلاس  يارب  كرابم  هام  تسا .  يا  هجرد  هچ  رد  لاسما  هتـشاد و  يا  هجرد  هچ  هتـشذگ  كرابم 

ور
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و دروآ .  تمحر  دوخ  هارمه  هب  اریز  دوب ، انث  دمح و  ياج  تشاد و  تماقا  ام  نیب  رد  ناضمر  هام  : » دومرف هیلع  هللا  مالس  داجـس  ماما 
رد يرجات  چیه  میدرب ، هام  نیا  رد  هک  يدوس  حبر و  ام  میدیسر .  ییاه  تمعن  هب  وا  یهارمه  رد  ام  دوب ، ام  يارب  یبوخ  رایسب  قیفر 

(3  .) تسا هدرکن  هدافتسا  هام  نیا  زا  ام  هزادنا  هب  ملاع  رسارس  رد  سک  چیه  و  دربن ، ایند  هشوگ  چیه 

راد هزور  ناهد  يوب 

: درک ضرع  ینک ؟ یمن  تاجانم  نم  اب  ارچ  هک  داتـسرف  یحو  یـسوم  ترـضح  هب  دنوادخ  دومرف : هک  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا 
کـشم زا  نم  شیپ  راد  هزور  ناهد  يوب  یـسوم  يا  دومرف : دنوادخ  تسین .  رطعم  یلیخ  ناهد  هزور ، لاح  رد  مراد و  هزور  ایادـخ 

(4  .) تسا رتوبشوخ 

مرگ زور  رد  هزور  نتفرگ 

هرهچ ات  دنک  یم  لکوم  ار  هتشرف  رازه  ناحبس  يادخ  دوش ، هنـشت  دریگب و  هزور  یمرگ  زور  رد  یـسک  رگا  دومرف : ع )  ) قداص ماما 
کحور کحیر و  بیطا  ام  : » دیامرف یم  لجوزع )  ) دنوادخ راطفا  ماگنه  دـنهد و  تراشب  وا  هب  راطفا  ماگنه  ات  دـننک و  حـسم  ار  وا 

(5  .) مدیزرمآ ار  وا  نم  هک  دیشاب  دهاش  نم  ناگتشرف  يراد ! یشوخ  يوب  هچ  يرطعم و  بجع  هل »  ترفغ  ینا  اودهشا  یتکئالم  ای 

ادخ ینامهیم  هب  توعد  هام  ناضمر ، هام 

هزور دنک .  یم  هناخ  بحاص  هک  دنک  يراک  دیاب  نامهیم  هللا »  هفایض  یلا  هیف  متیعد  رهش  وه   » دنیادخ نامهیم  ناضمر  هام  رد  مدرم 
معطی معطی و ال   » دناوت یم  مه  وا  سپ  دوش ، یمن  ماعطا  دوخ  یلو  دنک  یم  ماعطا  معطی »  معطی و ال   » هک تسا  ییادخ  نامهیم  راد ،

، دریگ یمن  دشخب و  یم  ناحبس  يادخ  رگا  دشاب .  « 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


زا رتدب  یتسد  چیه  هدنـشخب و  تسد  زا  رتهب  یتسد  چیه  نوچ  دریگن ، دـشخبب و  هک  دـنک  ادـیپ  ییوخ  هام  نیا  رد  یتسیاب  مه  ناسنا 
، تسا هدنشخب  تسد  وا  تسد  دنورب ، تشهب  هب  وا  هرفس  رانک  رد  نارگید  هک  درک  ششوک  شالت و  یسک  رگا  تسین .  ریگب  تسد 

(6  .) دراد هدنریگ  تسد  وا  دورب ، تشهب  هب  نارگید  تکرب  هب  هک  درک  شالت  یسک  رگا  و 

: اه یقرواپ 

.اه هتشون  اه و  هتفگ  هرامش 228 ، مالسا  رادساپ  هلجم  هزوح  هاگیاپ  (. 1)

ص 250 لامعالا ، لابقا  (. 2)

.هیداجس هفیحص  ياعد 45  زا  ییاهزارف  (. 3)

ص 229. ج 3 ، نیقتملا ، هضور  (. 4)

ص 229. ج 3 ، نیقتملا ، هضور  (. 5)

ص 294. ج 6 ، یفاک ، (. 6)

ناضمر يانعم 

؟ تسا هدش  هتفرگ  هشیر  يا  هملک  هچ  زا  ناضمر 

،5487 هزوح هاگیاپ  عبنم : 

ضمر زا  ناضمر  هملک  هشیر  .تسا  لاوش  نابعـش و  ياه  ¬ هام نیب  یمالـسا و  میوقت  رد  يرمق  ياـه  ¬ هاـم زا  هاـم  نیمهن  ناـضمر ،
تلع نایب  رد  ( 2) .دشاب ¬ یم امرگ  تدش  ینعم  هب  و  ( 1) دیشروخ شبات  ترارح  تدش  رثا  رد  گنس  یغاد  ینعم  هب  ضمر  تسا و 
رارق نآ  رد  هک  لاس  زا  ینامز  نآ  مان  هب  ار  اه  ¬ هام یماسا  میدق ، تغل  رد  نوچ  تسا : هدش  هتفگ  مسا  نیا  هب  هام  نیا  ندـش  هدـیمان 

(3) .دوب هدش  عقاو  امرگ  ترارح  يدنت  ماگنه  يراذگ ، مان  عقوم  رد  ناضمر  دنا و  ¬ هدرک  ¬ يراذگ مان  هتشاد 

َنِم ٍتانَِّیب  ِساّنِلل َو  يًدُـه  ُنآْرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناـضَمَر  ُرْهَـش   ) تسا هدرب  ماـن  نآرق  رد  نآ  زا  ادـخ  هک  تسا  یهاـم  اـهنت  ناـضمر 
و تیاده ، ياه  هناشن  و  مدرم ،  ییامنهار  يارب  نآرق ، هک  یهام  تسا ؛ ناضمر  هام  دودعم ) زور  دنچ  رد  هزور ،  ، ) ِناقْرُْفلا يدُْهلا َو 

(4 () .تسا هدش  لزان  نآ  رد  لطاب ، قح و  نایم  قرف 

نیعلا ج7ص39. باتک  (- i)

برعلا ج7 ص160. ناسل  (- 2)

برعلا ج7 ص160. ناسل  (- 3)
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هیآ هرقب  هروس  (4)
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.185

نآرق رد  هزور 

؛ نیسح دمحم  دیس  ، ییابطابط ،ج2 ، نازیملا همجرت  : عبنم

اوـقت اـب  دـیاش  دوـب  هدـش  بجاو  امـش  زا  لـبق  ماوـقا  رب  هک  روطناـمه  هدـش  بجاو  امـش  رب  هزور  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
(. 183) دیوش

هب هک  یناسک  اما  دـیریگب و  نآ  ياجب  رگید  یمایا  دـیاب  دـشاب  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 

رگا تسا  ریخ  ناتیارب  دیریگب  هزور  هکنیا  تسا و  رتهب  شیارب  دهد 

(. 184) دیراد ندرک  لمع  يانب 

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 
زا يزور  دـنچ  نآ  ياـجب  دـشاب  رفاـسم  اـی  ضیرم و  سک  ره  دریگب و  شا  هزور  دـیاب  درک  كرد  ار  هاـم  نـیا  سک  ره  سپ  دـشاب 

ار هام  هزور  یس  هدع  هک  تسنیا  روظنم  هتـساوخن و  يراوشد  هتـساوخ و  ار  تلوهـس  یناسآ و  امـش  يارب  ادخ  دریگب  رگید  ياههام 
(. 185) دیشاب هدرک  يرازگرکش  دیاش  هتفگ و  ریبکت  درک  ناتتیاده  هکنیا  ربارب  رد  ار  ادخ  دیشاب و  هدرک  لیمکت 

تایآ نایب 

هزور عیرشت  تایآ  ینایب  ياه  یگژیو 

هب قلعتم  مود  هیآ  يادـتبا  رد  ( مایا  ) فرظ هکنیا  يارب  دـنا ، هدـش  لزاـن  مه  اـب  هس  ره  ـالوا  هکنیا : رب  دراد  تلـالد  هیآ  هس  نیا  قاـیس 
زا تسا  تراـبع  هک  هدـش  فذـح  یئادـتبم  يارب  تسا  ربخ  اـی  موس  هیآ  رد  ناـضمر ) رهـش  ) هلمج تسا و  لوا  هیآ  رد  ( مایـص ) هملک

هدش و فذح  هک  يربخ  يارب  تسا  یئادـتبم  ای  تسا و  ( ناضمر رهـش  یه  ) هلمج ریدـقت  و  ددرگ ، یم  رب  ( امایا ) هملک هب  هک  يریمض 
مکیلع بتک  يذلا  وه  ناضمر  رهش  " شریدقت
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نایب و ( ناضمر رهـش  ) هلمج ریدقت  ره  هب  و  تسا ، لوا  هیآ  رد  ( مایـصلا مکیلع  بتک   ) هلمج رد  مایـص  هملک  زا  لدب  ای  تسا و  " همایص
.هدش بجاو  اهنآ  رد  هزور  هک  يا  هدودعم  مایا  ( تادودعم امایا  ) هلمج ندرک  نشور  يارب  تسا  یحیضوت 

نآ و  درادربرد ، ار  ضرغ  کی  هک  تسا  يدحاو  مالک  ریظن  و  لصتم ، مه  هب  ثحب  دروم  هناگ  هس  تایآ  دش  رکذ  هک  یلیلد  هب  سپ 
.ناضمر هام  هزور  بوجو  نایب  زا  تسا  ترابع  ضرغ 

هیآ ود  ینعی  تسا ، نآ  رگید  تمـسق  يارب  ینیچ  هنیمز  هئطوت و  هلزنم  هب  هیآ  هس  نیا  راتفگ  زا  یتمـسق  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ایناث  و 
هکنیا زا  درادـن  ناـنیمطا  مـالک ، بحاـص  هک  دوش  یم  بجاو  یفیلکت  موس  هیآ  رد  نوچ  موس ، هیآ  يارب  تسا  همدـقم  هلزنم  هب  لوا 

و تسا ، نیگنـس  قاش و  بطاخم ، يارب  عبطلاب  هک  تسا  یفیلکت  هدربمان  فیلکت  هکنیا  يارب  دنکن ، یچیپرـس  نآ  تعاطا  زا  هدنونش 
یلاخ ناضمر  هزور  عیرـشت  هب  بطاخم  نهذ  تیادـه  زا  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  هدـش  بیکرت  یتالمج  زا  لوا  هیآ  ود  روظنم ، نیا  هب 

ار وا  نهذ  بارطضا  شاحیتسا و  هلیـسو  نیا  هب  و  دهد ، یم  هجوت  نآ  يوس  هب  ار  هدنونـش  نهذ  جیردت  هب  اهنآ  همه  رد  هکلب  تسین ،
زین و  هدش ، 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 

.دنکشب ار  وا  رابکتسا  یهاوخلد و  تدش  تدح و  تسا ، نآ  رد  هک  يورخا  يویند و  ریخ  دئاوف و  رکذ  اب 

ناشنرطاخ ار  ناناملـسم  رب  هزور  بوجو  هلاسم  مایـصلا ،" مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : " هلمج رد  هکنآ  زا  دـعب  تهج  نیمهب  و 
نیذلا یلع  بتک  امک  : " دومرف هلصافالب  درک ،
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نیا نوچ  دیرامشب ، نارگ  ار  نآ  و  دینک ، تشحو  هزور  عیرشت  زا  دیابن  ناناملسم  امش  هک  دینامهف  "و  مکلبق نم 

هکنیا رب  هوـالع  ینعی  نوقتت ،) مکلعل  ) .دوب هدـش  عیرـشت  زین  قباـس  ياـهتما  رد  هک  تسا  یمکح  هکلب  هدوبن ، امـش  هب  رـصحنم  مکح 
رب هوالع  و  اوقت ، زا  تسا  ترابع  نآ ، و  دیدروآ ، نامیا  نآ  هب  ندیسر  دیما  هب  امش  هک  دراد  ار  يا  هدئاف  نامه  روتـسد ، نیا  هب  لمع 

یمامت هک  تسین  یلمع  دوب ، امـش  زا  لـبق  ياـهتما  يارب  هکناـنچمه  تسه ، امـش  يارب  اوقت  دـیما  نآ ، رد  میتفگ  هک  لـمع  نیا  نیا ،
يرآ ( تادودعم امایا  ، ) دوش یم  ماجنا  دودعم  لیلق و  یمایا  رد  هک  تسا  یلمع  هکلب  دریگب ، ار  ناتتاقوا  رتشیب  یتح  ار و  امش  تاقوا 

دوخ درک ، فیـصوت  دودعم  فصو  هب  ار  مایا  هکنیا  رد  و  دراد ، مایا  يزیچان  رب  تلالد  ( امایا ) هملک ندمآ  ( مال فلا و  نودـب  (و  هرکن
هک دنامهف  یم  ( 1 " ) هدودعم مهارد  سخب  نمثب  هورش  و  : " هیآ رد  فیصوت  نیمه  هکنانچمه  نآ ، نتشادن  تیمها  هب  تسا  يراعشا 

.دنتخورف زیچان  مهرد  دنچ  هب  ار  فسوی ع 

هنوگنیا و  میا ، هدرک  تسا  اسرف  تقاط  ناـشیارب  فیلکت  نیا  هک  مه  ار  یـصاخشا  تیاـعر  مکح  نیا  عیرـشت  رد  اـم  هکنیا  رب  هوـالع 
.نیکسم کی  ماعط  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دنهدب ، دنناوتب  همه  هک  يرصتخم  هیدف  مهنآ  دنهدب ، هیدف  هزور  ياج  هب  دیاب  دارفا 

یئاج ات  مه  و  درادربرد ، ار  امش  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  دوـخ  تبغر  عوـطب و  هک  تسا  نیا  رد  امـش  ریخ  هدـش  نآ  یناـسآ  تیاـعر  هدوـب  نکمم  هـک 
اریخ عوطت  نمف  ، " دیهد شماجنا  اورپ  یب  ینیگنس و 
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.دنهد ماجنا  تهارک  هب  هکنیا  زا  تسا ، رتهب  نداد  ماجنا  تبغر  عوطب و  ار  کین  لمع  هکنیا  يارب  " هل ریخ  وهف 

، خلا " همصیلف رهشلا  مکنم  دهـش  نمف  :" دیامرف یم  هک  موس  هیآ  يارب  تسا  همدقم  لوا  هیآ  ود  رد  راتفگ  هنیمز  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
، دهد ربخ  یفیلکت  نینچ  ققحت  زا  دهاوخ  یم  هک  يربخ  تسا  يا  هلمج  لوا  هیآ  رد  " مایـصلا مکیلع  بتک  : " هلمج سپ  نیا  رب  انب  و 
" یلتقلا یف  صاصقلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : " هفیرـش هیآ  رد  هک  روطنآ  دـشاب ، هدرک  فیلکت  هلمج  نیمه  رد  هکنیا  هن 
رد دنچ  ره  نوچ  هدرک  فیلکت  ( 3 " ) نیبرقالا نیدلاولل و  هیصولا  اریخ  كرت  نا  توملا  مکدحا  رـضح  اذا  مکیلع  بتک  " هیآ و  ( 2)

نیب نکیل  هدمآ ، ( مکیلع بتک  ) هب ریبعت  هیآ  هس  ره 

ثحب دروم  هیآ  رد  مایـص -  هلاسم  نیب  و  موس ، هیآ  رد  ءابرقا -  نیدلاو و  هب  تیـصو  و  مود -  هیآ  رد  ناگتـشک -  دروم  رد  صاصق 
هنشت نوخ  نابحاص  ياهلد  هک  تسا  يرما  یئوجماقتنا  سح  اب  راگزاس  تسا  يرما  یلتق  رد  صاصق  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، قرف 

نیا دنناوت  یمن  و  دننیبب ، ملاس  هدـنز و  ار  دوخ  نت  هراپ  زیزع و  لتاق  دـنناوت  یمن  تعیبط  هزیرغ و  مکح  هب  نوخ  نابحاص  تسا ، نآ 
هک ناشیوخ  نیدلاو و  شرافـس  تیـصو و  نینچمه  و  دوش ، یئانتعا  یب  هدش  ناشیا  هب  هک  یتیانج  هب  تبـسن  هک  دننک  لمحت  ار  انعم 
ادج نانآ  زا  هشیمه  يارب  گرم  هلیـسوب  دـهاوخ  یم  هک  یماگنه  رد  مهنآ  تسا ، ماحرا  هب  تفار  تقفـش و  محرت و  سح  اب  قباطم 

.دوش

ینیچ هنیمز  همدقم و  هب  جایتحا  نآ  ءاشنا  و  تسا ، یمدآ  تعیبط  ياضتقم  اب  قفاوم  و  عبطب ، لوبقم  مکح  ود  تیـصو  صاصق و  سپ 
فالخ هب  درادن ،

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


ندیـشون و ندروـخ و  ینعی  شتـالیامت ، نیرت  مهم  و  تایهتـشم ، نیرتـگرزب  زا  سوـفن  تیمورحم  زا  تسا  تراـبع  هک  هزور  مکح 
البق هک  تسا  نیا  زا  ریزگان  شمکح  هیجوت  رد.تسا  یمدآ  سفن  يارب  یتبیـصم  عبط و  رب  لیقث  اهنآ  زا  تیمورحم  نوچ  هک  عامج ،

و دـنیچب ، يا  همدـقم  دنـسفن -  تایهتـشم  وریپ  ماوـع و  مدرم  رتـشیب  دـنمدرم و  موـمع  هـکنیا  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  ناگدنونـش -  يارب 
خلا و صاصقلا " مکیلع  بتک  : " هیآ میتفگ  هک  تسا  تهج  نیدب  دنوش ، نآ  شریذـپ  هنـشت  ات  دزاس ، نادـب  دـنم  هقالع  ار  ناشاهلد 

مکیلع بتک  : " هیآ فالخ  هب  درادن ، ینیچ  هنیمز  هب  یتجاح  و  تسا ، مکح  ءاشنا  خلا ، " توملا مکدحا  رضح  اذا  مکیلع  بتک  :" هیآ
.دوش یم  ءاشنا  یمکح  نینچ  اهدعب  هکنیا  زا  دهد  یم  ربخ  تسا و  هرقف  تفه  رب  لمتشم  هک  هیآ  ود  رخآ  ات  " مایصلا

" اونمآ نیذلا  اهیا  ای  " هب ریبعت  تلع 

" ...اونمآ نیذلا  اهیا  ای  "

يا : ) دومرف یم  هنرگ  و  تسا ، ناـشنامیا  تفـص  هب  مدرم  نداد  هجوت  روظنم  هب  ( دـیا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ) باـطخ هنوـگنیا 
ره دیریذپب ، دـیآ  یم  ناتراگدرورپ  هیحان  زا  هک  ار  یمکح  ره  دـیاب  دـینامیا  ياراد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنامهفب  تساوخ  نکیل  ( مدرم

.دشاب امش  تاداع  اب  راگزاسان  و  تایهتشم ، فالخ  رب  هک  دنچ 

رد ریبعت  نیمه  ارچ  هک  دـشن  نشور  اـنعم  نیا  نکیل  دـش  نشور  ثحب  دروم  هیآ  رد  ریبـعت  نیا  تلع  یـسرپب : تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
لیم قباطم  دنچ  ره  صاصق  مکح  هک  تسا  نیا  شتلع  میئوگ : یم  خساپ  رد  ؟ هدماین تیصو  هیآ  رد  یلو  هدمآ ، صاصق  هیآ  يادتبا 
اذل و  دنداد ، یم  حیجرت  صاصق  رب  ار  وفع  اهنآ  و  دندوب ، فلاخم  نآ  اب  نایحیسم  هیآ ، لوزن  رـصع  رد  نکیل  تسا  یمدآ  تعیبط  و 

تلم نایم  رد  صاصق  مکح  هیجوت  رد  دوب  مزال 
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هک دنچ  ره  دیریذپب ، ار  یهلا  ماکحا  هکنیا  هب  دنک  یم  موکحم  ار  امش  امش  نامیا  دوش  هتفگ  ددرگ و  ناشنرطاخ  تلم  نامیا  مالسا ،
نیذلا اهیا  ای  ) باطخ هب  هیآ  نآ  دوبن ، راک  رد  یتفلاخم  نینچ  نوچ  تیصو  هیآ  رد  و  دنشاب ، نآ  فلاخم  نارگید 

.دشن زاغآ  ( اونمآ

" 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 
اومدـق و ام  بتکن  و  : " هیآ رد  و  یمتح ، ءاضق  زا  هیانک  ( 4 " ) یلـسر انا و  نبلغ  هللا ال  بتک  : " هیآ رد  هک  هدش ، هدـنار  يزیچ  رب  هک 

عضو بوجو و  زا  هیانک  ( 6 " ) سفنلاب سفنلا  نا  اهیف  مهیلع  انبتک  "و  هیآ رد  تسا و  یمتح  ءاضق  تمیزع و  زا  هیاـنک  ( 5 " ) مهراثآ
.تسا یعطق  مکح  لعج  نوناق و 

هفیرش هیآ  رد  " مکلبق نم  نیذلا  " زا روظنم  "و  موص "و" مایص " يوغل يانعم 

زا و  ندیشون ، زا  موص  و  ندروخ ، زا  موص  الثم  تسا ، لمع  زا  يراددوخ  يانعم  هب  و  ردصم ، تغل  رد  ( موص ) هملک )و  مایص ) هملک و 
هدرک هفاضا  ار  دـیق  نیا  نآ  يانعم  رد  اسب  هچ  و  تسا ، اهنآ  زا  يراددوخ  يانعم  هب  نآ  لاثما  نتفر و  هار  نتفگ و  نخـس  زا  عامج و 

.دشاب هتشاد  ار  نآ  ياهتشا  و  دشاب ، نآ  قاتشم  یمدآ  لد  هک  تسا  یئاهراک  صوصخ  زا  يراددوخ  يانعم  هب  هک  دنشاب ،

رد عرـش  رد  اهدـعب  نکیل  و  هدوب ، یئاـهراک  نینچ  صوصخ  زا  يراددوخ  تغل  لـصا  رد  موـص  ياـنعم  هتفگ : راـتفگ  نیا  بحاـص 
روظنم تسا و  تین  اـب  ماوت  برغم و  اـت  رجف  عولط  زا  يراددوخ  مه  نآ  و  هدـش ، لامعتـسا  ینیعم  ياـهراک  زا  يراددوخ  صوـصخ 

هتشذگ و ياهتما  مکلبق " نم  نیذلا  " زا
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.تسا ناشیا  ریغ  یسیع و  یسوم و  تما  نوچ  لبق ، ءایبنا  ياهتما  تسا ، مالسا  روهظ  زا  لبق 

امک " هلمج هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  تسا ، اـنعم  نیمه  دوهعم  دروخ  یم  مشچ  هب  هملک  نیا  میرک  نآرق  رد  هک  اـج  ره  نوـچ 
دنا هتشاد  هزور  اهتما  کت  کت  یمامت  دیامرفب : دهاوخ  یم  تسا و  صاخـشا  ثیح  زا  قالطا  ماقم  رد  " مکلبق نم  نیذلا  یلع  بتک 

یمامت هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هن  هفیرـش  هیآ  سپ  تسا ، نیـشیپ  ياهتما  هزور  هیبش  مالـسا  هزور  دنامهفب  هک  تسین  انعم  نآ  هب  زین  و 
زا ناضمر و  صوصخ  رد  ناناملـسم  ام  هزور  دننام  اهتما  همه  هزور  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هن  و  دنا ، هتـشاد  هزور  ءانثتـسا  نودـب  اهتما 

ار يراددوخ  هزور و  لصا  هک  تسا  ماقم  نیا  رد  اهنت  هکلب  هدوب ، ام  هزور  تایـصوصخ  همه  ياراد  نالف و  تعاس  ات  نـالف  تعاـس 
.دنا هتشاد  هزور  مه  نیشیپ  ياهتما  دیامرفب : و  دنک ، تابثا  نیشیپ  ياهتما  رد 

مالسا رد  هزور  هدمع  تمکح  هفسلف و  نایب  و  رگید ، ماوقا  نایدا و  رد  هزور 

هتبلا تسا  نید  تلم و  ياراد  هتشذگ  ياهتما  خلا  ( مکلبق نم  نیذلا  : ) هلمج زا  دارم  و 

امک : ) هلمج رهاـظ  زا  تسه  هک  يزیچ  دـنمادک ، اـهتما  نـیا  هـک  هدرکن  نـیعم  مـیرک  نآرق  و  اـهنآ ، هـمه  هـن  میتـفگ  هـک  روطناـمه 
تـسد رد  دوجوم  لیجنا  تاروت و  زا  و  دـنا ، هتـشاد  هزور  هک  دـنا  هدوب  نید  تلم و  لها  هدربمان  ياـهتما  هک  دـیآ  یم  رب  خـلا  ( بتک
تـسا یئاهزارف  باتک  ود  نیا  رد  اهنت  دوش ، یمن  هدـید  تلم  ود  نیا  رب  هزور  بوجو  رب  دـنک  تلالد  هک  یلیلد  چـیه  اراصن  دوهی و 

.درامش یم  میظع  ار  نآ  و  دنک ، یم  حدم  ار  هزور  هک 

هک مینیب  یم  ار  اراصن  دوهی و  دوخ  اما  و 
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ندروخ و قلطم  زا  ای  ریـش و  زا  ای  تشوگ و  ندروخ  زا  ای  دنریگ ، یم  هزور  فلتخم  یلاکـشا  هب  زور  دنچ  لاس  رد  رـضاح  رـصع  ات 
.دننک یم  يراددوخ  ندیشون 

.تسا هدمآ  نتفگ  نخس  زا  میرم  هزور  هصق  ایرکز و  هزور  ناتساد  میرک  نآرق  رد  زین  و 

ینثو یتح  میدـق و  نایمور  ناینانوی و  میدـق و  نایرـصم  زا  هکنانچمه  هدـش ، لـقن  زین  نید  یب  ماوقا  زا  هزور  هلاـسم  نآرق  ریغ  رد  و 
برقت هلیـسو  تدابع و  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـنراد ، هتـشاد و  يا  هزور  دوخ  يارب  کی  ره  هک  هدـش ، لقن  زورما  هب  ات  يدـنه  ياـه 

.هللا ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  شثحب  هک  دنک ، یم  مکح  نآ  هب  یمدآ  ترطف  هک  تسا  يروما  زا  هزور  ندوب 

لوق ود  نیا  زا  کی  ره  قبط  رب  هک  تسا ، قباس  ياـیبنا  اـی  اراـصن و  دوهی و  ( مکلبق نم  نیذـلا  ) هلمج زا  دارم  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و 
.تسین فعض  زا  یلاخ  هک  تسا  یتایاور  یلو  هدمآ ، مه  یتایاور 

" نوقتت مکلعل  "

مالسا رد  هزور  هدمع  تمکح  هفسلف و  نایب  رگید و  ماوقا  نایدا و  رد  هزور 

روظنم هب  دـندش  یم  بکترم  یمرج  هک  یماـگنه  رد  دوـخ و  ههلآ  ياـضرا  برقت و  روـظنم  هب  ( دـش هراـشا  هک  روطناـمه  ) اـه ینثو 
تدابع نیا  هب  تسد  شندمآرب  روظنم  هب  دنتـشاد  یتجاح  یتقو  نینچمه  و  دنتفرگ ، یم  هزور  نایادـخ  مشخ  ناروف  ندرک  شوماخ 

مه دوبعم  اـت  هدروآ  یم  رب  ار  دوـبعم  جاـیتحا  نتفرگ  هزور  اـب  دـباع  هدوـب ، هلداـبم  هلماـعم و  تقیقح  رد  هزور  مسق  نیا  دـندز و  یم 
.دنک لصاح  ار  وا  تیاضر  مه  نیا  ات  هدروآ ، یم  تسد  هب  ار  نیا  تیاضر  وا  ای  و  دروآرب ، ار  دباع  تجاح 

تسا نآ  زا  رتگرزب  لجوزع  يادخ  هکنیا  يارب  تسین ، هلدابم  هلماعم و  هزور  مالسا  رد  یلو 
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رثا ره  سپ  تسا ، صقن  ره  زا  يرب  ناحبـس  يادخ  هکنآ  هاتوک  نخـس  و  دوش ، روصت  تیذا  رثات و  ای  جایتحا و  رقف و  شقح  رد  هک 
رثا هکنانچمه  سدقت ، یلاعت و  يادخ  هن  دوش ، یم  دبع  دوخ  دـیاع  اهنت  دـشاب  هک  یتدابع  ره  لاح  دـشاب ، هتـشاد  اهتدابع  هک  یبوخ 

هک تسا  یئانعم  نیا  ( 7 " ) اهلف متاسا  نا  مکسفنال و  متنسحا  متنسحا  نا  " ددرگ یمرب  ناگدنب  دوخ  هب  دشاب  هچ  ره  زین  ناهانگ  ءوس 
نآرق

جایتحا رقف و  زج  هک  یناسنا  دـنادرگ  یم  رب  ناسنا  هب  ار  اه  ینامرفان  اهتعاطا و  راـثآ  و  دـنک ، یم  هراـشا  نادـب  شتاـمیلعت  رد  میرک 
(. 8 " ) ینغلا وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اهیا  ای  : " دیامرف یم  شا  هراب  رد  نآرق  زاب  و  درادن ، يزیچ 

اوقت هزور  هدـئاف  دـیامرف : یم  هدرک ، نایب  ( نوقتت مکلعل  : ) هلمج رد  ار  ناسنا  هب  تعاـطا  راـثآ  نتـشگرب  نیمه  هزور ، صوصخ  رد  و 
نوچ درادن ، کش  نآ  رد  يدحا  هک  تسا  یبلطم  اوقت  نتشاد  هدئاف  و  دوش ، یم  امـش  دوخ  دیاع  هک  تسا  يدوس  دوخ  نآ  و  تسا ،
لامک دنلب  ماقم  هب  و  دوش ، لصتم  تعفر  تراهط و  ملاع  هب  دهاوخب  رگا  هک  دـنک ، یم  كرد  ار  انعم  نیا  دوخ  ترطف  هب  یناسنا  ره 

و دـنک ، يریگولج  دوخ  یگتخیـسگ  راسفا  زا  هک  تسا  نیا  دوش  مزتلم  نادـب  تسا  مزال  هک  يزیچ  نیلوا  دـبای ، ءاقترا  تیناـحور  و 
ار يدام  یگدنز  هک  دنادب  نآ  زا  رتگرزب  ار  دوخ  و  دشابن ، یندب  تاوهـش  یمـسج و  ياه  تذل  مرگرـس  یطرـش  دیق و  چیه  نودـب 

.دزیهرپب دزاس  لوغشم  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  زا  ار  وا  هک  يزیچ  ره  زا  هکنآ  هاتوک  نخس  و  درادنپب ، فده 

تسدب تاوهش  زا  يراددوخ  هزور و  هار  زا  اهنت  اوقت  نیا  و 
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هرهب نآ  زا  دـنناوتب  راصعا  همه  رد  مدرم  همه  هکیروطب  نآ  نیرت  یمومع  يونعم و  میژر  نیرترثؤم  هار و  نیرت  کیدزن  و  دـیآ ، یم 
هک یتوهـش  زا  يراددوخ  زا  تسا  ترابع  ایند ، لها  ناگراب  مکـش  مه  و  دربب ، دوس  میژر  نآ  زا  ترخآ  لها  مه  زین  و  دـنوش ، دـنم 

رگا هک  یـسنج  توهـش  و  ندیماشآ ، ندروخ و  زا  مکـش  توهـش  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دـننادب ، يالتبم  راصعا  همه  رد  مدرم  همه 
یم توق  نانآ  رد  ناهانگ  زا  يراد  نتـشیوخ  يورین  جیردت  هب  دـنیامن ، نیرمت  ار  شزرو  نیا  و  دـننک ، زیهرپ  زیچ  هس  نیا  زا  یتدـم 

برقت رد  زین  و  دنهد ، یمن  فک  زا  رایتخا  نانع  یهانگ  ره  ربارب  رد  تقو  نآ  دنوش ، یم  طلـسم  دوخ  هدارا  رب  جیردت  هب  زین  دریگ و 
ندیشون و ندروخ و  زا  بانتجا  هب  شتوعد  رد  ار  ادخ  هک  یسک  تسا  حضاو  رپ  نوچ  دندرگ ، یمن  یتسس  راچد  ناحبس  يادخ  هب 
رت عیطم  و  رتاونـش ، اه  ینامرفان  ناهانگ و  زا  بانتجا  هب  توعد  تباجا  رد  ارهق  دـنک ، یم  تباجا  تسا  حابم  يرما  هک  یـسنج  لمع 

(. نوقتت مکلعل  : ) دومرف هکنآ  يانعم  تسا  نیا  دوب ، دهاوخ 

" تادودعم امایا  "

و مایـص ،) ) هملک هب  تسا  قلعتم  ( دودعم یمایا  رد  ) فرظ نیا  و  تسا ، ( یف ) هملک ریدـقت  هب  تیفرظ و  ربانب  ( مایا ) هملک ندـمآ  بوصنم 
زیچان و هدربمان  فیلکت  دنامهفب  هک  تسا  نیا  يارب  ( تادودعم ) تفـص هب  نآ  فاصتا  مایا و  ندمآ  هرکن  هک  میتفگ  مه  قباس  رد  ام 

قباس رد  ام  هک  اجنآ  زا  و  دهد ، تارج  لد و  نآ  ماجنا  رد  ار  فلکم  هلیسو  نیا  هب  ات  تسا ، تقشم  نودب 

.دوب دهاوخ  ناضمر  هام  نامه  تادودعم  مایا  زا  دارم  ارهق  تسا ، مایا  نایب  خلا  " نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  " هیآ میتفگ 

نآ در  "و  تادودعم امایا  " هراب رد  هماع  نیرسفم  زا  یضعب  راتفگ 

یضعب
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: دنا هتفگ  رگید  یضعب  و  تسا ، اروشاع  زور  هام و  ره  رد  زور  هس  یبحتـسم  هزور  تادودعم  مایا  زا  دارم  هک  دنا : هتفگ  نیرـسفم  زا 
هزور مایا  نیا  رد  ادـخلوسر ص  ناناملـسم و  هک  تسا ، ءاروشاع  هزور  زین  و  هام ، ره  مهدزناپ  هدراهچ و  هدزیـس و  ینعی  ضیبلا  ماـیا 

و دیدرگ ، خسن  هدربمان  زور  دنچ  ياه  هزور  و  دش ، لزان  خلا  " نآرقلا هیف  لزنا  يذـلا  ناضمر  رهـش  " هفیرـش هیآ  هاگنآ  دـنتفرگ ، یم 
.تشگ بجاو  ناضمر  هزور  هشیمه  يارب 

رظنفرص هک  یتایاور  دنا ، هدرک  کسمت  تعامج  تنـس و  لها  قرط  زا  هدراو  تایاور  هتـسد  کی  هب  مادک  ره  لوق  ود  نیا  نابحاص 
.دنتسین دامتعا  لباق  تهج  نیمهب  و  دنراد ، ضراعت  دوخ  نیب  رد  دنس ، زا 

.تسا زیچ  ود  دنک  یم  نشور  ار  لوق  نیا  فعض  هک  يا  هدمع  لیلد 

ثحب دروم  هفیرـش  هیآ  زا  روظنم  رگا  و  تسا ، یناگمه  یمومع و  تدابع  کی  دنا  هتفگ  مه  نارگید  هک  روطنامه  هزور  هکنیا : لوا 
خسن لیلد  نیمهب  دمآ و  یمن  دیدپ  شتوبث  رد  یفالتخا  رگید  و  درک ، یم  طبـض  ار  نآ  خیرات  اعطق  دنتفگ ، نانیا  هک  دشاب  هدوب  نآ 

.تسه دیدش  فالتخا  تمسق  ود  ره  رد  و  تسین ، روطنیا  هک  مینیب  یم  درک و  یمن  فالتخا  نآ  رد  یسک  دش و  یم  تباث  زین  نآ 

زا یمالـسا  دایعا  زا  دـیع  کی  ناونعب  نآ  هزور  بابحتـسا  ای  بوجو  هاـم و  ره  رد  زور  هس  هب  اروشاـع  ندـش  قحلم  هکنیا  رب  هوـالع 
هیرذ البرک  هعقاو  رد  زور  نآ  رد  هک  دـندرک  عادـبا  تهج  نیدـب  دـندرک ، عادـبا  ار  نآ  ( هللا مهنعل  ) هیما ینب  هک  تسا  یئاـه  تعدـب 

تراغ ار  ناشلاوما  هدرب  تراسا  هب  ار  ناشیا  يرارذ  نانز و  دنتشک و  ار  ناشنادرم  دندرب ، نیب  زا  ار  وا  تیب  لها  ادخ ص و  لوسر 
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نتفرگ هزور  زا  ات  دندرک  عیرشت  ارنآ  هزور  و  دنتفرگ ، دیع  دوخ  يارب  هدرمش ، كرابم  ار  زور  نآ  ترسم  یلاحشوخ و  زا  و  دندرک ،
.دنریگب تکرب  زور  نآ 

زا یکی  اروشاع  هک  نومضم  نیا  هب  ) یثیداحا و  دندیـشارت ، یتاکرب  و  دندرک ، لعج  یلئاضف  زور  نآ  هزور  يارب  روظنم  نیمهب  زاب  و 
یسیع یسوم و  تثعب  نامز  زا  مه  اراصن  دوهی و  تیلهاج و  نیکرـشم  یتح  هک  تسا  يا  هماع  دایعا  زا  هکلب  و  تسا ، یمالـسا  دایعا 

هن هتـسناد و  یم  دیع  ار  اروشاع  دوهی  هن  تسین ، تسرد  نیماضم  نیا  زا  کی  چیه  هکیلاح  رد  دـندرک ، لعج  ( دـنراد یم  ساپ  ار  نآ 
زین و  دوشب ، یموق  یلم و  دیع  ناگرهم  زورون و  ریظن  ات  هدوب  یلم  زور  کی  هن  اروشاع  نوچ  مالسا ، هن  تیلهاج و  مدرم  هن  و  اراصن ،

ثعبم و ریظن  ات  هداتفین ، قافتا  مالسا  تلم  يارب  يزوریپ  حتف و  لیبق  زا  يا  هعقاو  چیه  زور  نآ  رد 

سپ دشاب ، ینید  يدیع  نابرق  رطف و  ریظن  ات  درادن  مه  ینید  تهج  چیه  و  دـشاب ، مالـسا  يارب  یخیرات  يزور  ادـخلوسر ص  دالیم 
.تهج نودب  تسا  یتزع  دنا  هدرک  تسرد  اروشاع  يارب  هیما  ینب  هک  یمارتحا  تزع و 

لزان اب  هک  دراد  یقایـس  خـلا  ( ناضمر رهـش  : ) هیآ ینعی  ثحب  دروم  تاـیآ  زا  موس  هیآ  هک  تسا  نیا  لوق  نیا  فعـض  رب  مود : لـیلد 
ربخ ( ناضمر رهـش  ) هلمج هک  تسا  نیا  قایـس  رهاظ  نوچ  دشاب : لبق  ياه  هیآ  خسان  ات  دزاس ، یمن  رگید  هیآ  ود  زا  يادـج  شندـش 

دهاوخ ینایب  هجیتن  رد  تشذگ  شحیضوت  هک  هدش ، فذح  هک  يربخ  يارب  دشاب  یئادتبم  ای  و  هدش ، فذح  هک  یئادتبم  يارب  دشاب 
يدحاو مالک  هیآ  هس  ره  انعم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  )و  تادودعم امایا  : ) هلمج يارب  دوب 
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.ناضمر هام  هزور  ندوب  بجاو  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دنک ، یم  لابند  ار  يدحاو  ضرغ  هک  دوب ، دهاوخ 

ار هفیرـش  هیآ  هک  تسا  يا  هیرظن  دنچ  ره  دشاب ، نآ  ربخ  " نآرقلا هیف  لزنا  يذـلا  : " هلمج ءادـتبم و  ( ناضمر رهـش  ) هملک هکنیا  اما  و 
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 
.دشاب نیب  رد  ینیابت  تافانم و  دیاب  خسن  رد  میتفگ  هکنیا  اب  دشاب  نآ  خسان  نیا  ات  تسین ،

امایا : ) هیآ ینعی  مود  هیآ  دـنیوگب  دـنا  هتـساوخ  هک  دـیآ  یم  رب  ناشتاملک  زا  هک  تسا ، رگید  یعمج  راتفگ  لوق ، نیا  زا  رت  فیعض 
، دوب بجاو  زین  اراصن  رب  هزور  مالـسا  زا  لبق  هک  نایب  نیا  هب  تسا ، ( مایـصلا مکیلع  بتک  : ) هیآ ینعی  لوا ، هیآ  خسان  خلا  ( تادودعم
ار ناضمر  هزور  نیملسم  يارب  یلاعت  يادخ  هاگنآ  تفرگ ، رارق  زور  هاجنپ  ددع  رب  هرخالاب  ات  دندرک ، دایز  مک و  نآ  رد  اراصن  یلو 

یم ار  نایحیسم  زور  هاجنپ  هزور  نامه  ناضمر  هزور  عیرشت  زا  لبق  مالسا و  ردص  رد  ناناملـسم  ادخلوسر ص و  سپ  درک ، عیرـشت 
یتقو مود  هیآ  یلو  دیریگب ، ار  نایحیـسم  هزور  نامه  زین  ناناملـسم  امـش  دیامرف  یم  هدرک ، عیرـشت  ار  نیمه  مه  لوا  هیآ  و  دنتفرگ ،

.تسا بجاو  ینیعم  زور  دنچ  رد  هزور  دومرف  نوچ  درک ، خسن  ار  لوا  هیآ  مکح  دش  لزان 

هوالع تسا ، دراو  نآ  رب  دوب  دراو  یلبق  هجو  هب  هک  یئاهداریا  همه  هک  تسا  نیا  یلبق  لوق  زا  لوق  نیا  ندوب  رت  فیعض  هجو  و 
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دوخ لوق  لـئاق  نیا  هک  یتاـیاور  زین  و  تسا ، یمود  يارب  یموس  ندوب  ممتم  زا  رت  نشور  یلوا  يارب  یمود  هیآ  ندوب  ممتم  هکنیا  رب 
.تسا هیآ  اب  لوا  لوق  تایاور  تفلاخم  زا  رت  نشور  هیآ  قایس  اب  نآرق و  اب  شتفلاخم  ندوب و  یلعج  هدرک  اهنآ  هب  دنتسم  ار 

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

: دومرف یم  هک  تسا ، لبق  هیآ  عرف  هجیتن و  هیآ  بلطم  هک  دنامهف  یم  هیآ  ءادتبا  رد  ءاف  فرح 

رد ینیعم  ددع  زین  و  هدش ، بجاو  امش  رب  هزور  دوش : یم  نینچ  نآ  عومجم  يانعم  و  خلا ، ( تادودعم امایا  ) زین و  خلا ، ( مکیلع بتک  )
ناضمر مایا  رد  رگا  سپ  دوش ، یمن  رظنفرـص  زین  نآ  ددـع  زا  دوش ، یمن  دـی  عفر  هزور  لصا  زا  هک  روطناـمه  و  هدـش ، تیاـعر  نآ 

ماـیا نیا  زا  درادرب  ناـضمر  ماـیا  ینعی  هدودـعم  ماـیا  نآ  رد  ار  هزور  بوجو  مکح  هک  دـیآ  شیپ  رفـس  ضرم و  نوـچ  يا  هضراـع 
اولمکتل (و  موس هیآ  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  و  تفرگ ، هزور  اهزور  ریاس  رد  ددع  نامه  هب  دیاب  و  دوش ، یمن  رظنفرـص  هدودـعم 

یم هدافا  ار  مایا  ندوب  زیچان  ریقحت و  يانعم  هتشذگ  نایب  هب  هک  روطنامه  خلا  ( تادودعم امایا  : ) هلمج سپ  تسا ، ضرعتم  خلا  ( هدعلا
.تسا هدش  ذوخام  هزور  مکح  ضرغ و  رد  هک  تسا  ینکر  زیچان  ددع  نیمه  هک  دنک ، یم  هدافا  مه  ار  انعم  نیا  دنک ،

تسا فشک  يانعم  هب  هک  هدش ، هتفرگ  ر) ف -  (س -  هدام زا  ( رفس ) هملک تسا و  یتمالـس  تحـص و  فالخ  يانعم  هب  ( ضرم ) هملک
ایوگ و  دوش ، یم  رهاظ  فشکنم و  شا  هناخ  زا  نطو  زا  ندش  نوریب  يارب  رفاسم  هک  دنناوخ  یم  رفـس  تهج  نیا  زا  ار  رفـس  ایوگ  و 

هب هراشا  يارب  ارفاسم ،) ) دومرفن ( اضیرم ) هملک دننام  )و  رفس یلع  وا  : ) دومرف هکنیا 
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رفس رد  هک  یسک  لثم  ، ) هتـشذگ رد  هن  دشاب ، رفاسم  رـضاح  لاح  رد  هک  دوش  یم  هتـسکش  شا  هزور  يرفاسم  نآ  هک  هدوب  انعم  نیا 
رد هن  )و  تسا حیحـص  شا  هزور  و  تسا ، میقم  ـالعف  و  هدوـب ، رفاـسم  ـالبق  یـسک  نینچ  هـک  تـسا ، هدرک  تماـقا  یلحم  رد  زور  هد 

(. تسا حیحص  شزور  نآ  هزور  یسک  نینچ  هک  دنک  تکرح  رهظ  زا  دعب  دهاوخ  یم  هک  یسک  لثم  ) هدنیآ

حابم هن  تسا ، مارح  ضیرم  رفاسم و  رب  هزور 

یم هدافتسا  خلا ، " رخا مایا  نم  هدعف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف  : " هیآ زا  دنا : هتفگ  تنـس  لها  ياملع  نادنمـشناد و  رتشیب 
هزور دـنناوت  یم  مـه  رفاـسم ، ضیرم و  سپ  تـسا ، مارح  شیارب  نـتفرگ  هزور  هـکنیا  هـن  دریگن ، هزور  دـناوت  یم  رفاـسم  هـک  دوـش 

.دنریگب هزور  لاس  رگید  ياهزور  زا  ددع  نامه  هب  هدومن  راطفا  هکنیا  مه  و  دنریگب ،

رد يزور  دنچ  دیاب  دشاب  رفاسم  ضیرم و  هک  یـسک  () رخا مایا  نم  هدعف  : ) هلمج رهاظ  میتفگ  اریز  تسین ، حیحـص  فرح  نیا  نکیل 
هزور ناضمر  رد  دـیابن  رفاسم  ضیرم و  هک  دـیآ  یم  رب  نآ  رهاظ  زا  ینعی  تصخر ، هن  تسا ، تمیزع  ( دریگب هزور  لاـس  رگید  ماـیا 

نب رمع  و  فوع ، نب  نامحرلا  دـبع  لیبق  زا  هباحـص  زا  یعمج  بهذـم  و  هدـش ، تیاور  زین  تیب ع  لها  همئا  زا  اـنعم  نیا  و  دـنریگب ،
زا هدربمان  ياملع  هیلع  تسا  یتجح  هدربمان  هلمج  سپ  تسا ، نیمه  زین  ریبز ، نب  هورع  و  هریره ، یبا  و  رمع ، نب  هللا  دـبع  و  باـطخ ،

.تنس لها 

مایا نم  هدعف  رطفاف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  ناک  نمف  " شریدـقت دـنا ، هتفگ  هتفرگ  ریدـقت  هیآ  رد  يزیچ  دوخ  هیرظن  هیجوت  يارب  ناشیا 
هدرک راطفا  تهج  نیمه  هب  و  دشاب ، رفاسم  ای  ضیرم  سک  ره  ینعی  تسا ، " رخا
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.دریگب هزور  رگید  ياهزور  زا  ددع  نامه  هب  دشاب 

يا هدـنیوگ  یتقو  ، ) تسا رهاظ  فـالخ  نتفرگ  ریدـقت  دـنا  هتفگ  هک  يروطناـمه  ـالوصا  هکنیا  لوا  دراد ، لاکـشا  ود  ریدـقت  نیا  و 
رگم ( دراذگ یمن  هتفگن  ار  يزیچ  و  دروآ ، یم  دوخ  مالک  رد  دراد  تلاخد  شروظنم  هدافا  رد  هک  یتاملک  یمامت  دـیوگ  یم  نخس 
هنیرق نآ  دوجو  اب  هدنونـش  ای  هدـنناوخ  دراد  نیقی  نوچ  دـنک ، فذـح  ار  هملک  کی  تسه  شمالک  رد  هک  يا  هنیرق  ءاکتا  هب  هکنآ 

.دنز یمن  یفذح  نینچ  هب  تسد  هنیرق  نودب  اما  تسا و  هدش  فذح  هملک  نالف  هک  دمهف  یم 

رب یتلالد  مه  مـالک  نیا  هزاـت  هدـش ، فذـح  هیآ  رد  ( رطفاـف ) هملک هک  مینک  لوبق  میوش و  میلـست  هک  یـضرف  هب  هکنیا : مود  لاکـشا 
"، دریگب هزور  رگید  یمایا  رد  دشاب  هدرک  راطفا  و  دشاب ، رفاسم  ای  ضیرم  سک  ره  "و  ترابع زا  يا  هدنونش  مادک  ، ) درادن تصخر 

نیا رد  رطفاف ،" رفـس  یلع  وا  اضیرم  ناـک  نمف  " تراـبع زا  هک  يزیچ  تیاـهن  يرآ  )؟ تسا زیاـج  ضرم  رفـس و  رد  هزور  دـمهف  یم 
هتبلا هدوب ، زیاج  نوچ  هدوبن  هانگ  شراطفا  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  ( تسا عیرـشت  ماقم  زین  نیرـسفم  ریاـس  هتفگ  هب  هک  ) ماـقم

يانعم هب  هکنیا  اـما  و  دزاـس ، یم  هحاـبا  بابحتـسا و  بوجو و  اـب  هک  يزاوج  هحاـبا ، بابحتـسا و  بوجو و  زا  معا  ياـنعم  هب  زاوج 
نوچ دنک ، یم  تلالد  نآ  فالخ  رب  مه  زاب  هکلب  درادن ، تلالد  نآ  رب  هیآ  ظفل  هجو  چیه  هب  دشاب  راطفا  ندوبن  یمازلا  ینعی  یموس 

.تسا نشور  دوخ  نیا  و  دنک ، یمن  یهاتوک  دنک  نایب  دیاب  هچنآ  نایب  رد  زگره  دوخ ، عیرشت  ماقم  رد  میکح  راذگنوناق 

" نیکسم ماعط  هیدف  هنوقیطی  نیذلا  یلع  "و 

یمامت نتسب  راک  هب  يانعم  هب  دنا  هتفگ  یضعب  هک  روطنامه  هقاطا  و  تسا ، هقاطا  ردصم  زا  ( نوقیطی ) هملک
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فرـصم شماجنا  رد  ناسنا  يورین  همه  هک  دـشاب ، راوشد  ردـقنآ  هدربمان  لمع  هک  تسا  نیا  نآ  همزـال  هک  تسا  لـمع  رد  تردـق 
هب ( هیدـف ) هملک و  دـشاب ، هتـشاد  تقـشم  شیارب  هزور  سک  ره  هک  تسا  نیا  " هنوقیطی نیذـلا  یلع  "و  هلمج ياـنعم  هجیتـن  رد  دوـش ،

هنسرگ نیکـسم  کی  ندرک  ریـس  ینعی  نیکـسم  ماعط  نامه  هک  تسا ، یلام  ضوع  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  ضوع  لدب و  يانعم 
هاگ زاب  هک  يذـیذل  ياذـغ  نآ  هن  و  دروخ ، یم  یهاگ  هک  يا  هداس  ياذـغ  نآ  هن  هتبلا  دروخ ، یم  ناـسنا  دوخ  هک  یئاذـغ  زا  تسا 

رفاسم ضیرم و  هزور  ياضق  مکح  دننام  زین  هیدف  نیا  مکح  و  دنک ، یم  هدافتـسا  ابلاغ  هک  یطـسوتم  ياذغ  زا  هکلب  دروخ ، یم  هاگ 
.ار تصخر  هن  يرییخت و  هن  دناسر ، یم  ار  ینییعت  بوجو  هک  تسا  يریبعت  ( نیذلا یلع  (و  ریبعت نوچ  تسا ، بجاو 

تصخر زین  هدربمان  هلمج  دنا  هتفگ  نیرسفم  زا  یضعب  تایآ  نیا  رد  خسن  عوقو  هب  نیلئاق  در  هزور و  تایآ  رد  خسن  عوقو  مدع  نایب 
هزور نیب  درک  ریخم  دـنریگب  هزور  دـنناوت  یم  هک  ار  مدرم  همه  لوا ، رد  ناحبـس  يادـخ  نوچ  هدـش  خـسن  سپـس  هدـناسر و  یم  ار 
تداع هتفر  هتفر  هک  اهدعب  دنتشادن ، هزور  هب  تداع  مایا  نآ  رد  مدرم  نوچ  نیکسم ، کی  ماعط  هب  زور  ره  زا  نداد  هرافک  نتفرگ و 

.دش خسن  خلا  " همصیلف رهشلا  مکنم  دهش  نمف  : " هیآ هلیسو  هب  هیآ  نیا  دندرک ،

نز و ریپ  لثم  اما  و  دنریگب ، هزور  امتح  دش  رارق  دش و  خسن  اناوت  صاخشا  هب  تبسن  اهنت  دنا : هتفگ  نیرـسفم  نیمه  زا  رگید  یـضعب 
.دنام یقاب  نداد  هیدف  راطفا و  زاوج  مکح  و  دشن ، خسن  هیآ  هدریش  هچب  نز  هلماح و  نز  هدروخلاس و  درمریپ 

هب و 
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دروم هناگ  هس  تایآ  رد  زیزع  هدنناوخ  رگا  و  تسا ، نآ  تایآ  ندرک  هراپ  هراپ  نآرق و  اب  ندرک  يزاب  اهریـسفت  هنوگنیا  مدوخ  ناج 
نشور ینایب  هتسویپ و  مه  هب  یتالمج  لصتم و  قایس  کی  و  دنک ، یم  لابند  ار  ضرغ  کی  هس  ره  هک  دید  دهاوخ  دنک  تقد  ثحب 

، درادن ار  هتسویپ  قایس  نآ  رگید  هک  دید  دهاوخ  دهد ، قیبطت  نیرـسفم  نیا  هیرظن  اب  ار  هتـسویپ  دحاو و  مالک  نیا  رگا  هاگنآ  دراد ،
( مایصلا مکیلع  بتک  :) دیوگ یم  اج  کی  دنک ، یم  ضقن  ار  شرخآ  شلوا  تسا ، یفانتم  رگیدکی  اب  شتالمج 

و دنهد ، ماعط  نآ  ياج  هب  هدومن  راطفا  دنناوت  یم  دنریگب  هزور  دنناوت  یم  هک  یئاهنآ  دیوگ  یم  شلابند  هدش ، بجاو  امش  رب  هزور 
مکح و  دـشاب ، نارداق  صوصخ  هب  تبـسن  هیدـف  مکح  خـسان  يرخآ  مکح  ات  تسا  بجاو  امـش  همه  رب  هزور  دـیوگ : یم  رخآ  رد 

هدـشن نایب  الـصا  نیرداق  ریغ  مکح  ریوصت  نیا  رب  انب  هفیرـش  هیآ  رد  هکنیا  اب  دـنامب ، یقاب  دوخ  لاح  هب  نارداق  ریغ  هب  تبـسن  هیدـف 
.تسا

و نتشادن ، تردق  يانعم  هب  خسن  زا  دعب  و  تسا ، نتشاد  تردق  يانعم  هب  ندش  خسن  زا  لبق  ( هنوقیطی ) هملک دیوگب  یسک  هکنیا  رگم 
.تسا هیاپ  یب  ردقچ  هک  تسا  ادیپ  نیا 

مکیلع بتک  : ) هلمج خسان  هتفرگ  رارق  تایآ  طسو  رد  هک  خلا  " هنوقیطی نیذـلا  یلع  و  : " هلمج دـیاب  نیا  رب  انب  هکنیا  هاتوک  نخـس  و 
دیقم ار  خسان  مکح  یتلع  چیه  نودب  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  تقو  نآ  دراد ، یفانت  نآ  اب  هک  دشاب ، تایآ  لوا  رد  ( مایـصلا

.دنرادن یئاناوت  هک  هدرک  یناسک  هب 

هن دنا ، هزور  رب  رداق  هک  دشاب  یناسک  مکح  خسان  اهنت  " همصیلف رهشلا  مکنم  دهش  نمف  : " هلمج هک  تسا  نیا  ریسفت  نیا  همزال  زین  و 
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هکنیا رب  هوالع  ار ، زجاع  مه  دوش و  یم  لماش  ار  رداق  مه  تسا ، قلطم  خـسان  ترابع  رهاـظ  هکنیا  اـب  دـنزجاع  هزور  زا  هک  یئاـهنآ 
یلات نیرت  شحاف  اهدساف  یلات  نیا  و  درادب ، یقاب  زجاع  يارب  ار  مکح  نآ  دهاوخب  خـسان  ات  دوبن ، زجاع  مکح  لماش  خوسنم  الـصا 

.دنیاهدساف

رکذ هیآ  هس  نیا  هراب  رد  هک  يرگید  ياه  خـسن  میدرک ، لـقن  زیزع  هدـنناوخ  وت  يارب  ناـیاقآ  زا  هک  یئاهخـسن  رب  هوـالع  رگا  لاـح 
خـسان ( ناضمر رهـش  : ) هلمج دنا  هتفگ  هک  تسا  نیا  اه  خـسن  نآ  و  دـید ، یهاوخ  بیجع  يریـسفت  تقو  نآ  ینک ، هفاضا  دـنا  هدرک 

.تسا ( مایصلا مکیلع  بتک  ) هلمج خسان  مه  ( تادودعم امایا  ) هلمج و  تسا ، خلا  تادودعم ) امایا  : ) هلمج

ات میرامشب ، دنا  هدش  لئاق  نآرق  هیآ  هس  رد  نایاقآ  هک  ار  یئاه  خسن  هرابود  تسین  دب  )

: دوشب رت  نشور  نامیارب  ادخ  مالک  اب  يرگیزاب 

.تسا ( مایصلا مکیلع  بتک  : ) هلمج خسان  خلا  ( هنوقیطی نیذلا  یلع  و  : ) هلمج - 1

.تسا ( هنوقیطی نیذلا  یلع  (و  مکح خسان  ( همصیلف رهشلا  مکنم  دهش  نمف  : ) هلمج - 2

.تسا ( تادودعم امایا  ) هلمج خسان  ( ناضمر رهش  : ) هلمج - 3

( مجرتم ) .تسا ( مایصلا مکیلع  بتک  ) خسان خلا  ( تادودعم امایا  : ) هلمج - 4

نآ لامعتسا  دراوم  "و  عوطت " هملک يانعم 

" هل ریخ  وهف  اریخ  عوطت  نمف  "

هب ار  يراک  ناسنا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  وگب  ای  و  تسا ، تهارک  يانعم  لباقم  عوط  ياـنعم  و.تسا  ع) و -  (ط -  هداـم زا  عوطت  هملک 
ندوب بلطواد  يانعم.دیآ  یم  رد  عوطت  تروص  هب  دور و  یم  لعفت  باب  هب  یتقو  عوط  نیمه  هاگنآ  دهد ، ماجنا  دوخ  تبغر  اضر و 

مه ادـخ  تعاطا  هک  دـهد  ماجنا  ار  يراـک  هناـبلطواد  شدوخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  عوطت  سپ  دوش  یم  هفاـضا  نآ  رب  مه 
بجاو یمازلا و  لمع  نآ  هکنیا  هچ  لاح  دنک ، يرابنارگ  یتحاران و  راهظا  و  دشاب ، هتشاد  یتهارک  نآ  ماجنا  رد  هکنیا  نودب  تسه ،

یمازلا ریغ  هچ  و.دشاب 
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.بحتسم و 

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  عوطب و  هک  مه  هچ  ره  بجاو  لـمع  اـما  و  تسا ، بحتـسم  لـمع  دـهد  یم  ماـجنا  هناـبلطواد 
.تسه نآ  رد  رابجا 

 - و (ط -  شا هدام  هن  درادـن ، بابحتـسا  صوصخ  رب  یتلالد  دـنا  هتفگ  مه  نارگید  هک  روطنامه  ( عوطت ) هملک هکنآ  هاتوک  نخـس  و 
زا هک  دـنک  یم  یئانعم  هجیتن  عرف و  ار  هلمج  هدـمآ  هلمج  زاغآ  رد  هک  ( ءاف  ) فرح تفگ  ناوت  یم  هجیتن  رد  لعفت ،) ) شتایه هن  ع)و 
نآ رد  و  تسا ، هدش  بجاو  امش  رب  هزور  دوش : یم  نیا  تسا -  رتاناد  ادخ  و  مالک -  عومجم  يانعم  و  دش ، یم  هدافتسا  قباس  مالک 
نیا اب  دندوب ، امش  زا  لبق  هک  دیوش  یم  یئاهتما  ءزج  مه  امش  هضیرف  نیا  نتشاد  اب  هکنیا  رب  هوالع  هدش ، تیاعر  امش  حالـص  ریخ و 
نوچ تهارک  اب  هن  دیروایب ، تبغر  عوطب و  ار  نآ  سپ  تسا ، هدـش  روظنم  امـش  يارب  یلیهـست  فیفخت و  هضیرف  نیا  رد  هک  توافت 

.دروایب هرک  هب  ار  لمع  نامه  ات  تسا  رتهب  دروایب  عوطب  ار  ریخ  لمع  سک  ره 

نیا رد  میوگب  رت  هداـس  تسا ، ببـسم  ياـج  رد  ببـس  ندرب  راـک  هب  لـیبق  زا  ( اریخ عوطت  نمف  : ) هلمج هک  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا 
هنا ملعن  دق  : " هیآ ریظن  تسا ، هزور  رد  عوطت  ببـس  هک  هدش ، ریخ  عوطت  قلطم  زا  نخـس  هکلب  هدشن  هزور  صوصخ  زا  نخـس  هلمج 

" نودحجی هللا  تایاب  نیملاظلا  نکل  کنوبذکیال و  مهناف  نولوقی  يذلا  کنزحیل 
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ياـج رد  بیذـکت  ببـس  زین  هیآ  نیا  رد  نوچ  تسا ، ادـخ  تاـیآ  راـکنا  ناـشیا  بیذـکت  تلع  هک  نک  ربص  روخم و  مغ  ینعی  ( 9)
.هتسشن بیذکت 

و : " دومرف یم  هک  تسا ، لـبق  هلمج  هب  طـبترم  " هل ریخ  وهف  اریخ  عوطت  نمف  " ینعی ثحب  دروـم  هلمج  دـنا  هتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب 
نیکـسم کی  ماعط  زا  رتشیب  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  هلمج  ود  نآ  عومجم  يانعم  و  خلا ، " نیکـسم ماعط  هیدـف  هنوقیطی  نیذـلا  یلع 
.تسا رتهب  شیارب  دهدب  رفن  کی  هب  ار  نیکسم  ود  ماعط  ای  دهد و  ماعط  ار  نیکسم  رفن  ود  هزور  زور  کی  يارب  الثم  دهدب ، هیدف 

نیا رب  انب  هکنیا  رب  هوـالع  درادـن  تابحتـسم  هب  صاـصتخا  ( عوطت ) هملک میتفگ : هک  تسناـمه  تسا  دراو  ریـسفت  نیا  رب  هک  یلاکـشا 
هیدـف مکح  رب  ( نداد نیکـسم  کی  ماعط  زا  شیب  ) اـنعم نآ  هب  عوطت  نتفرگ  رارق  هجیتن  رد  نوچ  دوش  یم  اـنعم  یب  عیرفت  ءاـف  ریـسفت 

.درادن نداد  رتدایز  هب  عوطت  رب  یتلالد  چیه  ( ریخب عوطت  ) هملک الوصا  هکنیا  رب  هوالع  دسر ، یمن  رظنب  یلوقعم  هتکن  چیه 

" نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  اوموصت  نا  "و 

" مکل ریخ  اوموصت  نا  "و  هلمج زا  دارم 

امـش رب  هک  يا  هزور  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 

نتفرگ هزور  زا  هک  تسا  یناـسک  هـب  باـطخ  ( مـکل ریخ  اوـموصت  نا  (و  ینعی ثـحب  دروـم  هـلمج  دـنا : هـتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب  و 
هدربمان ترابع  رهاظ  نوچ  دندوب ، بطاخم  ( هدش بجاو  امش  رب  هزور  ) هلمج رد  هک  نینمؤم  مومع  هن  دنروذعم ،
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هن دوش  یم  هزور  بابحتـسا  رد  رهاـظ  تراـبع  هجیتـن  رد  دزاـس ، یم  مه  كرت  اـب  ناـحجر  هک  تسا  موـلعم  و  تسا ، هزور  ناـحجر 
ناـحجر و رب  مینک  یم  لـمح  ار  هدربماـن  تراـبع  ریزگاـن  تسا  بجاو  هزور  میناد  یم  نوـچ  و  تسا ، كرت  اـب  یفاـنم  هک  بوـجو 

همه رب  هک  يا  هزور  میئوگ  یم  هک  رفاسم  ضیرم و  دـننام  دـننآ ، كرت  رد  زاـجم  عرـش  هیحاـن  زا  هک  یناـسک  يارب  هزور  بابحتـسا 
ياضق لاح  نیع  رد  و  دنهد ، حیجرت  راطفا  رب  ار  هزور  زین  اهنآ  هک  تسا  نآ  رتهب  و  تسا ، بحتـسم  رفاسم  ضیرم و  رب  تسا  بجاو 

.دنریگب مه  ارنآ 

.تسین حیحص  تسا  دراو  نآ  رب  هک  یتالاکشا  رطاخ  هب  ریسفت  نیا  اما 

.تسین نآ  قبط  رب  یلیلد  هکنیا : لوا  لاکشا 

يارب هزور  بابحتسا  ( مکل ریخ  اوموصت  نا  و  : ) هلمج زا  دارم  رگا  هکنیا : مود  لاکشا 

اج دنا ، هدمآ  باسح  هب  بیاغ  رفاسم  ضیرم و  خلا  ( اضیرم مکنم  ناک  نمف  : ) هلمج رد  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوب ، رفاسم  ضیرم و 
دنریگب هزور  رگا  رفاسم  ضیرم و  ( مهل ریخ  اوموصی  نا  و  : ) دیامرفب ناش  هراب  رد  هدمآ ، باسح  هب  بیاغ  مه  يدعب  هلمج  رد  تشاد 
صوصخ اب  نخـس  يور  مود  هلمج  رد  دوش  یم  مولعم  سپ  ( تسا رتهب  ناتیارب  دـیریگب  هزور  رگا  :) دومرف یلو  تسا ، رتهب  ناـشیا  رب 

.تسین ضیرم  رفاسم و 

نتفرگ هکنیا  هن  هزور ، نتفرگن  نتفرگ و  رد  دنراتخم  رفاسم  ضیرم و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  یبوخ  هب  یلوا  هلمج  هکنیا : موس  لاکشا 
ياهزور رد  دیاب  امتح  هک  تسا  نیا  رد  حیرـص  ( رخا مایا  نم  هدعف  : ) دیامرف یم  هک  شیدعب  هلمج  هکلب  دشاب ، هتـشاد  ناحجر  هزور 

.تسا نآ  كرت  رب  هزور  ناحجر  نایب  ددص  رد  هیآ  دنیوگب  دنناوت  یم  هدربمان  نیرسفم  روطچ  تقو  نآ  دنریگب ، هزور  رگید 

لاکشا
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نتفرگ و دـیوگب  و  دـشاب ، ضیرم  رفاسم و  يارب  هزور  صیخرت  نایب  ددـص  رد  خـلا  ( مکنم ناک  نمف  ) یلوا هلمج  رگا  هکنیا : مراـهچ 
فرط کـی  اـت  تسا ، رتهب  نآ  نتفرگ  هکلب  دـیامرفب  يدـعب  هلمج  رد  تشاد  اـج  هتبلا  تسا ، ناـسکی  نیروذـعم  يارب  هزور  نتفرگن 

اب و  تسا ، لاس  رگید  مایا  هزور  ناضمر و  هزور  نایب  ماـقم  رد  یلوا  هلمج  یلو  دـشاب ، نآ  ناـحجر  رگناـیب  هداد و  حـیجرت  ار  رییخت 
یم هک  مینک  هدافتـسا  مـالک  رد  يا  هنیرق  چـیه  نودـب  )و  مکل ریخ  اوموصت  نا  و  : ) هلمج زا  اـهنت  تسین  نکمم  رگید  يا  هنیمز  نینچ 

.دهد حیجرت  ناضمر  ریغ  هزور  رب  ار  ناضمر  هزور  دهاوخ 

، دـنک ادـیپ  تافانم  یبوجو  مکح  اب  ( ناک نمف   ) هلمج زا  ناحجر  روهظ  ات  تسین ، مکح  نایب  ماقم  تایآ ، ماقم  هکنیا : مجنپ  لاکـشا 
دنک یم  رداص  ار  یمکح  مالـسا  عراش  رگا  هکنیا  و  تسا ، عیرـشت  كالم  نایب  ماقم  تشذـگ  مه  قباس  رد  هک  روطنامه  ماقم ، هکلب 

و ( ، 10 " ) مکل ریخ  مکلذ  مکـسفنا  اولتقاف  مکئراب  یلا  اوبوتف  : " هیآ ریظن  انیع  و  تسین ، یئوکین  ریخ و  تمکح و  هفـسلف و  زا  یلاخ 
هللا لـیبس  یف  نودـهاجت  هللااـب و  نونمؤت  :" هیآ و   ، 11 " ) نوـملعت متنک  نا  مکل  ریخ  مـکلذ  عیبـلا  اورذ  هللا و  رکذ  یلا  اوعـساف  : " هـیآ
ریخ امـش  يارب  هدش  هک  یمکح  دـیامرف ، یم  هیآ  هس  ره  رد  هک  تسا  ( 12 " ) نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  مکـسفنا  مکلاوماب و 

رایسب باب  نیا  رد  تایآ  تسا و 

.تسا

" يده نآرقلا  هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  "

ياههام زا  میرک  نآرق  رد  و  تسا ، عقاو  لاوش  نابعـش و  هام  نیب  هک  تسا ، یبرع  يرمق و  لاس  ياـههام  زا  هاـم  نیمهن  ناـضمر  هاـم 
مان ناضمر  هام  زا  ریغ  هناگ  هدزاود 
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.هدماین يرگید  هام  چیه 

نآرق هیمست  هجو  هب  هراشا  "و  لیزنت "و" لازنا " نیب قرف 

لزان يانعم  هب  لازنا  هک  تسا  نیا  لیزنت  لازنا و  نایم  قرف  و  تسا ، دـنلب  هطقن  زا  ندـش  دراو  ندـمآ و  نیئاپ  يانعم  هب  لوزن  هملک  و 
یلاعت يادـخ  هک  تسا  یباتک  مسا  ( نآرق ) هملک و  تسا ، یجیردـت  ندرک  لزان  يانعم  هب  لیزنت  و  تسا ، هچراپ  کی  یعفد و  ندرک 
روظنم هب  و  دوبن ، اهیندـناوخ  سنج  زا  البق  ) هک هدـیمان  نآرق  ار  نآ  تهج  نیا  هب  و  هدرک ، لزاـن  دـمحم ص  شیمارگ  ربماـیپ  رب  ارنآ 

" نولقعت مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  انا  : " دومرف هکنانچ  دش ، یندـناوخ  یباتک ) هجیتن  رد  درک و  شلزان  دوش  رـشب  مهف  روخرد  هکنیا 
.نآ يازجا  رب  مه  دوش و  یم  قالطا  نآرق  عومجم  رب  مه  هملک  نیا  و  ( 13)

هفیرـش هیآ  نیا  نآ و  لوزن  ندوب  یعفد  اـی  یجیردـت  هراـب  رد  فلتخم  لاوـقا  یـسررب  دـقن و  ناـضمر و  هاـم  رد  نآرق  لوزن  زا  دارم 
یلع هارقتل  هانقرف  انآرق  و  : " هفیرـش هیآ  رهاظ  رگید  يوس  زا  هدـش ، لزاـن  ناـضمر  هاـم  رد  هچراـپ  کـی  نآرق  هکنیا  رب  دراد  تلـالد 

ادـخلوسر ص توعد  تدـم  عومجم  رد  جـیردت و  هب  میرک  نآرق  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  ( 14 " ) الیزنت هاـنلزن  و  ثکم ، یلع  ساـنلا 
هک دنا  هدرک  نامگ  یـضعب  تهج  نیمه  زا  و  تسا ، انعم  نیا  دـیؤم  مه  خـیرات  هدـش ، لزان  لاس  هس  تسیب و  ابیرقت  تدـم  رد  ینعی 

.دراد تافانم  هیآ  نیا  اب  ثحب  دروم  هیآ 

لزان ایند  نامـسآ  هب  هچراپ  کی  روطب  ناضمر  هام  رد  راب  کی  هدش ، لزان  راب  ود  میرک  نآرق  دـنا : هتفگ  خـساپ  رد  رگید  یـضعب  و 
تسا یخساپ  نیا  و  هدش ، لزان  نیمز  رب  جیردت  هب  ایند  نامسآ  زا  رگید  راب  دش و 
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یلو هللا  ءاش  نا.درک  میهاوخ  لـقن  هدـنیآ  یتیاور  ثحب  رد  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنا  هتفرگ  تاـیاور  زا  ارنآ  هدربماـن  نیرـسفم  هک 
هدومرف هچراپ -  کی  ندش  لزان  ینعی  لازنا -  هب  ریبعت  هک  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  دنا ، هدرک  لاکـشا  نیرـسفم  نیا  هب  رگید  یـضعب 

قح و نایم  قراف  مدرم و  رگتیاده  دیاب  هک  هدش  لزان  روظنم  نیا  هب  ناقرفلا " يدـهلا و  نم  تانیب  سانلل و  يدـه  : " هدومرف شلابند 
نیا رب  انب  نوچ  دزاس ، یمن  ایند  نامسآ  هب  ندش  لزان  اب  انعم  نیا  و  دهد ، هئارا  تیاده  زا  نشور  یلئالد  و  دشاب ، لطاب 

.دوبن مدرم  يارب  رگتیاده  هک  یلاح  رد  دوب ، ایند  نامسآ  رد  اهلاس  میرک  نآرق  ریسفت 

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 

درادن انعم  و  دننک ، باطخ  وا  هب  هاگنآ 
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یتلا لوق  هللا  عمـس  دق  : " هیآ رد  باطخ  دـننام  تسا ، رایـسب  اهباطخ  نیا  زا  میرک  نآرق  رد  و  دـشاب ، رتولج  بطاخت  ماقم  زا  باطخ 
(. 15 " ) امکرواحت عمسی  هللا  هللا و  یلا  یکتشت  اهجوز و  یف  کلداجت 

مهنمف هیلع ، هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  : " هیآ و  ( 16 ". ) امئاق كوکرت  اهیلا و  اوضفنا  اوهل  وا  هراجت  اوار  اذا  و  : " هیآ رد  باـطخ  و 
لبق هک  تسا  ینیبطاخم  هجوتم  اهباطخ  نآ  لاـثما  هیآ و  هس  نیا  رد  هک  ( 17 ". ) الیدبت اولدب  ام  و  رظتنی ، نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم 

.دنا هتشاد  دوجو  باطخ  زا 

.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  یضعب 

رد هدوب  نآرق  هب  ثوعبم  هک  ادـخلوسر ص  هک  تسا  نیا  نیرـسفم  دزن  رد  روهـشم  هکنیا  يارب  تسین ، تسرد  مه  باوـج  نیا  یلو 
ثوعبم بجر  هام  زا  متفه  تسیب و  زور 

لوزن زا  بانج  نآ  تثعب  تدم  نیا  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  تقو  نآ  تسا ، هلـصاف  هام  کی  زا  شیب  ناضمر  ات  بجر  نیب  و  هدـش ،
.دشاب یلاخ  نآرق 

نیلوا رد  و  هدـش ، لزان  هک  هدوب  يا  هروس  نیلوا  هروس  نیا  هک  دـهد  یم  تداهـش  " قلع " هروس لوا  ياـه  هیآ  میرذـگب  هک  مهنیا  زا 
دیعب رایـسب  لاح  ره  هب  و  هدش ، لزان  توعد  لوا  ياهزور  رد  هک  دهد  یم  تداهـش  " رثدم " هروس نینچمه  و  هدـش ، لزان  تثعب  زور 

: دیامرف یم  هک  ثحب  دروم  هلمج  هکنیا  رب  هوالع  دشاب  ناضمر  هام  رد  لزان ، هیآ  نیلوا  هک  تسا 

" نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  "

تلالد
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.لیلد نودب  تسا  یلمح  نآ  لزان  ءزج  نیلوا  رب  هیآ  لمح  سپ  دشاب ، نآ  لزان  تمسق  نیلوا  نآرق  زا  دارم  هکنیا  رب  درادن  یحیرص 

" نیرذنم انک  انا  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنا  انا  نیبملا  باتکلا  و  : " هیآ هدش  لزان  نامز  کی  رد  نآرق  هکنیا  رب  تلالد  رد  هیآ  نیا  ریظن  و 
و هدـش ، لزان  نامز  کـی  رد  نآرق  همه  دـیآ  یم  رب  تاـیآ  نیا  زا  هکنوچ  دـشاب  یم  ( 19 " ) ردـقلا هلیل  یف  هانلزنا  اـنا  : " هیآ و  ( 18)
رد مه  يا  هنیرق  دـشاب ، نآ  لازنا  زور  نیلوا  روظنم  ای  و  دـشاب ، نآ  لزان  تمـسق  نیلوا  لوزن  روظنم  هکنیا  اب  دزاـس  یمن  اـهنآ  رهاـظ 

.میرادرب نآ  رهاظ  زا  تسد  میناوتب  هنیرق  نآ  رطاخب  هک  تسین  مالک 

دوشیم هدافتسا  باتک  تایآ  رد  ربدت  زا  هراب  نیا  رد  هچنآ 

هام رد  نآرق  دیوگ  یم  هک  یتایآ  رد  نوچ  تسا ، بلاطم  نیا  همه  زا  ریغ  رگید  یبلطم  دیآ  یم  رب  باتک  تایآ  رد  ربدـت  زا  هچنآ  و 
کی چیه  رد  و  دراد ، نآرق  هچراپکی  ندرک  لزان  رب  تلالد  هک  هدـمآ ، لازنا  هب  ریبعت  دـش  لزان  نآ  ياهبـش  زا  یبش  رد  ای  ناضمر و 

باتکلا مح و  : " هدومرف رگید  ياج  ( 20 " ) نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهـش  : " هدومرف اجکی  الثم  هدماین ، لیزنت  هب  ریبعت  اهنآ  زا 
(. 22 " ) ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  : " هدومرف رگید  ياج  رد  و  ( ، 21 " ) هکرابم هلیل  یف  هانلزنا  انا  نیبملا 

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  جیردت  هب  شتایآ  کت  کت  هک  دنچ  ره  هدش  لزان  هعفد  کی  هچراپکی و  نآ 
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هانلزنا ءامک  " هکنیا هب  دنک  یم  ریبعت  هدوب  هدئاف  دیفم  تارطق  اهناراب و  عومجم  هکنیا  رابتعا  هب  یلو  دوش ، یم  لزان  هرطق  هرطق 

(. 24 " ) هتایآ اوربدیل  كرابم  کیلا  هانلزنا  باتک  : " هدومرف رابتعا  نیمهب  زین  و  ( 23 " ) ءامسلا نم 

هک تسا  نآ  مزلتسم  ام  يداع  مهف  تسا  مولعم  هک  میمهف ، یم  نآ  زا  دوخ  يداع  مهف  اب  ام  هچنآ  ياروام  باتک  هکنیا  رابتعا  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 

(. جیردتب لوزن  ) لیزنت هن  تسا ، هعفد -  کی  لازنا -  هب  شلوزن  و  تسا ، یجیردت  ریغ  دحاو و 

" ریبخ میکح  ندـل  نم  تلـصف  مث  هتایآ  تمکحا  باتک  : " هیآ دـننام  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 

.هدوب لصف  و 

یتای موی  هلیوات  الا  نورظنی  لـه  .نونمؤی  موقل  همحر  يدـه و  ملع  یلع  هانلـصف  باـتکب  مهاـنئج  دـقل  "و  هیآ رت ، نشور  هیآ  نیا  زا 
(. 26 " ) قحلاب انبر  لسر  تءاج  دق  لبق  نم  هوسن  نیذلا  لوقی  هلیوات 

نم يرتفی  نا  نآرقلا  اذه  ناک  ام  "و  هیآ و 
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مل امب  اوبذک  لب  : " دیامرف یم  هک  اجنآ  ات  " نیملاعلا بر  نم  هیف  بیر  باتکلا ال  لیصفت  هیدی و  نیب  يذلا  قیدصت  نکل  و  هللا ، نود 
هلاسم هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  سنوی  هروس  هفیرش  هیآ  اصوصخم  تایآ و  نیا  زا  هچ  ( 27 " ) هلیوات مهتای  امل  هملعب و  اوطیحی 

.هدوبن تروص  نیا  هب  البق  تسا و  هدش  ضراع  ادخ  باتک  رب  اهدعب  هک  تسا  يرما  يزاسادج  لیصفت و 

دندرک بیذـکت  ار  باتک  هک  يرافک  و  رگید ، يزیچ  هدـش  نآ  رب  ضراع  هک  یلیـصفت  و  تسا ، يزیچ  دوخ  يدوخ  هب  باـتک  سپ 
هب دنک و  یم  تشگرب  زیچ  هچ  هب  لیصفت  نیا  دندرک  شومارف  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  و  تسا ، باتک  لیـصفت  هب  طوبرم  ناشبیذکت 

ناشیارب يدوس  ینامیـشپ  هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  نامیـشپ  تقو  نآ  دـنرادن ، يا  هراچ  ندـیمهف  زج  دـنمهف و  یم  تمایق  رد  يدوز 
نآرق ینعی  یندـناوخ  باتک  لیوات  یلـصا  باـتک  هک  دراد  اـنعم  نیا  هب  مه  يراعـشا  هیآ  نیا  و  دـنرادن ، مه  يزیرگ  هار  و  هتـشادن ،

.تسا

باتکلا ما  یف  هنا  نولقعت و  مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  انا  نیبملا ، باتکلا  مح و  : " تسا هفیرـش  هیآ  نیا  رت  نشور  ثحب  دروم  هیآ  زا 
و هدوبن ، یبرع  یندـناوخ و  هک  هدوب  ینیبم  باتک  رد  البق  نآرق  هک  دراد  اـنعم  نیا  رد  روهظ  هیآ  نیا  نوچ  ( 28 " ) میکح یلعل  انیدل 
ما  " رد البق  باتک  نیمه  هنرگ  دنمهفب و  ار  نآ  مدرم  ات  هدیشوپ ، تیبرع  هژاو  هب  مهنآ  ظافلا  سابل  و  هدش ، یبرع  یندناوخ و  اهدعب 

دننام ینعی  تسا ، میکح  هک  یباتک  دسر ، یمن  نادـب  درخ  تسد  هک  یماقم  هدوب  تسا ، هتـشاد  دـنلب  یماقم  ادـخ  دزن  هک  باتکلا ،"
.تسین هروس  هروس  هیآ و  هیآ  نآرق  باتک 

و
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، نورهطملا الا  هسمی  ال  نونکم ، باـتک  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 
ما فرخز  هروس  هیآ  رد  هک  نامه  رایغا  زا  نونکم  هتشاد ، نونکم  باتک  رد  یتیعقوم  ندش  لزان  زا  لبق  اما  و  تسا ، هدش  لزان  تسا 

حول نیا  هکلب  ( 30 " ) ظوفحم حول  یف  دیجم  نآرق  وه  لب  : " هدومرف هدـیمان و  شظوفحم  حول  جورب  هروس  رد  و  هدـناوخ ، شباتکلا 
یملاع هب  نوچ  ) دوش لزان  جیردت  هب  دـیاب  هک  ینآرق  تسا  مولعم  و  درادـن ، هار  نآ  رد  یگنوگرگد  هک  تسا  ظوفحم  تهج  نیا  زا 

دوخ جردـت  نیا  تسین و  یلاخ  جـیردت  زا  خوسنم و  خـسان و  زا  زگره  ( تسا مکاـح  نآ  همه  رب  جردـت  ناـمز و  هک  دوش  یم  لزاـن 
زا یلاخ  تسا و  نآرق  لصا  هک  نیبم  باتک  سپ  تسا ، لدبت  یعون 

.رما نآ  يارب  تس  یسابل  هلزنم  هب  نآرق  و  هدش ، لزان  نآرق  نیا  ریغ  تسا  يرما  تسا ، جردت  لیصفت و 

یسابل هلزنم  هب  و  دشاب ، ( میمان یم  باتک  تقیقح  ار  نآ  ام  هک  ) نیبم باتک  هدش  يرـشب  هدش و  لزان  نآرق ، هکنیا  ینعی  انعم  نیمه  و 
نآ ححـصم  دوخ  مالک ، بحاص  ضرغ  يارب  دشاب  لثم  هلزنم  هب  زین  تقیقح و  يارب  دـشاب  لاثم  و  سابل ، بحاص  مادـنا  يارب  دـشاب 

وه لب  : " هفیرش هیآ  رد  هکنانچمه  میمانب  نآرق  مه  ار  تقیقح  نآ  انایحا  هک  تسا 
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يذـلا ناضمر  رهـش  : " هیآ هک  دوش  یم  ثعاب  هتکن  نیمه  و  هدـمآ ، ریبعت  نیا  رگید  یتاـیآ  و  ( 31 " ) ظوفحم حول  یف  دـیجم  نآرق 
رب دـنراد  تلالد  هک  ار  ( 34 " ) هکرابم هلیل  یف  هاـنلزنا  اـنا  " هیآ و  ( ، 33 " ) ردـقلا هلیل  یف  هانلزنا  اـنا  " هیآ و  ( ، 32 " ) نآرقلا هـیف  لزنا 

، بش کی  رد  ادخلوسر ص  بلق  رب  نیبم ، باتک  ینعی  نآرق ، تقیقح  ندـش  لزان  رب  مینک  لمح  هدـش  لزان  هعفد  کی  نآرق  هکنیا 
هدش لزان  هیوبن  توعد  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  اجیردت  دـش ، لصفم  یندـناوخ و  يرـشب و  هکنآ  زا  دـعب  نآرق  نیمه  هکنانچمه 

.تسا

ال : " تاـیآ و  ( 35 " ) هیحو کـیلا  یـضقی  نا  لـبق  نم  نآرقلاـب  لـجعت  ـال  و  : " دوش یم  هدافتـسا  ریز  تاـیآ  زا  یجیردـت  لوزن  نیا 
دیآ یم  رب  تایآ  نیا  زا  نوچ  ( 36 " ) هنایب انیلع  نا  مث  هنآرق  عبتاف  هانارق  اذاف  هنآرق ، هعمج و  انیلع  نا  هب ، لجعتل  کـناسل  هب  كرحت 

، شیپ زا  وا  دوش  مامت  يا  هیآ  یحو  هکنآ  زا  لـبق  تهج  نیمه  هب  و  دوش ، یم  لزاـن  وا  رب  يا  هیآ  هچ  هتـسناد  یم  ادـخلوسر ص  هک 
.دمآ دهاوخ  بسانم  ياج  رد  شحیضوت  هللا  ءاش  نا  هک  دومرف ، شیهن  راک  نیا  زا  یلاعت  يادخ  و  هدناوخ ، یم  ار  هیآ 

تایآ هکنیا  هب  دنک  فارتعا  هک  درادن  نیا  زج  يا  هراچ  چیه  دـنک  تقد  ربدـت و  ینآرق  تایآ  رد  یـسک  رگا  هکنآ : هاتوک  نخـس  و 
هک دـنلب  سب  یلاعتم و  تسا  یتقیقح  رب  یکتم  هدـش  لزان  ادـخ ص  لوسر  رب  اجیردـت  هک  ینآرق  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  ینآرق 

هاتوک تقیقح  نآ  هب  ندیسر  زا  ناش  هدام  ياهتراذق  اهسوه و  ثول  هب  ثولم  راکفا  تسد  و  نآ ، كرد  زا  رصاق  رشب  هماع  لوقع 
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اجیردت ادعب  هک  ) باتک زا  شروظنم  هک  دوب  هداد  میلعت  يو  هب  دوب و  هدش  لزان  ادخلوسر ص  رب  تقیقح  نیا  تسخن  هکنیا  و  تسا ،
هنم باتکلا  کیلع  لزنا  يذـلا  وه  : " هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  لیزنت  لیوات و  نوماریپ  ثحب  رد  هللا  ءاش  نا  ام  و.تسیچ  ( دوش یم  لزان 

.تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  زاب  ( 37 " ) تامکحم تایآ 

ثیدح لقن  اهنت  ناشراک  هک  نیثدـحم  هلب  دـیآ  یم  تسد  هب  نآرق  همیرک  تایآ  زا  ربدـت  تقد و  اب  میتفگ  هک  تسا  یبلطم  نآ  نیا 
نیا دنا  هدش  ریزگان  دنتاسوسحم  هدام و  ياروام  رکنم  هک  اجنآ  زا  رـصع  نیا  يدام  ياملع  نینچمه  مالک و  ملع  ياملع  زین  تسا و 

ای و  تسا ، نیبم  باتک  موجن و  عقاوم  حور و  رون و  تمحر و  تیادـه و  نآرق  الثم  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  هک  ار  نآ  رئاظن  تایآ و 
لمح ار  همه  هدـش ، نآرق  زا  هک  يرگید  تاریبعت  ای  و  تسا ، هرهطم  فحـص  رد  ای  و  تسا ، ادـخ  هیحان  زا  لزاـن  ظوفحم و  حول  رد 

ره فورعم  لوق  هب  هک  ، ) دنا هدرک  يرعش  باتک  کی  هیاپمه  ار  نآرق  دوخ  لمع  نیا  اب  و  یئوگزاجم ، هراعتسا و  زا  یماسقا  رب  دننک 
(. تسا رتاویش  رت و  نیریش  دشاب  رت  غورد  رت و  یفازگ  هچ 

ناضمر هام  رد  نآرق  لوزن  هیجوت  رد  ثحب  لها  زا  یضعب  راتفگ 

هک دراد  يراتفگ  دشاب ؟ هدش  لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  تسا  نکمم  هنوگچ  هکنیا  يانعم  رد  قیقحت  ثحب و  لها  زا  رگید  یـضعب 
.درذگ یم  هدنناوخ  رظن  زا  شا  هصالخ 

هک هداد  روتسد  يو  هب  شخب  نآ  رد  و  هدوب ، نآ  شخب  نیلوا  لوزن  اب  ماوت  نیرق و  ادخلوسر ص  تثعب  هکنیا  رد  تسین  یکـش  چیه 
غیلبت و ار  مدرم 
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هیآ هکنیا  يارب  هداتفا ، قافتا  بش  رد  نآرق ، شخب  نیلوا  لوزن  تثعب و  هک  تسین  یکـش  چیه  زین  نیا  رد  رگید  يوس  زا  نک ، راذـنا 
هک تسین  یکش  زاب  و  هدش ، لزان  بش  رد  نآرق  هک  دیامرف : یم  احیرـص  ( ، 38 " ) نیرذنم انک  انا  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنا  انا  :" هفیرش

". نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  : " دیامرف یم  هیآ 185 هرقب  هروس  رد  هکنیا  يارب  هدوب ، ناضمر  ياه  بش  زا  بش  نآ 

نیا زا  خـساپ  رد  ؟ نآ زا  یـضعب  ای  تسا  نآرق  مامت  تایآ  نیا  روظنم  هک  تسا  نیا  رد  وگتفگ  اهنت  تسین  یکـش  چـیه  اجنیا  ات  سپ 
نآرق فراعم  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  هک  دـمح  هروس  هکنیمه  اما  هدـشن ، لزان  بش  کی  رد  نآرق  همه  هکنیا  وگ  میئوگ : یم  لاؤس 

نیا لثم  هدش ، لزان  بش  کی  رد  تسا 

(. میدرک لزان  بش  نالف  رد  ار  نآرق  ام  : ) تفگ دوش  یم  رابتعا  نیمهب  و  دشاب ، هدش  لزان  بش  کی  رد  نآرق  همه  هک  تسا 

زین نآ  زا  ضعب  رب  دوش ، یم  قالطا  دـلج  ود  نیب  تایآ  همه  رب  هک  روطناـمه  نآرق  هملک  هکنیا : تفگ  ناوت  یم  هک  يرگید  خـساپ 
یحالطصا دوخ  نیا  و  ددرگ ، یم  قالطا  زین  روبز  لیجنا و  تاروت و  لیبق  زا  ینامسآ  بتک  ریاس  رب  هک  روطنامه  ددرگ ، یم  قالطا 

.میرک نآرق  زا  تسا 

ناضمر مجنپ  تسیب و  بش  رد  هک  تسا  ( 39 " ) ...قلخ يذلا  کبر  مساب  ءرقا  " هدش لزان  هک  یـشخب  نیلوا  هک  هدرک : هفاضا  هاگنآ 
یحو يو  هب  تایآ  نیا  هکنیمه  دـمآ ، یم  هجیدـخ  هناخ  فرط  هب  و  دوب ، نابایب  طسو  رد  ادـخ ص  لوسر  هک  یلاح  رد  دـش ، لزاـن 

ناشن يو  هب  ار  دوخ  لیئربج  هرابود  دنک ، دای  ار  دوخ  راگدرورپ  هنوگچ  دسرپب : لیئربج  زا  دیسر  شرطاخ  هب  دش 
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وا هب  ار  زامن  تیفیک  سپس  و  دمح ، هروس  رخآ  ات  " نیملاعلا بر  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : " دیوگب هک  داد  شمیلعت  داد و 
یبعت و دوب ، هدید  هچنآ  زا  اهنت  تفاین ، لیئربج  زا  يرثا  هک  یلاح  رد  دمآ  دوخ  هب  ادـخ ص  لوسر  دـش ، بئاغ  شرظن  زا  و  داد ، دای 

نینچ هب  هک  دوب  راـب  نیلوا  نوچ  و  داد ، یم  تسد  وا  هب  لـیئربج  ندـید  زا  دـعب  هراومه  هک  یبـعت  درک ، ساـسحا  دوخ  رد  یگتفوک 
تدش زا  دمآرد  هناخ  هب  یتقو  اذل  هدـش ، قلخ  تیادـه  توبن و  هب  ثوعبم  ادـخ  فرط  زا  هک  تسناد  یمن  دروخ و  یم  رب  يا  هرظنم 

اهیا ای  : " درک لزان  وا  رب  ار  هروس  نیا  تشگرب و  وا  دزن  یحو  هتشرف  اددجم  بش  نآ  حبص  دیباوخ ، حبص  هب  ات  ار  بش  نآ  یگتسخ 
رد هک  تسا ، دمح  هروس  ندش  لزان  نیمه  نآرق  ندـش  لزان  يانعم  سپ  دـیوگ  یم  هدربمان  رـسفم  هاگنآ  ( 40 ". ) رذناف مق  رثدملا 

بجر متفه  تسیب و  زور  رد  تثعب  هک  دوش  یم  هدـید  هعیـش  بتک  رد  هچنآ  اما  و  هدـش ، لزان  ردـق  بش  اب  فداصم  ناضمر و  هاـم 
تفای تسین ، ترجه  مراهچ  نرق  زا  رتولج  شفیلات  خیرات  هک  هعیش  بتک  زا  یـضعب  رد  زج  هکنیا  رب  هوالع  هک  تسا  یتایاور  هدوب ،

.هتسناد ناضمر  هام  رد  ار  نآرق  لوزن  ادخ  باتک  هک  دیدش  هجوتم  نوچ  تسه ، زین  ادخ  باتک  فلاخم  دوش  یمن 

ناضمر هام  رد  نآرق  لوزن  يانعم  دـیوگ  یم  هک  تایاور  نآ  دـیؤم  تسه  يرگید  تایاور  نایم  نیا  رد  هک  دـنک : یم  هفاضا  سپس 
ار نآ  لیئربج  و  دش ، لزان  رومعملا  تیب  هب  ظوفحم  حول  زا  اج  کی  ادخلوسر ص  تثعب  زا  لبق  نآرق  هک  تسا  نیا 
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.دش لزان  ادخ ص  لوسر  رب  جیردت  هب  تثعب  زا  دعب  هکنآ  ات  درک ، ءالما  هکئالم  هب  رومعملا  تیب  رد 

هتخیمآ مالسا  تایاور  اب  ار  اهنآ  بناجا  تسد  هک  یفارخ  تسا  یماهوا  تایاور  نیا  و 

هک یلاح  رد  هتسناد  تعیبط  ياروام  ءزج  ار  ظوفحم  حول  دنتسه 2 -  ادخ  باتک  فلاخم   - 1 تسا ، دودرم  تهج  دنچ  هب  هدرک و 
، تشگ دابآ  رومعم و  رـشب  تنوکـس  اب  هک  نیمز ، هرک  زا  تسا  ترابع  رومعملا  تیب  تعیبط و  ملاـع  زا  تسا  تراـبع  ظوفحم  حول 

.رسفم نآ  راتفگ  هصالخ  دوب  نیا 

راتفگ نآ  ندوب  یهاو  یگیاپ و  یب  حیضوت 

قح و اب  هوجو  زا  یهجو  هب  ات  تسا  حالصا  لباق  تسا  دساف  نآ  رسارس  هک  رـسفم  نیا  تالمج  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم  فلؤم :
.تسا رتشیب  هماج  دوخ  زا  هلصو  دنیوگ  یم  هک  دوش  یم  فورعم  لثم  هیبش  هیضق  یتروص  نینچ  رد  نوچ  دوش ، قبطنم  تقیقح 

مـساب ءرقا  " تسیچ هدـش  لزان  شخب  نیلوا  هتفگ  هکنیا  ای  هدرک و  تسرد  تثعب  هراب  رد  دوخ  شیپ  زا  يو  هک  هناـسفا  نیا  ـالوا  اریز 
هداد میلعت  بانج  نآ  هب  ار  زامن  هاگنآ  و  دش ، لزان  دمح  هروس  نآ  زا  دعب  و  دوب ، هار  رد  ادخ ص  لوسر  هک  دـش  لزان  یتقو  " کبر
همه دومن  شغیلبت  هب  رما  هدـش ، لزان  رثدـم  هروس  بش  نآ  حبـص  و  تفر ، باوخ  هب  یگتـسخ  زا  دـش و  هناخ  لخاد  ترـضح  نآ  و 

باتک اب  هن  هک  یلیخت  تسا  يا  هصق  اهنت  اهنت و  هکلب  همئاق ، تنـس  هن  و  دراد ، نآ  رب  تلـالد  همکحم  هیآ  هن  هک  تسا  یبلاـطم  اـهنیا 
.دمآ دهاوخ  شیراگزاسان  نایب  و  ثیدح ، اب  هن  تسا و  قفاوم 

نآرق لوزن  تثعب و  ملسم  روطب  هک  هتفگ : يو  ایناث  و 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


دـش و زاغآ  نآرق  لوزن  اب  توبن  تسا : هتفگ  نخـس  نیا  حیـضوت  ریـسفت و  ماقم  رد  و  داتفا ، قاـفتا  مه  نراـقم  هس  ره  غیلبت  هب  رما  و 
رما ار  وا  " رثدم " هروس نوچ  دیـسر ، مه  تلاسر  ماقم  هب  بش  نامه  حبـص  و  دوب ، لوسر  ریغ  یبن و  بش  کی  رد  اهنت  ادخلوسر ص 

هک تسا  اجنیا  بجع  و  دروایب ، تنـس  ای  باـتک  زا  یلیلد  دوخ  ياـه  هتفگ  قبط  رب  دـناوت  یمن  زگره  رـسفم  نیا  یلو  دومن ، غیلبت  هب 
ياملع هک  اهنآ  هچ  تنـس  بتک  هکنیا  يارب  تسین  ملـسم  تنـس  رظن  زا  اما  تسین  نینچ  هک  یلاح  رد  هتفرگ ، تاملـسم  زا  ار  هلاـسم 

ادـخلوسر ص رـصع  زا  رتشیب  نرق و  ود  زا  دـعب  همه  دـنا ، هدرک  فیلات  هیماما  ياملع  هک  اهنآ  هچ  و  دـنا ، هدرک  فیلاـت  تنـس  لـها 
روطنیا زین  هماع  بتک  یمامت  یلو  هتسناد ، دراو  هعیـش  بتک  هب  ارـصحنم  ار  لاکـشا  نیا  هدربمان  رـسفم  هک  دنچ  ره  دنا ، هدش  نیودت 

نیا ضرعتم  هکنیا  رب  هوالع  خیرات  بتک  اما  تسا و  هدش  زین  هماع  تایاور  رد.دـشاب  هدـش  هسیـسد  هعیـش  تایاور  رد  رگا  دـنا ، هدوب 
.تسا هدوب  نآ  ضرعم  رد  ثیدح  بتک  دننام  لقادح  دشابن  مه  رتشیب  رگا  و  تسا ، رتشیب  اهنآ  رد  هسیسد  لامتحا  هدشن  تایئزج 

یم هکلب  تسا ، تایاور  تلالد  زا  رترـصاق  تثعب  هلاسم  رب  نآ  تایآ  تلالد  هک  تسا  نشور  ینف  لها  ره  يارب  هک  ادخ  باتک  اما  و 
بیذکت ار  وا  ياه  هتفاب  هناسفا و  امسر  و  دراد ، تلالد  هتفگ  تثعب  هلاسم  رد  هدربمان  رسفم  هچنآ  فالخ  رب  نآرق  تایآ  تفگ  ناوت 

ادخلوسر ص رب  هک  هدوب  يا  هروس  نیلوا  نآ  لوا  هیآ  جنپ  تداهـش  هب  دنا و  هتفگ  ثیدح  لها  هکیروطب  قلع  هروس  نوچ  دنک ، یم 
، هدش لزان 
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هراب کی  هک  میهد  یم  لامتحا  لقادح  و  دشاب ، هدش  لزان  هکت  هکت  هک  هدادن  مه  ار  شلامتحا  یتح  هتفگن و  نیرـسفم  زا  يدـحا  و 
راک نیا  زا  ار  وا  مدرم  زا  یـضعب  و  هدناوخ ، یم  زامن  مدرم  راظنا  رد  ادخلوسر ص  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  لمتـشم  دـشاب ، هدـش  لزان 

، دوب هدـشن  لزان  بانج  نآ  رب  نآرق  قلع  هروس  زا  لبق  رگا  و  دـنا ، هدرک  یم  یئوگدـب  وا  زا  شیرق  سلاـجم  رد  و  دـندرک ، یم  یهن 
يروتسد هک  هدجس  رما  زا  ریغ  هب  زامن  زا  مه  قلع  هروس  ؟ هتفگ یم  هچ  شزامن  رد  و  هدناوخ ، یم  زامن  هنوگچ  ادخ ص  لوسر  سپ 

یم یهن  زامن  زا  ار  بانج  نآ  هک  دـنا  هدوب  یناسک  هتـشاد و  يزامن  قلع  هروس  زا  لبق  بانج  نآ  دوش  یم  مولعم  سپ  هدادـن ، رگید 
ادـخلوسر ص زا  ریغ  رگید  یـصخش  رازگزاـمن  نیا  زا  روظنم  یئوگب  هکنیا  رگم  دـنا ، هدوبن  رادرب  تسد  دوخ  یهن  زا  و  دـنا ، هدرک 
ـالک ال : " دـیامرف یم  هدوـمن  باـطخ  باـنج  نآ  دوـخ  هب  هروـس  رخآ  رد  هکنیا  يارب  تسا ، نـشور  شنـالطب  فرح  نـیا  و  تـسا ،

.وش کیدزن  وا  هب  و  نک ، هدجس  ار  ادخ  نانچمه  هکلب  نکم ، تعاطا  ناوخم  زامن  دیوگ  یم  وت  هب  هک  ار  یسک  نآ  " هعطت

وا.يدهلا یلع  ناک  نا  تیارا  یلص  اذا  ادبع  یهنی  يذلا  تیارا  : " دراد روبزم  لوق  نالطب  رب  تلالد  هک  هروس  نیمه  زا  یتایآ  کنیا 
عدنس.هیدان عدیلف.هئطاخ  هبذاک  هیصان.هیصانلاب  اعفسنل  هتنی  مل  نئل  الک  .؟ يری هللا  ناب  ملعی  مل  ا.یلوت  بذک و  نا  تیارا.يوقتلاب  رما 

.هینابزلا

نآرق زا  هروس  نیلوا  ندش  لزان  زا  لبق  ادخلوسر ص  هک  دوش  یم  هدافتسا  هروس  نیا  زا  سپ  ( 41 " ) .برتقا دجسا و  هعطت و  الک ال 
هدوب و تیاده  قیرط  رب  دوخ  و  هدناوخ ، یم  زامن  مه 
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ار باـنج  نآ  عضو  نیا  تهج  نیمهب  و  تسین ، تلاـسر  یلو  تسا ، توبن  ناـمه  نیا  و  هدرک ، یم  اوقت  هب  رما  مه  ار  نارگید  اـنایحا 
هروس و  دوب ، هدـشن  لزان  وا  رب  نآرق  زونه  هکنیا  اب  هدـناوخ ، یم  زامن  و  هدوب ، یبن  مه  تثعب  زا  لـبق  باـنج  نآ  سپ  هدـیمانن ، راذـنا 

.دوب هدشن  غیلبت  هب  رومام  و  هدماین ، تسا  زامن  ءزج  هک  دمح 

بلق رد  رـسفم  نیا  لوقب  و  دوب ، قلع  هروس  زا  دـعب  هلـصاف  ـالب  شلوزن  رگا  و  دـش ، لزاـن  تثعب  زا  دـعب  اهتدـم  دـمح ، هروـس  اـما  و 
مـسب : " دیامرفب ای  "و  ...نیملاعلا بر  دـمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  لق  : " دـیامرفب تشاد  اج  دوب  هدرک  روطخ  ادـخلوسر ص 

". ...نیملاعلا بر  دمحلا هللا  لق  میحرلا  نمحرلا  هللا 

هدش لزان  هروس  نآ  اب  هلـصاف  الب  مه  دـمح  هروس  رگا  دـهد  یم  ار  " لق " يانعم هک  هدـش  زاغآ  یترابع  هب  قلع  هروس  نوچ  : ) مجرتم
(. تشاد یم  رارق  نآ  لوا  رد  " ءرقا " ای "و  لق " هملک دیاب  دوب 

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 
.دوب رت  قیال  رت و  بسانم  فیرش  نآرق  تغالب  رظن  زا  " نیدلا موی  کلام  " هلمج رد  هروس  ندش 

اعبـس كانیتآ  دقل  و  : " هدومرف دـمآ  دـهاوخ  شنایب  تسا و  یکم  ياه  هروس  زا  شتایآ  نیماضم  تداهـش  هب  هک  رجح  هروس  رد  هلب 
رارق میظع  نآرق  لباقم  رد  هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  دـمح  هروس  " یناثم عبـس  هملک " زا  دارم  و  ( 42 " ) میظعلا نآرقلا  یناـثملا و  نم 
تفه هکلب  هدشن  هدیمان  نآرق  دـمح  هروس  لاوحا  نیا  همه  اب  نکیل  تسا و  دـمح  هروس  زا  میظعت  لیلجت و  هجرد  اهتنم  نیا  هتفرگ و 

هب هدش  یفرعم  نآرق  تایآ  زا  هیآ 
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نآ زا  ددـع  تفه  دـمح  هروس  رجح  هروس  هیآ  رد  هدـش و  هدـناوخ  یناثم  نآرق  همه  ( 43 " ) یناثم اهباشتم  اباتک  : " هیآ هکنیا  لـیلد 
.هدش هدناوخ  یناثم 

لزان رجح  هروس  زا  لبق  دـمح  هروس  دوش  یم  مولعم  تسا  دـمح  هروس  زا  یماـن  رب  لمتـشم  رجح  هروس  هک  اـجنآ  زا  لاـح  نیا  اـب  و 
.هدش

یم ( 44 " ) ...نیئزهتـسملا كانیفک  انا  نیکرـشملا  نع  ضرع  اورمؤت  اـمب  عدـصاف  " هیآ رب  لمتـشم  رجح  هروس  هک  یئاـجنآ  زا  زین  و 
زا سپ  " عدصاف : " دیامرف یم  هک  هدش  نادب  رومام  اددجم  هیآ  نیا  رد  دوب و  هدیـشک  راذنا  زا  تسد  یتدم  ادخلوسر ص  هک  میمهف 

لوزن هک  دـینک  یم  تباث  اجک  زا  امـش  نآ و  زا  لبق  دـمح  هروس  لوزن  رگید  راذـنا و  كرت  یکی  دـش  هدافتـسا  زیچ  ود  رجح  هروس 
.؟ هدوب راذنا  كرت  زا  لبق  دمح 

مق : " هیآ لاح  هدـش  لزان  هراب  کی  نآ  همه  دوش  هتفگ  رگا  " رذـناف مق  " هیآ نوچ  تسا  لمتـشم  هک  ار  یبلاطم  رثدـم و  هروس  اـما  و 
لاـح رجح  هروـس  رد  " نیکرـشملا نع  ضرعا  "و  هـلمج لاـح  زین  تـسا و  رجح  هروـس  رد  " رمؤـت اـمب  عدـصاف  : " هـیآ لاـح  " رذـناف

رد " ادیحو تقلخ  نم  ینرذ و  " هلمج

ادخ ص لوسر  توعد  محازم  یناسک  الوا  دوش  یم  هدیمهف  ود  ره  زا  دـنراد ، مه  هب  کیدزن  ینومـضم  ود  ره  تسا و  رثدـم  هروس 
.دوب هدرک  لیطعت  ار  راذنا  یتدم  ادخ ص  لوسر  یناث  رد  دنا و  هدوب 

زا دعب  هیقب  هدش و  لزان  تلاسر  زاغآ  رد  نآ  ردص  اهنت  هک  دیآ  یم  رب  نآ  قایـس  زا  زاب  هدش  لزان  هعطق  هعطق  رثدم  هروس  هچنانچ  و 
.تسا هدمآ  راذنا  لیطعت 

لزان رومعملا  تیب  هب  ظوفحم  حول  زا  ردق  بش  رد  هچراپکی  تثعب و  زا  لبق  نآرق  دیوگ  یم  هک  یتایاور  : ) دیوگ یم  هکنیا  اثلاث  و 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


فلاـخم نوچ  یفارخ  یلعج و  تسا  یتاـیاور  هدـش  یم  لزاـن  ادـخ ص  لوسر  رب  رومعملا  تیب  زا  جـیردت  هب  تثعب  زا  دـعب  هدـش و 
يراتفگ ( تسا نیمز  هرک  رومعملا  تیب  زا  دارم  تعیبط و  ملاع  ظوفحم  حول  زا  دارم  هکلب  درادـن ، میقتـسم  ینومـضم  تسا و  باتک 
هدـنناوخ رظن  زا  شنایب  تسین و  تایاور  نیا  اب  فلاخم  نآرق  تایآ  زا  يا  هیآ  چـیه  رهاظ  الوا : هکنیا  لیلد  هب  ءارتفا و  اـطخ و  تسا 

.تشذگ

هدربمان رـسفم  ار  اج  کی  هملک  و  دـش ، لزان  رومعملا  تیب  هب  اج  کی  تثعب ، زا  لبق  نآرق  دـنا : هدومرفن  هدربمان  تایاور  رد  ایناث : و 
و روآ ، هدنخ  تشز و  رایسب  تسا  يریسفت  تعیبط  ملاع  هب  ظوفحم  حول  ریسفت  اثلاث : هدرک و  هفاضا  تایاور  رد  ندرکن  تقد  رثا  رد 
هک تسا  تهج  نیا  زا  ایآ  هدـش ،؟ هدـناوخ  ظوفحم  حول  ادـخ  مالک  رد  تعیبط  ملاع  تبـسانم  هچ  هب  يو  هتفگ  هب  انب  میناد  یمن  اـم 

تاوذ تسا و  تاکرح  ملاع  نوچ  تسا  اه  ینوگرگد  همه  ياج  تعیبط  ملاع  هک  ؟ تسا ظوفحم  ینوگرگد  ریغت و  زا  تعیبط  ملاع 
.تسا رییغت  رد  هظحل  ره  ناشتافص  لایس و  تادوجوم 

، تسا عقاو  فالخ  زین  نیا  هک  ؟ تسا ظوفحم  یهابت  داسف و  زا  اعیرـشت  ای  انیوکت و  هک  هدش  هدناوخ  ظوفحم  حول  تهج  نیا  زا  ای  و 
عالطا لها  ریغ  ینعی  تسا  ظوفحم  رایغا  عـالطا  زا  هک  هدوب  تهج  نیدـب  اـی  .تسا و  داـسف  نوک و  ملاـع  تعیبط  ملاـع  هکنیا  يارب 

یم ربخ  ( 45 " ) نورهطملا الا  هسمی  نونکم ال  باتک  یف  میرک  نآرقل  هنا  : " هفیرـش هیآ  هکنانچمه  تسین  هاگآ  نآ  رارـسا  زا  یـسک 
.تسا ناسکی  تعیبط  ملاع  هب  تبسن  یکاردا  بحاص  ره  كاردا  هکنیا  يارب  تسین  حیحص  زین  نیا  هک  ؟ دهد

هک یمهم  لاکشا  تالاکشا  نیا  همه  زا  دعب  و 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ ياج  رد  مه  هک  یحیحـص  هجو  چـیه  ناضمر  هاـم  رد  نآرق  ندـش  لزاـن  هیجوت  رد  رـسفم  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  دراو  يو  هب 
تـسا نیا  " نآرقلا هیف  لزنا  " هلمج يانعم  هک  دش  نیا  شراتفگ  هصالخ  نوچ  هدرواین ، دریذپب ، ار  نآ  هیآ  ظفل  مه  و  دشاب ، حـیحص 

هدش و لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  ایوگ  ینعی  " نآرقلا هیف  لزنا  امناک  " هک

لها هن  هکنآ  لاح  و  میدرک ، لزان  بش  کی  رد  ار  نآرق  ام  ایوگ  ینعی  تسا ، " هلیل یف  هانلزنا  اناک  "" هلیل یف  هاـنلزنا  اـنا  " هیآ ياـنعم 
.مالک قایس  هب  يانشآ  فرع و  لها  هن  و  دمهف ، یم  یترابع  نینچ  زا  یئانعم  نینچ  تغل 

نآرق بلاطم  سوؤر  رب  لمتـشم  هک  تسا ، دـمح  هروس  لوزن  رطاـخ  هب  ردـق  بش  رد  نآرق  لوزن  دـیوگب  یـسک  دـشاب  زیاـج  رگا  و 
ادخلوسر ص، بلق  رب  تسا  نآ  فراعم  لامجا  ینعی  نآ ، همه  لوزن  نآرق  لوزن  يانعم  دیوگب  يرگید  هک  دـشاب  زیاج  دـیاب  تسا ،

.تشذگ قباس  رد  شنایب  دنزب و  ار  فرح  نیا  یسک  هک  درادن  مه  یعنام  چیه  و 

.میدشن اهنآ  ضرعتم  دوب  ام  ضرغ  زا  نوریب  نوچ  هک  تسه ، زین  يرگید  ياهلاکشا  هدربمان  رسفم  راتفگ  رد  هتبلا 

" ناقرفلا يدهلا و  نم  تانیب  سانلل و  يده  "

" سان " هملک لامعتسا  دروم 

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  لاـثمالا  کـلت  و  : " هیآ و  ( 46 " ) نوملعی ساـنلا ال  رثکا  نکل  و  : " هیآ هکناـنچ  دوش 

.دراد املع  ریغ  املع و  زا  معا  یئانعم  سان  دوش  یم  مولعم  هدیدرگ ، قالطا 

رد زیمت  صیخشت و  يورین  دوخ  تسا و  دیلقت  رب  ناشیگدنز  ساسا  هک  دنیاهنامه  تیرثکا  نیا  و 
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یـسک هکنآ  رگم  دـنهد ، صیخـشت  ار  لطاب  قح و  نایم  لیلد  هار  زا  دـنناوت  یمن  و  دـنرادن ، ار  ناهرب  لیلد و  هلیـسو  هب  يونعم  روما 
قح هقبط  نیا  يارب  دناوت  یم  هک  تسا  يرگنشور  نامه  میرک  نآرق  و  دزاس ، نشور  ناشیا  رب  ار  قح  هدومن  تیاده  ار  ناشیا  رگید 

.تسا تیاده  نیرتهب  و  دنک ، ادج  لطاب  زا  ار 

قح نایم  ناقرف  هب  دامتعا  هیهلا و  تیاده  راونا  زا  سابتقا  دادعتسا  و  دنا ، هتفای  لماکت  لمع  ملع و  هیحان  رد  هک  مدرم  زا  یصاوخ  اما 
ار هقبط  نیا  نوچ  دراد ، ار  ناقرف  هبنج  نانآ  يارب  زین  و  تسا ، تیاده  زا  يدهاوش  تانیب و  نانآ  يارب  میرک  نآرق  دنراد ، ار  لطاب  و 
، تشاذگ قرف  لطاب  قح و  نایم  دیاب  هنوگچ  هک  دنک  یم  نشور  و  دنک ، یم  صخـشم  ناشیارب  ار  قح  هدومن ، تیاده  قح  يوس  هب 

طارـص یلا  مهیدـهی  هنذاـب و  رونلا  یلا  تاـملظلا  نم  مهجرخی  و  مالـسلا ، لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدـهی  : " دومرف هکناـنچمه 
(48 ". ) میقتسم

هلباقم ود  نآ  نایم  هلباقم  نوچ  ددرگ ، یم  نشور  ؟ تخادنا هلباقم  " يدـهلا نم  تانیب  " نایم "و  يدـه " نایم ارچ  هکنیا  تلع  اجنیا  زا 
.تسا تیاده  زا  یتانیب  رگید  یضعب  يارب  و  تیاده ، دارفا  یضعب  يارب  نآرق  تسا ، صاخ  ماع و  نایم 

" 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 

هام یمامت  هب  تبسن  مه  تداهش  نیا  و  دوش ، هاگآ  شندیسر  ارف  زا  یمدآ  و  دسر ، ارف  ناضمر  هام  ات  دنامب ، رایشوه  هدنز و 
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هکنیا اما  )و  دوش رـضاح  نآ  رخاوا  رد  دشاب و  رفاسم  هام ، لئاوا  رد  یمدآ  هکنیا  دننام  ، ) نآ زا  یـضعب  هب  تبـسن  مه  و  تسا ، قداص 
یلیلد نوچ  تسین  حیحص  دشابن ، مه  رفاسم  هک  یلاح  رد  دشاب  ناضمر  لاله  تیؤر  دهاش  ناسنا  هک  دشاب  نیا  رهش  دوهـش  زا  دارم 

لیمحت هیآ  رب  ار  یئانعم  نینچ  ناوت  یم  نئارق  کمک  هب  تاقوا و  زا  یـضعب  رد  مهنآ  همزـالم  هار  زا  هلب  تسین ، نآ  رب  هیآ  ظـفل  رد 
.درادن دوجو  انعم  نیا  رب  يا  هنیرق  چیه  هیآ  رد  نکیل  و  درک ،

" 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  هتـساوخ ، ناتیارب  ار  تلوهـس  ادخ  نوچ 
.تسا بجاو  يرما  زور  یس  لیمکت  هک  دوب  نیا  يارب  دیریگب  هزور  ار  لاس  رگید  ياهزور  زا 

، خلا " دیری هلمج " : رب  تسا  فطع  هلمج  و  تسا ، تیاغ  مال  خلا  " هدعلا اولمکتل  "و  هلمج رد  " مال " فرح و 
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: هک تسا  نیا  مالک  ریدقت  و  دوب ، تیاغ  يانعم  رب  لمتشم  زین  هلمج  نآ  نوچ 

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 
یلبق هیآ  دننام  رگید  هک  هدش  ثعاب  " هدعلا اولمکتل  و  : " هلمج داریا  هک  تسین  دیعب  و  میشاب ، هدرک  لیمکت  ار  هزور  یـس  ددع  هکنیا 

رب یتخـس  ) هملک مه  دوب و  یفاک  زین  اجنیا  يارب  یلبق  هیآ  نایب  مه  نوچ  دنکن  نایب  دـشاب  اسرف  تقاط  هزور  هک  ار  تروص  نآ  مکح 
.درک یم  نآ  رب  تلالد  ( هتساوخن امش 

" ...نورکشت مکلعل  مکیده و  ام  یلع  هللا  اوربکتل  "و 

نیا دراد ، راعـشا  ( تسا يرگید  حالطـصا  زین  نآ  هک  ضرغ  يانعم  هب  تیاغ  هتبلا  ) تیاـغ مـال  هکیروطب  ثحب  دروم  هلمج  ود  رهاـظ 
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  بوـجو  ناـیم  هک  میمهف  یم  ...نآرقلا ،" هیف  لزنا  يذـلا  : " هلمج هـب  درک  دـیقم  ار  " ناـضمر
هزور هب  لاغتـشا  سبلت و  هک  دوش  یم  نیا  هب  تیا  ياـنعم  تشگرب  هجیتن  رد  دراد ، دوجو  یگتـسویپ  طاـبترا و  هوحن  کـی  ناـضمر 
مالعا ار  ناگدـنب  تیدوبع  دوخ و  تیبوبر  و  دومرف ، لزان  ناـشیا  رب  ار  نآرق  هکنیا  رطاـخ  هب  تس  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 ،
.دنرآ ياجب  ار  شرکش  هدرک 

هزور يانعم  تقیقح  رب  لمتشم  هک  دوش  یم  ادخ  ياه  تمعن  رکش  یتقو  ینعی  دوش ، یم  تفـص  نیا  هب  فصتم  یتقو  هزور  نوچ  و 
، دوش ماجنا  صالخا  يور  زا  ینعی  دشاب ،
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اورکـشتیل و  :" دومرفن هیآ  لابند  اذـل  دـشوپب ، مشچ  سفن  تایهتـشم  نیرتگرزب  زا  و  دـشاب ، كاپ  تعیبط  ياهیگدولآ  زا  راد  هزور  و 
ریبکت و هکنیا  يارب  " مکیدـه ام  یلع  هللا  اوربکتل  و  : " دومرف لباقم  رد  هکلب  دوش ، یم  ققحم  یعقاو  هزور  اـب  اـهنت  رکـش  نوچ  هللا ،"

نیمهب و  دشاب ، هتـشادن  ای  دشاب و  هتـشاد  مه  تقیقح  تروص ، نیا  هکنیا  هچ  دوش ، یم  ماجنا  مه  هزور  تروص  اب  ادخ  تشادگرزب 
مکلعل و  مکیدـه ، اـم  یلع  هللا  اوربـکتل  و  ، " دوـمرف و  درک ، ادــج  ریبـکت  زا  تـسا ،" دــیما  لـعل  " هـملک اـب  ار  رکــش  هلاـسم  تـهج 

". نوقتت مکلعل  دومرف " : هزور  هراب  رد  تایآ ، لوا  رد  هک  روطنامه  " نورکشت

( نآرق لوزن  هزور و  تایآ  لیذ  رد  یتایاور  لماش  ) یتیاور ثحب 

هک هدمآ : ( دوش یم  یلاعت  يادخ  دوخ  هب  یهتنم  شدنس  هلسلس  هک  یثیداحا  ینعی  ) یسدق ثیدح  رد 

(49  ) .مهد یم  ار  نآ  يازج  دوخ  نم  و  تسا ، نم  يارب  طقف  هزور  دومرف : یلاعت  يادخ 

نآ يازج  ای  ) متسه نآ  يازج  نم  تسا و  نم  يارب  طقف  هزور  یسدق : ثیدح  زا  دارم 

( مهدیم ار 

تسا نیا  تسا  ناحبس  يادخ  يارب  هزور  هکنیا  هجو  دنا و  هدرک  لقن  یفالتخا  رـصتخم  اب  هتبلا  ینـس  هعیـش و  ار  تیاور  نیا  فلؤم :
روما زا  هک  نآ ، لاثما  جـح و  و  زامن ، لیبق  زا  رگید ، ياهتدابع  فالخب  دوش ، یم  لیکـشت  یمدـع  روما  زا  هک  تسا  یتدابع  اهنت  هک 

ضحم دناوت  یمن  يدوجو  لعف  هک  تسا  مولعم  و  دنراد ، تلاخد  اهنآ  رد  مه  يدوجو  روما  لقادح  ای  و  دـبای ، یم  بیکرت  يدوجو 
تینانا تابثا  تیدودـحم و  تفآ  يدام و  صیاقن  زا  یلاخ  نوچ  دـشاب ، ناحبـس  بر  تیبوبر  دـبع و  تیدوبع  راـهظا  رد  صلاـخ  و 

زا یمهس  و  دیآ ، نایم  هب  مه  ادخ  ریغ  دصق  نآ  ماجنا  رد  تسا  نکمم  و  تسین ،
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فالخب دوش ، یم  هدهاشم  اه  تفآ  نیا  ادـخ  ریغ  يارب  هدجـس  هعمـس و  ایر و  دراوم  رد  هکنانچ  دـهد ، ماجنا  ادـخ  ریغ  يارب  ار  نآ 
ار دوخ  شبحاص  هک  ندرکن ، نامهب  نالف و  و  ندیـشونن ، ندروخن ، زا  تسا  تراـبع  هک  هزور  ینعی  تسا ، یفن  شا  همه  هک  یلمع 

روما نیا  و  دراد ، یم  هگن  كاپ  سفن  تاوهـش  ثول  زا  ار  دوخ  يراد  نتـشیوخ  اـب  و  دـنیب ، یم  تاـیدام  ربارب  رد  تراـسا  زا  رتـالاب 
زج یـسک  اعبط  شراگدرورپ و  هدنب و  نایم  اهنت  تسا  يرما  اریز  دشاب ، هتـشاد  نآ  زا  یمهـس  مه  ادخ  ریغ  هک  تسین  يزیچ  یمدـع 

.دوش یمن  ربخ  اب  نآ  زا  ادخ 

یم تلالد  تقو  نآ  مهد  یم  ار  نآ  يازج  نم  ینعی  میناوخب ، مولعم  هغیص  هب  ار  " يزجا " هملک رگا  " هب يزجا  انا  و" هدومرف : هکنیا  و 
تدابع یگدنب و  رد  مه  هدنب  هک  روطنامه  دوش ، یمن  هطـساو  هلـصاف و  ادخ  وا و  نایم  یـسک  هدـنب ، هب  رجا  نداد  رد  هکنیا  رب  دـنک 

: تسا هدمآ  هقدص  هراب  رد  هکنانچ  دوش ، ربخ  اب  شیراد  هزور  زا  یسک  تشاذگن  و  دادن ، رارق  لیخد  ار  یـسک  هزور  هلیـسو  هب  ادخ 
و ( 50 " ) تاقدصلا ذخای  و  : " هدمآ مه  نآرق  رد  و  تسین ، هطـساو  یـسک  ادخ  هدنهد و  هقدص  نیب  و  دریگ ، یم  ادخ  اهنت  ار  هقدـص 

هیانک ترابع  تقو  نآ  ( مریگ یم  رارق  هزور  يازج  نم  دوخ  : ) دوش یم  نیا  شیاـنعم  میناوخب ، لوهجم  هغیـص  هب  ار  " يزجا " رگا اـما 
.یلاعت يادخ  هب  راد  هزور  یکیدزن  زا  دوش  یم 

هکیروطب تفرگ ، یم  هزور  مه  رـس  تشپ  یتدـم  تثعب  لئاوا  رد  ادـخ ص  لوسر  هک  هدروآ  تیاور  قداـص ع  ماـما  زا  یفاـک  رد  و 
هزور رگید  دنتفگ  یم  صاخشا  هکیروطب  درک  یم  كرت  ار  هزور  یتدم  سپـس  دنک و  یمن  كرت  رگید  دنتفگ  یم  علطم  صاخـشا 

زا دعب  دریگ ، یمن 
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دعب تسا ، ربمغیپ  دوواد  هزور  نامه  نیا  هک  درک ، یم  راطفا  زور  کی  و  تفرگ ، یم  هزور  زور  کی  درک ، اـهر  ار  مسر  نیا  یتدـم 
نآ ضیبلا  مایا  هام  ره  رد  و  تشاذگ ، رانک  ار  مسر  نیا  یتدم  زا 

نیب هبنشجنپ و  ود  زور  هد  ره  رد  و  درک ، كرت  مه  ار  نیا  سپـس  و  تفرگ ، یم  هزور  ار  نآ  ( مهدزناپ هدراهچ و  هدزیـس و  ) ینعی هام 
: تفگ هک  هدـش  تیاور  دـباعلا  هسبنع  زا  و  ( 51  ) .داد همادا  رمع  رخآ  اـت  ار  مسر  نـیا  و  تـفرگ ، یم  هزور  هبنـشراهچ  کـی  ود  نآ 

یم هزور  ار  هام  ره  زا  زور  هس  ناضمر و  نابعش و  هلاس  همه  هک  دوب  همانرب  مسر و  نیا  رد  تفر ، ایند  زا  هک  یمایا  رد  ادخلوسر ص 
یم ادـخ ص  لوسر  هک  تسا  یتنـس  هزور  نامه  نیا  و  تسا ، رایـسب  باب  نیا  رد  تیب ع  لها  قیرط  زا  راـبخا  فلؤم : ( 52  ) .تفرگ

.تسا ناضمر  هزور  نامه  اهنت  بجاو  هزور  هنرگ  تفرگ و 

نیا هدوـمرف : " مایـصلا مکیلع  بتک  اوـنمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : " هیآ ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  قداـص ع  ماـما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
بتک اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : " هیآ ياـنعم  زا  قداـص ع  ماـما  زا  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  لـیمج  زا  و  ( 53  ) .تسا نینمؤم  صوـصخم 

نیقفانم و ناهارمگ و  لاح  لماش  اه  باطخ  نیا  همه  : دومرف مدیـسرپ ، " لاتقلا مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  و" مایـصلا ،" مکیلع 
هدرک تیاور  صفح  زا  هـیقف  رد  و  ( 54  ) .دوش یم  دـنا  هداد  داعم  توبن و  دـیحوت و  هب  تداهـش  رهاظ  هب  هک  يدارفا  یمامت  هصالخ 
سپ متـشاد : هضرع  دوبن ، بجاو  یتما  چـیه  رب  مالـسا  تما  زا  لبق  ناضمر  هام  هزور  : دومرف یم  مدینـش  قداـص ع  ماـما  زا  تفگ  هک 

لجوزع يادخ  هکنیا 
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تما زا  لبق  ناضمر  هام  هلب  دومرف : ؟ تسیچ " مکلبق نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : " دیامرف یم 
هک ار  يزیچ  هداد ، يرترب  مما  ریاس  رب  ار  مالسا  تما  دنوادخ  نانآ ، يایبنا  رب  اهنت  هکلب  اهتما  رب  هن  اما  هدوب ، بجاو  شا  هزور  مالـسا 
دنس رد  دمحم  نب  لیعامـسا  هکنیا  رطاخ  هب  تیاور  نیا  فلؤم : ( 55  ) .دومرف بجاو  مه  شتما  رب  دوب  هدرک  بجاو  دوخ  لوـسر  رب 

هب و  هدشن ، رکذ  شدنـس  الـصا  ینعی  تسا ، لسرم  مهنآ  هک  هدمآ  ملاع ع  زا  رگید  یتیاور  رد  انعم  نیا  و  تسا ، فیعـض  تسه  نآ 
زا دارم  هک  تسین  نیا  اـب  دـعاسم  مه  هیآ  رهاـظ  و  تـسا ، داـحآ  راـبخا  زا  لاـح  ره  هـب  و  دـشاب ، یکی  تـیاور  ود  ره  دـسر  یم  رظن 

صوصخ اهنت  " مکلبق نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  " هلمج

مسا هب  حیرصت  هدوب ، بیغرت  قیوشت و  ینیچ و  هنیمز  ماقم  ماقم  هک  یئاجنآ  زا  هدوب ، روظنم  يزیچ  نینچ  هک  یضرف  هب  و  دشاب ، ایبنا 
.تسا اناد  ادخ  و  دوب ، رترثؤم  رتهب و  هیانک  زا  ایبنا  نآ 

" باتک "و" ناقرف "، " نآرق " يانعم هراب  رد  تیاور  دنچ 

کی هب  " ناقرف " هملک "و  نآرق " هملک ایآ  مدیـسرپ  : تفگ هک  هدرک  تیاور  هدومن  لاؤس  قداـص ع  ماـما  زا  هک  یـسک  زا  یفاـک  رد  و 
ماکحا هک  تسا  یتایآ  نآ  اـهنت  ناـقرف  و  تسا ، ادـخ  باـتک  همه  نآرق  دومرف : دراد ؟ هناگادـج  یئاـنعم  کـی  ره  اـی  ؟و  تسا اـنعم 

هک یمکحم  هیآ  ره  زا  تسا  ترابع  ناقرف  دومرف : هک  هدرک  تیاور  بانج ع  نآ  زا  عماوج  باتک  رد  و  ( 56  ) .دراد رب  رد  ار  بجاو 
.تسا نآرق  رد 

هک یمکحم  رما  ره  زا  تسا  ترابع  ناقرف  دومرف : هک  دنا  هدروآ  تیاور  بانج ع  نآ  زا  یمق  یشایع و  ریسفت  رد  و 
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"و ناـقرف " هملک دوخ  فـلؤم : ( 57  ) .دـنک یم  قیدــصت  ار  لـبق  ياـیبنا  هـک  یتاـیآ  نآ  زا  تـسا  تراـبع  باـتک  و  تـسا ، نآرق  رد 
زا یکی  " ناضمر " هملک هک  هدـمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  تسا ، راگزاس  هدـش  ود  نآ  يارب  تیاو  رد  هک  یئانعم  اب  مه  " باتک " هملک

دمآ ناضمر  هام  تفگ : دیاب  هکلب  تفر ، ناضمر  دمآ و  ناضمر  دیوگب  یسک  تسین  هتسیاش  رگید  سپ  تسا  یلاعت  يادخ  يامـسا 
ناـیم زا  مـالک  نیا  و  تسا ، بیرغ  شدوـخ  باـب  رد  هک  تسا  يدـحاو  ربـخ  تیاور  نیا  )و  ثیدـح رخآ  اـت  ، ) تفر ناـضمر  هاـم  و 

.هدش لقن  زین  هداتق  زا  نیرسفم 

نودـب " ناضمر " هملک هکنیا  رب  هوالع  دوش ، یمن  هدـید  " ناضمر " مان هدـش  دراو  یلاعت  يادـخ  یماسا  هب  عجار  هک  يراـبخا  رد  یلو 
رایـسب تیب ع  لها  همئا  ادخلوسر ص و  زا  هدراو  تایاور  رد  " ناضمر ود  ناناضمر ""  " هملک زین  دیآ و  نآ  زا  لبق  " هام " هملک هکنیا 

ار " رهش " هملک يوار  و  هدوب ، " ناضمر رهش  " هدمآ ثیداحا  رد  " ناضمر " هملک اج  ره  میهد  لامتحا  هک  تسا  دیعب  ادج  نیا  و  هدمآ ،
نبا متـشاد : هضرع  قداص ع  ماما  هب  نم  تفگ : هک  هدش  تیاور  هتابن  نب  حابـص  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و  ( 58  ) .دشاب هتخادـنا  نآ  زا 

: دسرپ یم  امش  زا  وا  متشاد : هضرع  ؟ تسیچ لئاسم  نآ  دیـسرپ  ترـضح  مسرپب  امـش  زا  ار  هلاسم  دنچ  داد  روتـسد  نم  هب  روفعی  یبا 
رهشلا مکنم  دهـش  نمف  : " دیامرف یم  یلاعت  يادخ  دومرف : ؟ منک ترفاسم  تسا  زیاج  ایآ  مشاب  لزنم  رد  نم  دمآ و  ناضمر  هام  یتقو 

ترفاسم دناوت  یمن  دشاب  شا  هداوناخ  نایم  رد  دنک و  كرد  ار  ناضمر  هام  سک  ره  سپ  همصیلف ،"

هتکن نیا  و  فـلؤم : ( 59  ) .دوشب فلت  دورن  شلابند  هب  رگا  دـسرت  یم  هک  یلاـم  بلط  يارب  اـی  و  هرمع ، اـی  جـح و  يارب  رگم  دـنک ،
تسا یفیطل  هدافتسا 
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.تهارک اب  اما  تسا  زیاج  ناضمر  رد  ترفاسم  نوچ  تسا  هدرک  رفس  تهارک  مکح  يارب  هیآ  قالطا  زا  ماما  هک 

، دـنا هدرک  فالتخا  نآ  رد  هماع  ضرم ، لاح  رد  رفـس و  رد  هزور  اـما  دومرف : هک  هدروآ  تیاور  نیـسحلا ع  نب  یلع  زا  یفاـک  رد  و 
، تسا راتخم  دنا  هتفگ  موس  هفیاط  دریگب ، دیابن  دنا  هتفگ  رگید  یـضعب  و  دریگب ، هزور  دناوت  یم  رفاسم  ضیرم و  دـنا : هتفگ  یـضعب 

روظنم ، ) دـنک راطفا  و  دنکـشب ، ار  هزور  امتح  لاح  ود  نیا  رد  دـیاب  میئوگ  یم  اـم  یلو  دریگن ، تساوخن  رگا  دریگب و  تساوخ  رگا 
ار زور  دـنچ  نآ  دـیاب  تسین  تسرد  شا  هزور  دریگب  هزور  ضرم  لاـح  اـی  رفـس و  رد  رگا  سپ  دریگب ، دـیابن  هزور  هـک  تـسا  نـیا 
: فلؤم ( 60 ". ) رخا مایا  نم  هدعف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف  ، " دـیامرف یم  لجوزع  يادـخ  هکنیا  يارب  ( دـنک اضق  هرابود 

.تسا هدرک  لقن  زین  یشایع  ار  تیاور  نیا 

يارب نایب  نیا  ردقچ  هدومرف : " همصیلف رهشلا  مکنم  دهش  نمف  " هلمج ریسفت  رد  هک  هدروآ  تیاور  رقاب ع  ماما  زا  یشایع  ریـسفت  رد  و 
دیاب درک  كرد  ار  ناضمر  هام  سک  ره  هک  هدناسر ، ار  انعم  نیا  هاتوک  یترابع  رد  هکنیا  يارب  ! تسا نشور  دـنک  شلقعت  هک  یـسک 
لها همئا  زا  هدراو  تاـیاور  فلؤم : ( 61  ) .دروخب ار  شا  هزور  دـیاب  درک  ترفاـسم  ناـضمر  هاـم  رد  سک  ره  و  دریگب ، ار  شا  هزور 

فالخب ، ) تسا تیب ع  لها  همئا  بهذـم  نیا  و  تسا ، دایز  رایـسب  دروخب  ار  شا  هزور  دـیاب  امتح  رفاـسم  ضیرم و  هکنیا  رد  تیب ع 
رب دومرف  هجوت  هدـنناوخ  هکیروطب  هفیرـش  هیآ  و  دـنناد ،) یم  يرایتخا  ضیرم  رفاسم و  يارب  ار  ناضمر  هزور  هک  تنـس  لها  ياملع 

و ( 62  ) .دراد تلالد  تیب ع  لها  همئا  بهذم 
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ماـعط هیدـف  هنوـقیطی  نیذـلا  یلع  و  : " هلمج ياـنعم  زا  ماـما ع  زا  نم  تفگ : هـک  هدـمآ  تـیاور  ریـصب  یبا  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  زین 
(63  ) .دنرادن نتفرگ  هزور  یئاناوت  هک  تسا  یناگدروخلاس  نارامیب و  روظنم  دومرف : مدیسرپ  " نیکسم

شرازآ شطع  هک  تسا  یسک  هدروخلاس و  روظنم  دومرف : هک  هدرک ، لقن  هیآ  نامه  ریسفت  رد  رقاب ع  ماما  زا  ریـسفت  نامه  رد  زاب  و 
دـسرتب و شدـنزرف  ناج  زا  هک  تسا  ینز  روظنم  دومرف  هک  هدروآ  تیاور  قداص ع  ماـما  زا  ریـسفت  ناـمه  رد  زین  و  ( 64  ) .دهد یم 

یبا تیاور  رد  و  تسا ، رایـسب  همئا ع  زا  هیآ ، ریـسفت  رد  تایاور  فلؤم : ( 65  ) .دـشاب اسرف  تقاط  ناشیارب  هزور  هک  یناگدروخلاس 
لاس مایا  ریاس  رد  ار  ناضمر  هزور  ياضق  دـنناوتن  دنـشاب و  رامیب  ناضمر  هام  مایا  زا  لبق  هک  دـنا  ینارامیب  نآ  ضیرم  زا  دارم  ریـصب 

و دوـش ، یمن  هدربماـن  ضیرم  لـماش  " اـضیرم مـکنم  ناـک  نـمف  : " هـلمج رد  ( ضیرم ) هـملک هـک  تـسا  حـضاو  نوـچ  دــنروآ ، اـجب 
نامه رد  زاب  " مجرتم (." دشاب دـنق  ضرم  نامه  ارهاظ  هک  ( ) 66  ) .تسا شطع  يرامیب  يانعم  هب  هدـمآ  تیاور  رد  هک  ( شاطع ) هملک
نابرق زور  زا  ریغ  هک  ریبکت  متـشاد  هضرع  تسه ، ریبکت  مه  رطف  دیع  رد  دومرف : هک  هدـمآ  تیاور  قداص ع  ماما  زا  دیعـس  زا  ریـسفت 

دیع زامن  تعکر  ود  رصع و  رهظ و  رجف و  ءاشع و  برغم و  رد  هک  تسا  بحتسم  نکیل  تسه ، مه  رطف  دیع  رد  ارچ  دومرف : تسین ،
، تسه ریبکت  رطف  دیع  بش  رد  نم  يارب  دومرف : قداص ع  ماما  تفگ  هک  هدرک  تیاور  شاقن  دیعس  زا  یفاک  رد  و  ( 67  ) .دوش هتفگ 

دومرف ؟ تسا بحتسم  تقو  هچ  رد  ریبکت  نیا  مدیسرپ  دیوگ ، یم  تسا ، بحتسم  هکلب  تسی  بجاو  اما 
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ریبـکت هنوـگچ  متـشاد : هـضرع  دـیوگ  یم  دوـش ، یم  عـطق  هاـگنآ  دـیع  زاـمن  حبــص و  زاـمن  رد  اـشع و  برغم و  رد  دـیع  بـش  رد 
زا روظنم  "و  انادـه اـم  یلع  ربکا  هللا  دـمحلا ، ربکا و هللا  هللا  ربکا ، هللا  و  هللا ، ـالا  هلا  ـال  ربـکا ، هللا  ربـکا ، هللا  " یئوگ یم  دومرف : ؟ میوگب

هکنیا ربارب  رد  ار  ادخ  و.دینک  لماک  ار  زامن  هک  تسا  نیا  شیانعم  نوچ  تسا ، نیمه  " هدعلا اولمکتل  و  : " دیامرف یم  هک  ادـخ  مالک 
رد دیوگ  یم  يوار  " دمحلا و هللا  ربکا ، هللا  و  هللا ، الا  هلا  ال  ربکا ، هللا  :" دـیئوگب هک  تسا  نیمه  ریبکت  و  دـینک ، ریبکت  هدرک  ناتتیادـه 

رهظ و رد  ار  ریبـکت  یکی  هک  تیاور  ود  نیا  فـالتخا  فلؤم : ( 68  ) .تفگ دـیاب  راب  راهچ  ار  رخآ  ریبکت  هک  هدـمآ  يرگید  تیاور 
یلوا و  دشاب ، بحتـسم  یمود  ینعی  بابحتـسا ، بتارم  رب  دوش  لمح  تس  نکمم  دناد  یمن  يرگید  دناد و  یم  بحتـسم  زین  رـصع 

هک دشاب  نیا  روظنم  دیاش  تسا  زامن  لامکا  ( هدعلا اولمکتل  (و  زا روظنم  دومرف : هکنیا  و  رت ، بحتسم 

هک یئانعم  اب  نیا  و  درک ، تیاده  ار  امـش  ادخ  هک  دیئوگب ، ار  تاریبکت  دوخ  زاب  دینک و  لیمکت  ار  هزور  ددع  دیع ، زامن  ندناوخ  اب 
زا یبابحتـسا  مکح  هدافتـسا  ماما  مالک  هکنیا  يارب  درادـن ، تافانم  میدـیمهف  " ...مکیدـه ام  یلع  هللا  اوربکتل  و  ، " هلمج رهاـظ  زا  اـم 

ترفاسم تهارک  نآ ، زا  متفگ  هک  تشذگ ، " همصیلف رهـشلا  مکنم  دهـش  نمف  : " هلمج رد  قباس  رد  هکنآ  ریظن  تسا ، بوجو  دروم 
دیؤم ریخا  تیاور  ياج  ود  رد  تاریبکت  رخآ  فالتخا  و  دنا ، هدرک  هدافتـسا  دـنک  كرد  ار  هام  لوا  هک  یـسک  يارب  ناضمر  هام  رد 

اب هکنیا  لیلد  هب  ریبکت  " مکیده ام  یلع  هللا  اوربکتل  و  :" هلمج رد  دنا  هتفگ  هداد و  یضعب  هک  تسا  لامتحا  نیا 
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.تسا دمح  يانعم  نمضتم  هدش  يدعتم  ( یلع ) فرح

یثیداحا موش  تیادف  متشاد : هضرع  ترضح  نآ  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  قداص ع  ماما  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
هک یثیداحا  زا  تسا  رتشیب  تفرگ ، یم  هزور  زور  هن  تسیب و  ادخ ص  لوسر  هکنیا  رب  ینبم  دراد  نایرج  اهنابز  رس  رب  ام  نیب  رد  هک 
ادخ لوسر  و  تسین ، ادـخ  نخـس  اهنآ  زا  هملک  کی  دومرف  ؟ تسا تسرد  لوا  ثیداحا  ایآ  ؟ تفرگ یم  هزور  زور  یـس  دـیوگ ، یم 

صقان ار  نآ  ادخلوسر ص  ایآ  "و  هدعلا اولمکتل  و  : " دیامرف یم  نآرق  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  و  هتفرگن ، هزور  زور  یس  زا  ریغ  ص 
دراد تلالد  تیاور  و  يراکنا ، تسا  یماهفتـسا  ( درک یم  صقان  ارنآ  ادـخلوسر ص  ایآ  : ) دومرف ماما  هکنیا  فلؤم : ( 69 ( ؟ درک یم 

.تسا ناضمر  هام  لیمکت  لیمکت ، رهاظ  میتفگ  و  میدرک ، ام  هک  ینایب  رب 

ام یلع  هللا  اوربکتل  و  : " هلمج رد  ریبکت  زا  روظنم  هتفگ  دنس  رکذ  نودب  وا  هک  هدرک  لقن  هعیش  نایوار  یـضعب  زا  یقرب  نساحم  رد  و 
رب یلک  قیبـطت  باـب  زا  دـشاب  تیـالو  ياـنعم  هب  تیادـه  هکنیا  فلؤم : ( 70  ) .تسا تیـالو  تیادـه ، زا  روظنم  و  میظعت ، " مکیدـه

هدمآ تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  دنا ، هتـشاذگ  لیوات  ار  شمان  هک  دشاب  یتانایب  مسق  نامه  لیبق  زا  تسا  نکمم  تسا و  قادصم 
.تسادخ نانمشد  اب  یتسود  ادخ و  اب  تفلاخم  رسع  تیالو و  رسی  دنا : هدومرف  " رسع رسی و  " هملک ود  يانعم  رد  و 

یم هک  مدیـسرپ ، لجوزع  يادـخ  مالک  زا  باـنج  نآ  زا  تفگ : هک  هدرک  لـقن  قداـص ع  ماـما  زا  ثاـیغ  نب  صفح  زا  یفاـک  رد  و 
"، نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  : " دیامرف

لوا نیب  ههد  ود  رد  هکنیا  اب  دش ، لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  دیامرف  یم  روطچ 
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هب لاس  تسیب  لوط  رد  سپس  دش و  لزان  رومعملا  تیب  هب  هراب  کی  ناضمر  هام  رد  نآرق  دومرف : ماما ع  ( 71 ( ؟ هدش لزان  شرخآ  و 
تاروت و  دش ، لزان  ناضمر  هام  زا  بش  نیلوا  رد  میهاربا  فحص  هدومرف  ادخلوسر ص  دومرف : هاگنآ  دیدرگ ، لزان  نیمز  هب  جیردت 

.هدش لزان  ناضمر  هام  زا  موس  تسیب و  رد  نآرق  ناضمر و  مهدجیه  رد  روبز  و  ناضمر ، مشش  زور  رد 

هلثاو زا  ار  نآ  قیرط  دـنچ  هب  روثنملا  ردـلا  هدرک  لقن  ادـخلوسر ص  زا  بانج  نآ  قداص و  ماما  زا  یفاک  هک  ار  تیاور  نیا  فلؤم :
(. 72  ) تسا هدرک  لقن  ادخلوسر ص  زا  عقسا  نب 

ایآ هک  دیـسرپ ، یم  ردـق  بش  زا  قداـص ع  ماـما  زا  هک  مدینـش  ار  يدرم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوـقعی  زا  هیقف  یفاـک و  رد  زین  و 
ردـلا رد  و  ( 73  ) .دوش یم  هتـشادرب  مه  نآرق  دوش ، هتـشادرب  و  دورب ، نیب  زا  ردـق  بش  رگا  دوـمرف : ؟ تسه هلاـس  همه  اـی  هتـشذگ و 

رد هک  تسا  هکرابم  هلیل  نامه  ردق  هلیل  تفگ : ردـق  هلیل  هکرابم و  هلیل  ناضمر و  هام  هراب  رد  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  روثنملا 
رد ناگراتـس  عقوم  ناـمه  رومعملا  تیب  و  دـش ، لزاـن  رومعملا  تیب  هب  رکذ  زا  میرک  نآرق  هاـم  نآ  رد  هک  تسا ، عقاو  ناـضمر  هاـم 

یهن رد  یتمسق  رما و  رد  یتمسق  دش ، لزان  ادخلوسر ص  هب  جیردت  هب  سپـس  و  تفرگ ، رارق  اجنآ  رد  نآرق  هک  تسا ، ایند  نامـسآ 
راتفگ زا  و  هدـش ، تیاور  زین  ریبج  نب  دیعـس  دـننام  سابع  نبا  ریغ  زا  انعم  نیا  فلؤم : ( 74  ) .دـش یم  لزان  اهگنج  هراب  رد  یتایآ  و 

ار دوخ  هیرظن  نیا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  سابع  نبا 
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رومعملا و تیبلا  روشنم و  قر  یف  روطـسم  باتک  و  : " تایآ و  ( 75 " ) میکحلا رکذلا  و  : " هیآ دننام  هدرک ، هدافتـسا  ینآرق  تایآ  زا 
نونکم ال باـتک  یف  میرک ، نآرقل  هنا  میظع ، نوملعت  وـل  مسقل  هنا  و  موـجنلا ، عـقاومب  مسقا  ـالف  " تاـیآ و  ( 76 " ) عوفرملا فقسلا 

الا هسمی 

نـشور تایآ  نیا  همه  اب  ساـبع  نبا  راـتفگ  طاـبترا  هک  ( 78 " ) اظفح حـیباصمب و  ایندـلا  ءامـسلا  اـنیز  و  : " هیآ و  ( 77 " ) نورهطملا
، ناگراتس لحم  هتفگ : هک  تسا  نیا  هدرک ، هدافتسا  نآرق  ياجک  زا  تسین  مولعم  تسه و  يو  مالک  رد  هک  یماهبا  هطقن  اهنت  تسا ،

.تسین نشور  انعم  نیا  رب  هعقاو  هروس  تایآ  تلالد  و  تسا ، نآرق  نطوم  و  لوا ، نامسآ 

.دمآ دهاوخ  نآ  نوماریپ  ام  ثحب  هللا  ءاش  نا  هک  تسا  نامسآ  رد  رومعملا  تیب  هک  هدمآ  تیب ع  لها  همئا  تایاور  رد  هلب 

نایم رد  زمر  هراشا و  و  دراد ، هباشتم  مکحم و  میرک  نآرق  دننام  مه  ثیداحا  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  شرکذت  هک  يرگید  بلطم 
و بجح ، و  ملق ، و  حول ، دننام  ( تسا زجاع  شکرد  زا  رشب  مهف  هک  ) قیاقح هنوگنیا  لثم  رد  اصوصخم  و  تسا ، عیاش  رایسب  ثیداحا 

یعس مالک  یعقاو  يانعم  ندروآ  تسدب  يارب  هک  تسا  مزال  دنمشناد  درف  کی  رب  مرج  ال  روجـسم ، رحب  و  رومعم ، تیب  و  نامـسآ ،
.دروآ تسد  هب  ار  مالک  نئارق  دنک 

: اه تشون  یپ 

هیآ 20" فسوی  هروس  " .دنتخورف دنچ  یمهرد  يزیچان ، ياهب  هب  ( ار فسوی  ) ار وا  1)و 

هیآ 178" هرقب  هروس  " .دش ررقم  صاصق  ناگتشک  هراب  رد  امش  يارب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (2

تیـصو نادنواشیوخ  ردام و  ردـپ و  يارب  دراذـگ  ياجب  یلام  رگا  دـسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دـش  ررقم  امـش  رب  (3
هیآ 180" هرقب  هروس  " .دنک

ادخ (4

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 21" هلداجم  هروس  " .درک میهاوخ  هبلغ  منالوسر  نم و  هک  هدنار  ءاضق 

هیآ 12" سی  هروس  " .دنراد لابند  زا  هک  رثا  هچنآ  و  دنداتسرف ، شیپ  زا  هچنآ  میسیون  یم  (5

دنراد قح  لوتقم  ءایلوا  تشک  ار  يرگید  یسک  رگا  ینعی  ) تسا صخـش  لباقم  رد  صخـش  هک  میتشون  ( لیئارـسا ینب  ) ناشیا رب  6)و 
هیآ 45" هدئام  هروس  (" .تسا لوتقم  ربارب  وا  ناج  دنشکب و  ار  لتاق 

هیآ 7" ءارسا  هروس  " .دیا هدرک  دوخ  هب  زین  دینک  يدب  رگا  و  دیا ، هدرک  یکین  دوخ  هب  دینک  یکین  رگا  (7

هیآ 15" رطاف  هروس  " .تسا زاین  یب  انامه  ادخ  و  دیئادخ ، هب  ناجاتحم  نامه  امش  مدرم  يا  ناه  (8

ار ادخ  تایآ  ناراکمتـس  هکلب  دـننک ، یمن  بیذـکت  ار  وت  اهنآ  یلو  هدرک ، كانهودـنا  ار  وت  نانآ  نخـس  هکنیا  زا  میراد  ربخ  ام  (9
هیآ 33" ماعنا  هروس  " .دننک یم  راکنا 

رتهب امـش  يارب  نآ  دیـشکب  ( دـنا هدـیتسرپ  هلاـسوگ  هک  ار  یناـسک  ینعی  ) ار ناـتدوخ  دـینک و  تشگزاـب  ناـت  هدـننیرفآ  يوس  هب  (10
هیآ 54" هرقب  هروس  " .تسا

هیآ 9" هعمج  هروس  .تسا " رتهب  امش  يارب  نیا  دیراذگاو  ار  يرگادوس  ادخ و  رکذ  يوس  هب  دیباتشب  (11

هیآ فص  هروس  " .دینادب رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا  دینک  يداهج  دوخ  ناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  دـیروآ و  يادـخ  هب  نامیا  (12
". 11

هیآ 3" فرخز  هروس  " .دینک شکرد  امش  هک  دشاب  میدرک  یبرع  یندناوخ و  یباتک  ( ار نآرق  ) ار نآ  ام  (13

هیآ 106" ءارسا  هروس  " .میدرک شلزان  جیردت  هب  یناوخب و  شمدرم ، رب  مک  مک  ات  میدرک  تمسق  تمسق  ار  نآ  هک  ینآرق  14)و 

ار امش  يوگتفگ  همه  ادخ  و  دینش ، درک  یم  هوکش  ادخ  هب  درک و  یم  هلداجم  وت  اب  شرـسمه  هراب  رد  هک  سک  نآ  نخـس  ادخ  (15
هیآ 1" هلداجم  هروس  " .دونش یم 

هعمج هروس  " .دننک یم  اهر  يا  هداتسیا  هک  یلاح  رد  نخس  طسو  رد  ار  وت  دننیب  یم  يوهل  ای  تراجت  نوچ  16)و 
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هیآ 11"

ندمآرس رظتنم  رگید  یضعب  و  هدمآرس ، ناشرمع  ناشیا  زا  یـضعب  دننک ، یم  افو  دنا  هتـسب  ادخ  اب  هک  ار  دوخ  دهع  هک  ینادرم  (17
هیآ 23" بازحا  هروس  " .دنزاس یمن  نوگرگد  ار  دوخ  دهع  زا  يا  هشوگ  نیرتمک  و  دنرمع ،

هروس " .میا هتـشاد  ار  یناسر  میب  راک  هراومه  ام  هک  میدرک ، لزان  تکرب  اـب  یبش  رد  ار  نآ  اـم  هک  رگنـشور  باـتک  هب  دـنگوس  (18
هیآ 3" ناخد 

هیآ 1" ردق  هروس  " .میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآ  ام  (19

هیآ 185 هرقب  هروس  (20

هیآ 3 ناخد  هروس  (21

هیآ 1 ردق  هروس  (22

هیآ 24" سنوی  هروس  " .میا هدرک  لزان  الاب  زا  ار  نآ  ام  هک  یبآ  لثم  (23

هیآ 29" هروس ص  " .دننک ربدت  شتایآ  رد  ات  تکرب  رپ  یباتک  وت  رب  میدرک  شلزان  ام  هک  یباتک  (24

هیآ 1" دوه  هروس  " .دش ادج  مه  زا  شتایآ  سپس  و  دوب ، هدرشف  ریبخ ، میکح  دزن  البق  هک  تسا  یباتک  (25

نامیا هک  یموق  يارب  تسا  تمحر  تیادـه و  هک  یباـتک  میداد  لیـصفت  ملع  يور  زا  هک  میا  هدروآ  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 

"53 هیآ 52 -  فارعا  هروس  " .دنتفگ قح  هدمآ و  قح  هب  ام  راگدرورپ 

یباتک تسا  اهباتک  نامه  لیـصفت  شدوخ و  رـصع  ینامـسآ  بتک  قدصم  نکیل  دز ، ءارتفا  ادـخ  هب  ناوتب  هک  تسین  یباتک  نیا  (27
نادـب یملع  هطاحا  هک  دـننک  یم  بیذـکت  ار  يزیچ  نانیا  هکلب  دـیامرف :) یم  هک  اجنآ  ات  ) نیملاعلا بر  هیحان  زا  کـش  نودـب  تسا 

"37 هیآ 39 -  سنوی  هروس  " .هدماین شلیوات  زونه  و  دنرادن ،

رد باتک  نآ  هنرگ  و  دینک ، لقعت  امـش  دیاش  ات  میدرک ، یبرع  یندـناوخ و  یباتک  ار  نآ  ام  هک  رگنـشور  باتک  هب  دـنگوس  مح  (28
، دوب یلصا  یباتک 
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"4 هیآ 1 -  فرخز  هروس  " .دراد هنازرف  دنلب و  یماقم  ام  دزن  هک 

يا همان  رد  دـنمجرا  تسا  ینآرق  اققحم  تسا  گرزب  يدـنگوس  دـینادب  رگا  نآ  و  مروخن ، ناگراتـس  ياـههاگیاج  هب  دـنگوس  (29
هیآ 80" هعقاو  هروس  " .تسا نایناهج  راگدرورپ  زا  یندرک  لزان  دنباین  یسرتسد  نآ  هب  ناگدش  كاپ  زج  هتفهن ،

هیآ 22" جورب  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 185" هرقب  هروس  " .میدرک لزان  ار  نآرق  نآ  رد  هک  ناضمر  هام  (32

هیآ 1" ردق  هروس  " .ردق بش  رد  ار  نآرق  میدرک  لزان  ام  (33

هیآ 2" ناخد  هروس  " .كرابم یبش  رد  ار  نآرق  میدرک  لزان  ام  (34

هیآ 114" هط  هروس  " .نکم هلجع  شیحو  ندش  مامت  زا  لبق  نآرق  رد  (35

هکنیمه سپ  تسا ، ام  هدهع  هب  شدناوخ  زین  نآ و  عمج  هکنوچ  یـشاب ، هدرک  هلجع  نآ  هب  هک  هدم ، تکرح  نادب  ار  دوخ  نابز  (36
"19 تایآ 15 -  تمایق  هروس  " .مینک نایب  ارنآ  هک  تسا  ام  هدهع  هب  سپس  و  نک ، يوریپ  ار  شندناوخ  میدناوخ  ارنآ 

هیآ 7 نارمع  لآ  هروس  (37

هیآ 2" ناخد  هروس  " .ناگدنهد میب  میتسه  ام  كرابم و  یبش  رد  ار  نآرق  میدرک  لزان  ام  (38

هیآ 1 قلع  هروس  (39

"1 هیآ 2 -  رثدم  هروس  " .ناسرتب زیخرب و  هدیچیپ  دوخب  هماج  يا  (40

رب هدنب  نآ  رگا  هک  یناد  یم  چیه  هدننک  یهن  يا  وت  درک ، یم  یهن  دناوخب  زامن  هکنیا  زا  ار  يا  هدنب  هک  ار  یسک  نآ  يدید  ایآ  (41
یناد یم  ایآ  وگب  وت  ربمایپ  يا  ینک ، یهن  شزامن  زا  ار  وا  وت  هک  درادن  اج  رگید  دهد ، روتـسد  يراکزیهرپ  هب  ای  و  دشاب ، تسار  هار 

دهاوخ يرفیک  هچ  دنادرگب  يور  وت  زا  و  دنک ، بیذکت  ار  وت  رگا  هک  ار  هدننک  یهن  نآ 
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تـسین اه  یگداس  نیا  هب  نایرج  هک  دنادب  ؟ دراد عالطا  وا  دصق  زا  و  دنیب ، یم  ار  وا  راتفر  ادخ  هک  دـناد  یمن  وا  ایآ  یتسار  تشاد ؟
دیاب سپ  تفرگ ، میهاوخ  تسا  راکاطخ  وگغورد و  يدرم  یناـشیپ  يوم  هک  ار  وا  یناـشیپ  يوم  درادـنرب  تسد  ربماـیپ  رازآ  زا  رگا 

ار وا  ات  دـناوخ ، میهاوخ  وا  هیلع  ار  خزود  هنابز  يدوز  هب  مه  ام  دـنهد  يرای  ار  وا  ات  دـناوخب ، ار  دوخ  هریـشع  هلیبق و  سلجم و  لها 
هیآ 19" قلع  هروس  " .وش کیدزن  نک و  هدجس  نانچمه  نکم  كرت  ار  زامن  ربم و  وا  نامرف  تسا  نانچ  هن.دریگارف 

هیآ 87" رجح  هروس  " .میداد ار  گرزب  نآرق  نیا  هیآ و  تفه  ار  وت  انامه  42)و 

هیآ 23 رمز  هروس  (43

هیآ 95" رجح  هروس  " .نادرگ يور  ناکرشم  زا  نک و  راکشآ  يا  هداد  روتسد  ار  هچنآ  (44

هیآ 79. هعقاو  هروس  (45

هیآ 30" مور  هروس  " .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  (46

هیآ 43" توبکنع  هروس  .دنمهف " یمن  ار  نآ  نایاناد  زج  هب  نکیل  مینز و  یم  مدرم  يارب  ار  اهلثم  نیا  47)و 

رون يوس  هب  اه  تملظ  زا  هدومن  تیاده  تمالس  ياههار  يوس  هب  دنیوا  يدونشوخ  وریپ  هک  ار  یناسک  نآرق  هلیـسو  هب  دنوادخ  (48
هیآ 16" هدئام  هروس  " .دنایامن یم  هار  ناشمیقتسم  طارص  يوس  هب  شدوخ و  نذا  اب  دنک  یم  نوریب 

ثیدح 14 راونالا ج 96 ص 245  راحب  (49

هیآ 105" هبوت  هروس  " .ار تاقدص  دریگ  یم  دنوادخ  50)و 

هللا ص ص 89 و 91 لوسر  موص  باب  یفاک ج 4  عورف  51 و 52)

یشایع ج 1 ص 78 ریسفت  53و 54)

ثیدح 14 هیقف ج 2 ص 61  (55

یفاک ج 2 ص 630 ح 11 لوصا  (56

یمق ج 1 ص 96 ریسفت  یشایع ج 1 ص 9 و  ریسفت  (57

لئاسو ج 7 ص 232 (58

یشایع ج 1 ص 80 ریسفت  (59
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یفاک ج 4 ص عورف  (60
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86

یشایع ج 1 ص 81 (61

لئاسو ج 7 ص 154 و ص 123 (62

79 یشایع ج 1 ص 78 -  ریسفت  (63

79 یشایع ج 1 ص 78 -  ریسفت  64و65)

یشایع ج 1 ص 82 ریسفت  66و 67)

یفاک ج 4 ص 166 عورف  (68

یشایع ج 1 ص 82 ریسفت  (69

تیالو باب  نساحم ص 107  (70

یفاک ج 2 ص 628 لوصا  (71

روثنملا ج 1 ص 189 ردلا  (72

هیقف ج 2 ص 101 ثیدح 7 و  یفاک ج 4 ص 158  عورف  (73

روثنملا ج 1 ص 189 ردلا  (74

هیآ 58 نارمع  لآ  هروس  (75

هیآ 5" روط  هروس  " .هتشگ دنلب  فقس  رومعم و  تیب  هب  دنگوس  و  ریذپراشتنا ، یقاروا  رد  هدش  يدنبرطس  باتک  هب  دنگوس  (76

هک یباتک  دوب ، ناهنپ  باتک  رد  میرک  نآرق  هک  میظع ، تسا  يدنگوس  دینادب  رگا  دـنگوس  نیا  هک  ناگراتـس  لحم  هب  دـنگوس  (77
هیآ 79"11 هعقاو  هروس  " .دنرادن سامت  نآ  اب  ناکاپ  زج 

". هیآ 12 تلصف  هروس  " .میداد تنیز  یئاهغارچ  هب  ار  ایند  نامسآ  ام  (78

يراد هزور 

دنوادـخ نامرف  تعاطا  رب  هوالع  يدابع  لـمع  نیا  تسا .  هدـش  هراـشا  نآ  هب  نآرق  تاـیآ  رد  هک  (1) تسا یتاـبجاو  زا  یکی  هزور 
 . دشاب یم  هدهاشم  لباق  یبوخ  هب  ناسنا  یگدنز  رد  هک  تسا  يا  هدنزرا  تاکرب  راثآ و  ياراد  وا ، تیاضر  لاعتم و 
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دنچ اجنیا  رد  هک  تسا ، هدش  نایب  هرقب  هروس   187 تایآ 183 -  رد  اتدمع  تسا ، هدومرف  يراد  هزور  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هچنآ 
: دریگ یم  رارق  ثحب  دروم  هیآ 

هزور دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   « ; » نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »
 .« دینک يراکزیهرپ  هک  دشاب  دوب ، هدش  ررقم  دندوب )  ) امش زا  شیپ  هک  یناسک  رب  هک  هنوگنامه  هدش ، ررقم  امش  رب 

: دوش یم  هدافتسا  بلطم  هس  ینارون  هیآ  نیا  زا 

هزور  . 1
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 . تسا تابجاو  زا  یکی 

 . تسا هدوب  بجاو  زین  هتشذگ  ياهتما  رد  هزور   . 2

 . تسا يراکزیهرپ  زاس  هنیمز  هزور   . 3

ماعط هیدف  هنوقیطی  نیذـلا  یلعو  رخا  مایا  نم  هدـعف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف  تادودـعم  امایا  : » دـیامرف یم  دـعب  هیآ  رد 
 « ; نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  اوموصت  ناو  هل  ریخ  وهف  اریخ  عوطت  نمف  نیکسم 

زا يدادعت  هرامـش ) نامه  هب  ، ) دشاب رفـس  رد  ای  رامیب  امـش  زا  سک  ره  تسا . ) هدـش  ررقم  امـش  رب   ) يدودـعم ياهزور  رد ) هزور  )
ره تسا و  ییاونیب  هب  نداد  كاروخ  هک  تسا  يا  هرافک  تساسرف ، تقاط  هزور )  ) هک یناسک  رب  و  درادـب ) هزور  ار   ) رگید ياهزور 

 .« تسا رتهب  امش  يارب  نتفرگ  هزور  دینادب ، رگا  تسا و  رتهب  وا  يارب  نآ  سپ  دنک ، یکین  رتشیب  دوخ ، لیم  هب  سک 

: زا دنترابع  هیآ  نیا  زا  هدافتسا  لباق  تاکن 

: زا دنترابع  دنتسه  فاعم  نتفرگ  هزور  زا  هک  یناسک   . 1

 . اهضیرم فلا :

 . دنریگب هزور  يرگید  نامز  رد  دیاب  هتسد  ود  نیا  هک  نارفاسم ; ب :

 . هزور زا  ناناوتان  ج :

 . تسا رتهب  ناگمه  يارب  نتفرگ  هزور   . 2

زین هتـشذگ  ياـهتما  دومرف : ـالوا  نوچ  تسا .  هتخاـس  نشور  ار  شدوخ  تمحر  لـضف و  تیاـهن  هزور  مکح  رد  دـنوادخ  نیارباـنب 
تمکح ایناث : دوش .  یم  ناسآ  نآ  لمحت  دـش ، یناگمه  هزور  دـننام  یتخـس  تدابع  هک  یماـگنه  دـنا و  هدوب  هزور  مکح  لومـشم 

يارب رگا  هک  تسا  يدودحم  مایا  هب  رـصحنم  هزور  بوجو  مکح  نیا  دومرف : اثلاث  تسا .  هدرک  نایب  تسا  اوقت  هک  ار  هزور  بوجو 
رپ هام  رد  ار  هزور  بوجو  مکح  اعبار : دـمآ .  یم  دـیدپ  یگرزب  تقـشم  درک  یم  بجاو  ار  نآ  اـهتقو  اـهزور و  رثکا  رد  اـی  هشیمه 

تلیضف
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رد هک  درک  فرطرب  ضیرم  رفاسم و  زا  ار  هزور  موزل  تمحز  تقـشم و  اسماخ : تسا .  میرک  نآرق  لوزن  هاـم  هک  داد  رارق  ناـضمر 
 . تسین بجاو  هزور  رفس  ضرم و  لاح 

هزور بوجو  تلع 

مل ینغلا  نال  کلذو  ریقفلاو ; ینغلا  هب  يوتـسیل  مایـصلا  لجو  زع  هللا  ضرف  امنا  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
ینغلا قیذی  ناو  هقلخ  نیب  يوتـسی  نا  لجوزع  هللا  داراف  هیلع ، ردق  ائیـش  دارا  املک  ینغلا  نال  ریقفلا ; محریف  عوجلا ، سم  دجیل  نکی 

(; 2) عئاجلا محریو  فیعضلا  یلع  قریل  ملالاو  عوجلا  سم 

ات دبای  یمن  رد  ار  یگنسرگ  جنر  رگناوت  اریز  دنوش ; ربارب  تسدیهت  رگناوت و  نآ  ببـس  هب  ات  تخاس  بجاو  ار  هزور  دنوادخ  انامه 
ات تسا  هتـساوخ  لجوزع  يادخ  اذل  دروآ .  مهارف  ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب  يزیچ  هاگره  رگناوت  هک  ارچ  دـنک .  محر  تسدـیهت  هب 

محر هنـسرگ  هب  دنازوسب و  لد  ناوتان  رب  ات  دناشچب  رگناوت  هب  ار  یتخـس  یگنـسرگ و  جنر  دـنک و  داجیا  يربارب  شناگدـیرفآ  نایم 
 .« دنک

يراد هزور  جیاتن 

: يراکزیهرپ اوقت و   . 1

اوقت نیا  وترپ  رد  تسا و  هدرک  رکذ  يراکزیهرپ  اوقت و  ار  يراد  هزور  هجیتن  نیرت  مهم  دـیاش  یکی و  میرک  نآرق  تشذـگ  هکنانچ 
 . دوش یم  نیب  تقیقح  ناسنا  هک  تسا 

اوه تسدود  تسب  اوقت  هک  نوچ 

ار لقع  تسد  ود  ره  دیاشگ  قح 

: صالخا تیوقت   . 2

(; 3) صالخالل اتیبثت  مایصلا  هللا  ضرف  : » دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

 .« دیامن تیبثت  اهناسنا ) یگدنز  رد   ) ار صالخا  ات  دینادرگ  بجاو  ار  هزور  دنوادخ 

: یهلا باذع  زا  ییاهر   . 3

: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

 .« تسا یهلا  باذع  زا  تاجن  رپس  ناضمر  هام  هزور  باذعلا ; نم  هنج  هناف  ناضمر  رهش  موصو  »... 

تمکح  . 4
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: نیقی و 

همکحلاو همکحلا  ثروی  موصلا  لاق : موصلا ؟ ثاریم  امو  بر  ای  : » متفگ جارعم  بش  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر 
(; 4) رسیب ما  رسعب  حبصا ، فیک  یلابی  دبعلا ال  نقیتسا  اذاف  نیقیلا  ثروت  هفرعملاو  هفرعملا ، ثروت 

تسا و ناسنا ) رد  " ) تمکح  " شیادـیپ ثعاب  هزور  دیـسر : ادـن  تسیچ ؟ يراد  هزور  ثاریم  اراـگدرورپ ! مدرک : ضرع  جارعم  رد 
نیقی هب  يا  هدـنب  هک  هاگ  نآ  تسا و  یمدآ ) ناج  رد  " ) نیقی  " لوصح لماع  تفرعم "  " تسا و تفرعم  شیادـیپ  هیاـم  زین  تمکح 

»؟ یتحار ای  یتخس  رد  درذگ ; یم  يو  یگدنز  هنوگچ  هک  درادن  یکاب  دسرب ،

: یهلا شاداپ   . 5

تسا و نـم  نآ  زا  هزور  (; 5) هب يزجا  اناو  یل  موصلا  : » دومرف یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ 
 .« مهد یم  شاداپ  نآ  هب  نم 

: یتسردنت  . 6

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  هدش  هراشا  نآ  هب  زین  نیموصعم  تایاور  رد  هک  تسا  هزور  راثآ  رگید  زا  یتسردـنت 
 .« دیبای یتمالس  ات  دیریگب  هزور  (; 6) اوحصت اوموص  »... 

: ناهانگ شزرمآ   . 7

، هیلع هکئالملا  هالـص  تناکو  هؤاضعا ، تحبـس  الا  نومعطی  اموق  رـضحی  مئاـص  نم  اـم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
(; 7) ارافغتسا مهتالص  تناکو 

وا رب  ناگتـشرف  دـنیوگ و  حـیبست  شیاهمادـنا  هکنیا  رگم  دوش ، دراو  ندروخ  اذـغ  لاح  رد  يا  هدـع  رب  هک  تسین  يراد  هزور  چـیه 
 .« تسا یهاوخ  شزرمآ  ناگتشرف  دورد  دنتسرف و  دورد 

: اعد تباجتسا   . 8

(; 8) باجتسم هؤاعدو  لبقتم  هلمعو  حیبست ، هتمصو  هدابع  مئاصلا  مون  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 .« تسا باجتسم  شیاعد  هتفریذپ و  شلمع  حیبست و  شتوکس  تدابع و  راد  هزور  باوخ 

: توهش فیعضت   . 9

هبهذمو قورعلل  هسمحم  هناف  موصلاب ; مکیلع  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


(; 9) رشالل

 .« درب یم  ار  یتسمرس  و  دنک ) یم  مک  ار  توهش   ) درب یم  ار  اهگر  نآ  هک  نتفرگ  هزور  هب  داب  امش  رب 

ماتخ نسح 

: دندومرف هک  میرب  یم  نایاپ  هب  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  ینارون  یمالک  اب  ار  عوضوم  نیا 

(; 10) اهلاثما رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم  لوقی : لجوزع  هللا  نال  هلک ; رهدلا  ماص  نمک  ناک  رهش  لک  نم  مایا  هثالث  ماص  نم  »

ره دیامرف : یم  لجوزع  يادـخ  اریز  دـشاب ; هتفرگ  هزور  رمع  همه  هک  تسا  یـسک  دـننام  دریگب ، هزور  زور  هس  هام  ره  رد  سک  ره 
 .« دوش یم  روظنم  شیارب  نآ  ربارب  هد  دنک ، کین  راک  کی  سک 

اه یقرواپ 

.ینارنخس يارب  ینآرق  عوضوم   10 هرامش 47 ، ناغلبم  هلجم  هزوح  هاگیاپ  (. 1)

 . ص 73 ج 2 ، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  (. 2)

 . ص 246 ج 1 ، عیارشلا ، للع  (. 3)

 . ص 475 ج 5 ، همکحلا ، نازیم  (. 4)

 . ص 63 ج 4 ، موص ، باتک  یفاک ، (. 5)

 . ح 10927 داص ، فرح  همکحلا ، نازیم  (. 6)

 . ص 77 لامعالا ، باوث  (. 7)

 . ح 1783 ص 76 ، ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (. 8)

 . 10918 همکحلا ، نازیم  (. 9)

 . ص 283 ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  (. 10)

هزور هژیو  هاگیاج  ناضمر و  كرابم  هام  تیمها 

، اهنآ زا  کی  ره  طباوض  ماکحا و  هزور و  عاونا  هرابرد  نینچمه  هزور و  هداعلا  قوف  هاگیاج  ناضمر و  كراـبم  هاـم  تیمها  هراـبرد 
.میشاب هتشاد  - هاتوک دنچ  ره  - یتاراشا
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كرابت و يادـخ  هک  تسا  یهام  اهنت  يرمق  ياه  هام  نایم  رد  هک  سب  نیمه  ناضمر  كرابم  هام  تفارـش  تلیـضف و  رد  : میوگ اذـل 
هب یهلا  يایادـه  نیرتـهب  ءزج  هک  - نآرق یلازنا  لوزن  یناـمز  فرظ  ار  نآ  هدومن و  رکذ  دوـخ  فیرـش  باـتک  رد  ار  نآ  ماـن  یلاـعت 

: تسا هدمآ  نینچ  میظع  هام  نیا  هب  عجار  میرک  نآرق  رد.تسا  هدومرف  یفرعم  - تسا تیرشب  هعماج 

لزان نآ  رد  نآرق  هک  تسا  یهام  ناضمر  هام  (; 2) ...ناقرفلا يدهلا و  نم  تانیب  سانلل و  يده  نآرقلا  هیف  لزنا  يذـلا  ناضمر  رهش 
هدش
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«. ...ناقرف تیاده و  زا  ینشور  ياه  هناشن  مدرم و  يارب  دشاب  يدومنهر  ات  تسا 

(3)و هدـش یفرعم  لاس  هام  نیتسخن  ناونع  هب  هام  نیا  ربتعم ، تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  تفارـش  لضف و  نیمه  ببـس  هب  دـیاش  و 
.دنا هدومرف  یتاشیامرف  انبم  نیمه  رب  زین  ناگرزب  زا  یخرب 

یم نینچ  لامعالا  لابقا  فیرش  باتک  رد  - هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  - سوواط نب  دیس  ترـضح  تامارک ، بحاص  ردقلا و  لیلج  ملاع 
: دیامرف

ءاـملع نم  هتکردا  نم  لـمع  تیار  ینکل  ؟ ناضمررهـش وا  مرحملا  هنـسلا  لوا  لـه  هنا  یف  تاـفلتخم  تاـیاورلا  تدـجو  ینا  مـلعا  و 
یف ماعلا  لوا  مایصلارهش  لعل  و.نییعتلا  یلع  ناضمر  رهش  هنـسلا  لوا  نا  نیـضاملا  مهئاملع  فیناصت  نم  اریثک  نیربتعملا و  انباحـصا 

نیتسخن ایآ  هک  نیا  هرابرد  بناج  نیا  هک  نادـب  (4) .مانالا ماهم  خیراوتلا و  نم  کلذ  ریغ  یف  هنـسلا  لوا  مرحملا  مالـسالا و  تادابع 
فیناصت زا  يرایـسب  باحـصا و  ياملع  لمع  هب  هجوت  اب  یلو  متفای ، فلتخم  ار  تایاور  ناضمر ، هام  ای  تسا  مرحم  هاـم  لاـس ، هاـم 

، یمالـسا تادابع  هیحان  رد  هک  تفگ  نینچ  ناوتب  دیاش  تسا و  ناضمر  هام  لاس ، هام  نیتسخن  هک  متفایرد  قیقحت  هب  نیـشیپ  ياملع 
مرحم هام  لاس ، هام  نیتسخن  مهم ، روما  رگیدو  یخیرات  ثداوح  هیحان  رد  ینعی  دراوم ، نآ  ریغ  رد  ناضمر و  هام  لاس ، هاـم  نیتسخن 

« .تسا

ناگرزب هک  یتیمها  ناضمر و  كرابم  هام  هژیو  هاگیاجرد  مرحم ، هام  هچ  مینادـب و  ناضمر  هام  ار  لاس  هام  نیتسخن  هچ  لاـح ، ره  هب 
.درادن دوجو  يدیدرت  هنوگ  چیه  دنهد ، یم  هداد و  هام  نیا  هب  نید 

هینابعش هبطخ 

يا هبطخ  يارب  تسا  هدش  لقن  ناضمر  كرابم  هام  تلزنم  ناش و  نایب  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  يرایـسب  تایاور  نایم  رد 
هعمج نیرخآ  رد  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هک 
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تسازـس و هب  یناش  دـنا ، هدومرف  داریا  ناضمر  تکرب  رپ  هام  ندیـسر  ارف  تبـسانم  هب  ترجه ، زا  دـعب  ياه  لاس  زا  یکی  نابعـش  هام 
هتـشادن هدش  دای  هبطخ  تیعماج  هب  ینتم  دنراد ، هدهع  هب  نآ  رد  ناناملـسم  هک  یفیاظو  حرـش  هام و  نیا  تلیـضف  نایب  باب  رد  دیاش 

یم میدقت  نآ  مهم  ياه  شخب  زا  یخرب  حیضوترد  ار  یبلاطم  سپس  هتسج و  كربت  نآ  لقن  هب  ادتبا  رـصتخم ، نیا  رد  ام  اذل.میـشاب 
.مینک

نسح : دنک یم  لقن  یضترملا  هعیـشل  یفطـصملا  هراشب  باتک  زا  لامعالا  لابقا  رد  - هیکزلا هسفن  هللا  سدق  - سوواط نب  دیـس  موحرم 
تـسا هدرک  لقندوخ  نیرهاط  دادجا  لوق  زا  بانج  نآ  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ماما  لوق  زا  لاضف  یلع  نب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - نابعش هام  هعمج  نیرخآ  - يزور : دومرف مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هک 
: دومرف نینچ  دناوخ و  هبطخ  ام  يارب 

هیلایل و  مایالا ، لضفا  همایا  و  روهـشلا ، لضفا  هللادـنع  وه  رهـش.هرفغملا  همحرلا و  هکربلاب و  هللا  رهـش  مکیلا  لـبقا  دـق  هنا  ! ساـنلا اـهیا 
حـیبست و هیف  مکـسافنا.هللا  همارک  لها  نم  هیف  متلعج  هللا و  هفایـض  یلا  هیف  متیعد  رهـش  وه.تاعاسلا  لضفا  هتاعاس  و  یلاـیللا ، لـضفا 
همایصل و مکقفوی  نا  هرهاط  بولق  هقداص و  تاینب  مکبر  هللا  اولئساف  باجتـسم  هیف  مکؤاعد  لوبقم و  هیف  مکلمع  هدابع و  هیف  مکمون 
هشطع و همایقلا و  موی  عوج  هیف  مکـشطعو  مکعوجب  اورکذا  میظعلا و  رهـشلا  اذـه  یف  هللا  نارفغ  مرح  نم  یقـشلا  ناف  هباتک ، هوـالت 

لحی امعاوضغ ال  مکتنـسلا و  اوظفحا  مکماحرا و  اولـص  مکراغـص و  اومحرا  مکرابک و  اورقوو  مکنیکاسم  مکئارقف و  یلع  اوقدصت 
مکماتیا و یلع  ننحتی  سانلا  ماتیا  یلعاوننحت  مکعامسا و  هیلا  عامتسالا  لحی  امع ال  مکراصبا و  هیلا  رظنلا 
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همحرلاب اهیف  لج  زع و  هللا  رظنی  تاعاسلا  لضفا  اهناف  ; مکتاولـص تاقوا  یف  ءاعدـلاب  مکیدـیا  هیلا  اوعفرا  مکبونذ و  نم  هللا  یلا  اوبوت 
.هوعداذا مهل  بیجتسی  هودان و  اذا  مهیبلی  هوجان و  اذا  مهبیجی.هدابع  یلا 

اوملعا و.مکدوجس  لوطب  اهنع  اوففخف  مکرازوا  نم  هلیقث  مکروهظ  و.مکرافغتساب  اهوکفف  مکلامعاب  هنوهرم  مکسفنا  نا  ! سانلا اهیا 
.نیملاعلا برل  سانلا  موقی  موی  رانلاب  مهعوری  نا ال  نیدجاسلا و  نیلصملا و  بذعی  نا ال  هتزعب  مسقا  - هرکذ یلاعت  - هللا نا 

لوسر ای  : لیق.هبونذ نم  یـضم  امل  هرفغم  هبقر و  قتع  هللا  دنع  کلذـب  هل  ناک  رهـشلا  اذـه  یف  انمؤم  امئاص  مکنم  رطف  نم  ! سانلا اهیا 
اهیا.ءام نم  هبرـشب  ول  رانلا و  اوقتا  هرمت ، قشب  ول  رانلا و  اوقتا  : ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  کـلذ  یلع  ردـقی  اـنلک  سیل  و  هللا !

تکلم امع  رهشلا  اذه  یف  ففخ  نم  و  مادقالا ، هیف  لزت  موی  طارصلا  یلع  زاوج  هل  ناک  هقلخ  رهشلا  اذه  یف  مکنم  نسح  نم  ! سانلا
نم و  هاـقلی ، موی  هللا  همرکا  اـمیتی  هیف  مرکا  نم  و  هاـقلی ، موی  هبـضغ  هنع  هللا  فک  هرـش  هیف  فک  نمو  هباـسح ، هیلع  هللا  فـفخ  هنیمی 

هل هللا  بتک  هولصب  هیف  عوطت  نم  و  هاقلی ، موی  هتمحر  هنع  هللا  عطق  همحر  هیف  عطق  نم  و  هاقلی ، موی  هتمحرب  هللا  هلصو  همحر  هیف  لصو 
لقث یلع  هولصلا  نم  هیف  رثکا  نمو  روهشلا ، نم  هاوس  امیف  هضیرف  نیعبـس  يدا  نم  باوث  هل  ناک  اضرف  هیف  يدا  نم  و  رانلا ، نم  هءارب 

.روهشلا نم  هریغ  یف  نآرقلا  متخ  نم  رجا  لثم  هل  ناک  نآرقلا  نم  هیآ  هیف  الت  نم  و  نیزاوملا ، فخت  موی  هنازیم  هللا 

اهحتفی نا ال  مکبر  اولسف  هقلغم  نارینلا  باوبا  مکیلعاهقلغی و  نا ال  مکبر  اولـسف  هحتفم ، رهـشلا  اذه  یف  نانجلا  باوبا  نا  ! سانلا اهیا 
مکیلع و
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.مکیلع اهطلسی  نا ال  مکبر  اولسف  هلولغم  نیطایشلا 

یف لامعالا  لضفا  نسحلا ، ابا  ای  : لاقف ؟ رهـشلا اذـه  یف  لامعالا  لضفا  ام  هللا ، لوسر  ای  : تلق تمقف و  : مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لاق 
يورامش يوس  هب  شزرمآ ، تمحر و  تکرب و  اب  هارمه  ادخ  هام  انامه  ! مدرم يا  (5 -...;) لج زع و  - هللا مراحم  نع  عرولا  رهشلا  اذه 

اب شتاعاس  اه و  بش  نیرت  شزرا  اب  شیاه  بش  واـهزور  نیرترب  شیاـهزور  اـههام و  نیرتهب  دـنوادخ  دزن  هک  یهاـم.تسا  هدروآ 
هتفای تقایل  يدـنمجرا  یگرزب و  هب  وا  يوس  زا  هدـش و  توعد  ادـخ  ینامهم  هب  نآ  رد  امـش  هک  یهام.تسا  تاعاس  نیرت  تلیـضف 

.دیا

لد قداص و  ياه  تین  اب  نیا ، ربانب.تسا  باجتـسم  ناتیاعد  هتفریذپ و  ناتلمع  تدابع و  ناتباوخ  حـیبست و  هام  نیا  رد  ناتیاه  سفن 
.دهد قیفوت  شباتک  توالت  هام و  نیا  هزور  يارب  ار  امش  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  هزیکاپ  ياه 

نیا رد  شیوخ  یگنشت  یگنسرگ و  اب.دنامب  مورحم  یهلا  شزرمآ  زا  گرزب  هام  نیا  رد  هک  تسا  یسک  تخبدب  یقش و  کش ، یب 
مارتـحا ار  ناتنالاسگرزب.دــینک  کـمک  ناتنانیکــسم  ناتــسد و  یهت  هب.دــیرآ  داـی  ارزیخاتــسر  زور  یگنــشت  یگنــسرگ و  هاــم ،

هچنآ رب  ار  ناتـشوگ  مشچ و  دینک و  ظفح  ار  ناتنابز.دییامن  ناسحا  ناتنادنواشیوخ  هب  و.دیهد  رارق  ینابرهم  دروم  ار  ناتنالاسدرخو 
یناـبرهمو محرت  دروم  ناـتماتیا  اـت  دـینک  یناـبرهم  محرت و  مدرم  ناـمیتی  رب.دـیدنبب  تسین  زیاـج  نآ  هب  نداد  شوگ  ندرک و  هاـگن 

.دنریگ رارق  نارگید 

نیرترب زامن  تاقوا  اریز  دـینک ، دـنلباعد  هب  شهاگرد  هب  زامن  تاقوا  رد  ار  ناـتیاه  تسد  دـیرآ و  هبوت  ادـخ  يوس  هب  ناـتناهانگ  زا 
ناشباوج دننک  تاجانم  وا  اب  اهنآ  رگا.درگن  یم  ینابرهم  اب  شیوخ  ناگدـنب  هب  هدـش  دای  تاقوا  رد  لج  زع و  يادـخ.تسا  تاعاس 

.دنک تباجا  ار  ناشیاعد  دنناوخب  ار  وا  رگا  دیوگ و  ناشکیبل  دننز  ادص  ار  وا  رگاو  دهد 

امش ! مدرم يا 
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ندرک ینالوط  اب  سپ.تسا  نیگنـس  ناتناهانگ  راب  زا  ناتیاه  تشپ.دیناهرب  ار  دوخ  ناترافغتـسا  اب  سپ  دیـشیوخ ، دب  لامعا  دـنب  رد 
هدجـس نارازگزامن و  هک  تسا  هدرک  دای  مسق  شیوخ  تزع  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دـینادب.دینک  کبـسار  اهنآ  اـه  هدـجس 

.دناسرتن شتآ  اب  زیخاتسر  زور  رد  ار  نانآ  دهدن و  هجنکش  ار  ناگدننک 

ناـهانگ شزرمآ  يا و  هدرب  ندرک  دازآ  باوث  ادـخ  دزن  شـشاداپ  دـهد ، راـطفا  ار  ینمؤـم  راد  هزور  هاـم  نیا  رد  سک  ره  ! مدرم يا 
.تسوا هتشذگ 

اب دنچ  ره  دـینک  رود  دوخ  زا  ار  شتآ  : دـندومرف بانج  نآ  سپ.تسین  رداق  نداد  يراطفا  رب  ام  زا  یخرب  ! ادـخ لوسر  يا  : دـش هتفگ 
.بآ يا  هعرج  اب  دنچ  ره  دینک  روددوخ  زا  ار  شتآ  امرخ ، زا  یمین 

نیا رد  سک  ره  درذگب و  طارص  رب  وا  دنزغلباه  مدق  هک  يزور  دنادرگ ، وکین  ار  شقلخ  هام  نیا  رد  سک  ره  امش  نایم  زا  ! مدرم يا 
ار شیوخرش  هام  نیا  رد  سک  ره.دنادرگ  کبس  ار  وا  باسح  دنوادخ  دنک ، کبـس  شیوخ  ناراکتمدخ  ناربنامرف و  رب  ار  راک  هام 
، درادـب یمارگ  ار  یمیتی  هاـم  نیا  رد  سک  ره  و  درادزاـب ، وا  زا  ار  شیوخ  بضغ  تاـقالم ، زور  رد  دـنوادخ  دراد ، زاـب  نارگید  زا 

زور رد  دـنوادخ  دـنک ، ناسحا  شیوخ  نادـنواشیوخ  هب  هام  نیا  رد  سک  ره.تشاد  دـهاوخ  یمارگار  وا  تاقالم  زور  رد  دـنوادخ 
رد دنوادخ  دلسگب ، یـشیوخ  دنویپ  دوخ  نادنواشیوخ  زا  هام  نیارد  سک  ره.دهد  رارق  ناسحا  دروم  دوخ  تمحر  اب  ار  وا  تاقالم ،

.دربب وا  زا  ار  شیوخ  تمحر  تاقالم ، زور 

لمع هام  نیا  رد  سک  ره  و  دـنک ، تبثوا  يارب  ار  شتآ  زا  يدازآ  دـنوادخ  دروآ ، ياـج  هب  یبحتـسم  يزاـمن  هاـم  نیا  رد  سک  ره 
بجاو داتفه  هک  تسا  یسک  باوث  وا  شاداپ  دهد ، ماجنا  ار  یبجاو 
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کبـس نیزاوم  هک  يزور  دـنوادخ  دتـسرفب ، تاولـص  دورد و  دایز  نم  رب  هام  نیا  رد  سک  ره.دروآ  ياج  هب  رگید  ياه  هاـم  رد  ار 
هک تسا  یـسک  باوثوا  شاداپ  دـنک ، توالت  نآرق  زا  يا  هیآ  هاـم  نیا  رد  سک  ره  و.دـنادرگ  نیگنـس  ار  يو  لاـمعا  نازیم  تسا ،

.دیامن متخ  رگید  ياه  هام  رد  ار  نآرق 

و ددـنبن ، ناتیور  هب  ار  اـهنآ  هک  دـیهاوخب  شیوخراـگدرورپ  زا  سپ  تسا ، زاـب  تشهب  ياـهرد  هاـم  نیا  رد  هک  یتسرد  هب  ! مدرم يا 
رب ار  اهنآ  هک  دیهاوخب  وا  زا  سپ  دنا ، ینادنز  نیطایـش  و  دنکن ، زاب  ناتیور  هب  ار  اهنآ  دـیهاوخبوا  زا  سپ  تسا ، هتـسب  منهج  ياهرد 

.دزاسن طلسم  امش 

نآ ؟ تسیچ هام  نیا  رد  لامعا  نیرترب  ! هللا لوسرای  : مدرک ضرع  هدش و  دنلب  نم  ماگنه  نیا  رد  : دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
« .تسا ناهانگ  زا  زیهرپ  يراد و  دوخ  هام ، نیا  رد  لامعا  نیرترب  ! نسحلا ابا  ای  : دندومرف بانج 

: اه یقرواپ 

.یناضمر نسح  نیتسخن ، ماگ  باتک  هناخباتک  هزوح  هاگیاپ  (. 1)

هیآ 185. (2) هرقب (. 2)

،ص 4. لامعالا لابقا  ، سوواط نب  دیس  « .هنسلا سار  ناضمر  رهش  :» دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (. 3)

.اج نامه  (. 4)

،ص 2. نامه (. 5)

ناضمر هام  رد  منهج  ياهرد  ندوب  هتسب  تشهب و  ياهرد  ندوب  زاب  يانعم 

ارف تبسانم  هب  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  - هینابعـش هبطخ  رد  : دش هتفگ  رت  شیپ  (، 1) یشاب هتشاد  دای  هب  رگا 
هب هک  - ار تسخن  دروم  : دراد زاـین  يرتـشیب  لـمات  هب  نآ  مهف  هک  تسا  دروم  ود  - دـندوب هدومرف  داریا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  ندیـسر 

.دتفین رس  تشپ  هک  میراودیما  میتشاذگ و  رس  تشپ  - دوب طوبرم  ( ادخ ینامهیم  ) هللا تفایض 

زاب و تشهب  ياهرد  ناضمر  كرابم  هام  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدومرف  قبط  : هک تسا  نیا  نآ  مود و  دروم  اما 
نانخس نیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دارم  هک  مینک  لماتو  مینیبب  دیاب  دنـسبح ، رد  نیطایـش  هتـسب و  منهج  ياهرد 

هک روط  نامه  ایآ  تسیچ ؟
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زا لبق  ات  هک  تسا  ینانچ  نآ  گرزب  ياهرداب  ایند  ياهرصق  اه و  غاب  نیمه  دننام  يرـصق  ای  غاب  تشهب ، دوش  یم  روصت  رماودب  رد 
ناگدـنب يور  هب  ار  اهنآ  دـهد  یم  روتـسد  دـنوادخ  ناضمر  كرابم  هاـم  زاـغآ  درجم ، هب  یلو  تسا ، هتـسب  شیاـهرد  ناـضمر  هاـم 

؟ دنوش لخاد  ات  دنیاشگب  شنمؤم 

درجم هب  یلو  زاب  شیاهرد  ناضمر  هام  زا  لبقات  هک  ییاذـک  ياهرد  ياراد  اـیند ، ياـه  هاـگ  هجنکـش  لـثم  تسا  ییاـج  منهج ، اـیآ 
یم هجاوم  هتـسب  ياهرد  اب  دورب  منهج  هب  دهاوخب  یـسک  رگا  ( الثم دندنب و( یم  دنوادخ  روتـسد  هب  ار  اهنآ  ناضمر ، هام  ندش  عورش 

؟ دوش

ره دـنور و  یم  دـنهاوخب  هک  اج  ره  دـندازآ و  همه  ناضمر  هام  زا  لبق  ات  هک  ام  زا  لقتـسم  دنتـسه  ینیطایـش  ایند  نیا  رد  اـعقاو  اـیآ 
ردو دنرب  یم  نادنز  هب  ظفحلا  تحت  دنریگ و  یم  ار  اهنآ  همه  دوش  یم  عورـش  هک  ناضمر  هام  یلو  دـننک ، یم  دـنهاوخب  هک  يراک 

؟ تسا ییادتبا  تامهوت  تاروصت و  هنوگ  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  رما  عقاو  هک  نیا  ای  ؟ دنزاس یم  سوبحم  اج  نآ 

: میریزگان رما  ود  زا  هدش  دای  تالاؤس  خساپ  رد 

.میتفگ ناسنا  اب  ود  نیا  طابترا  منهج و  تشهب و  هرابرد  قباس  رد  هچنآ  رب  يرورم  ( فلا

؟» رد  » ظفل يانعم  تقیقح  رد  یقیقحت  ب)

لاـمعا روـهظ  زج  دنتـسین  يزیچ  منهج  تشهب و  هک  تـسا  نـیا  مـیا ، هـتفگ  مـنهج  تـشهب و  هراـبرد  قباـس  رد  هـچنآ  هصـالخ  اـما 
دنتـسین يزیچ  تشهب  تامعنت  زین  یمدآ و  هب  یمدآ  دـب  لاـمعا  سفن  تشگزاـب  زجدنتـسین  يزیچ  منهج  مـالآ  اـه و  باذـع  ; ناـسنا

زا زگره  زین  یمدآ  دنتـسین و  ادـج  ناسنا  زازگره  منهج  تشهب و  رت  قیقد  ترابع  هب  و  ناسنا ، هب  ناسنا  کین  لامعا  سفن  عوجرزج 
قرغ هدرکان  يادخ  رگا  تسا و  تشهب  دوخ  وا  دشاب ، ادخ  یگدنب  تعاط و  رد  قرغ  اپارـسرگا  ناسنا.تسین  هدیرب  منهج  تشهب و 

هانگ رد 
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.تسا منهج  دوخ  وا  دشاب ، نایصع  و 

هک ار  يروما  دـیاب  ثحب ، رد  دورو  زا  لبق  یلو  « رد  » يانعم تقیقح  ناـیب  هب  میزادرپ  یم  میدرک ، رورم  ار  روبزم  بلاـطم  هک  نونکا 
.میهد رارق  دیکات  دروم  دنراد ، ییازس  هب  شقن  بولطم  ندش  نشور  رد 

زا رایـسب  هچ  تسا و  بلاـق  هلزنم  هب  نآ  تروصو  حور  هلزنم  هب  اـنعم  تقیقح.تسا  یتروص  یتـقیقح و  ار  یناـعم  زا  کـی  ره  ( فلا
هک  « نازیم  » هملک يانعم  دـننام  ; دـنددعتم ياه  تروص  نوگانوگ و  ياه  بلاـق  ياراد  تقیقح ، کـی  نتـشاد  مغر  یلع  هک  یناـعم 

هک.تسا یفلتخم  ياـه  تروـص  ار  تقیقح  نیمه  یلو   « تسایـشا شجنـس  كـالم  هک  يزیچ  :» زا تسا  تراـبع  نآ  یقیقح  ياـنعم 
، راگرپ بالرطـسا ، تعاس ، لوکـساب ، ناپق ، وزارت ، : دـننام تسا  يونعم  یناـحور و  رگید  یخرب  يداـمو و  ینامـسج  اـهنآ  زا  یخرب 

شیامن هب  ار  نازیم  يانعم  تقیقح  ناشدوهشم ، ریغ  دوهشم و  تافالتخا  مغر  یلع  هک...و  لقع  قطنم ، ضورع ، شک ، طخ  لوقاش ،
تادوجوم زا  يدوجوم  يژک  ای  یتساررایعم  ایـشا و  زا  يزیچ  شجنـس  كـالم  دوخ ، دـح  رد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  اریز  ; دـنراذگ یم 

.تسا

هن دـنا ، هدـش  عضو  یناعم  قیاقح  نایب  يارب  ظافلا  هک  درک  ناشن  رطاخ  دـیاب  یلو  تسا ، ییانعم  ار  ظافلا  زا  کـی  ره  کـش  یب  ب)
دـنا و یناعم  قیاقح  لماح  روص ، هک  تسا  تهج  نیدـب  دـنور ، یم  راک  هب  یناعم  روص  رد  ظاـفلادوش  یم  هدـید  رگا  اـهنآ و  روص 

کی فلتخم  روص  زا  کی  ره  رد  ار  ظفل  رگا  نیا ، ربانب.دندرگ  یم  بوسحم  زیچ  کی  مکح  رد  هک  دـنا  هدـش  نیجع  مه  اب  يروط 
هب تسرد  نآ و  يزاجم  يانعم  رد  ظفل  لامعتـسا  هن  دوب ، دـهاوخ  دوخ  یقیقح  ياـنعم  رد  ظـفل  لامعتـسا  دـننک ، لامعتـسا  تقیقح 

روص هک  ارچ  ; درک روصحم  انعم  تقیقح  ددعتم  ياه  تروص  زا  صاخ ، تروص  کی  رد  ار  ظفل  يانعم  دیابن  هک  تسا  ببس  نیمه 
لماح صاخ ، تروص  نآ  دننامزین  رگید 
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.دنتسه انعم  تقیقح 

، ظفل لامعتـسا  دروم  تخانـش  اب  دیاب  سکع ، رب  هکلب  دش ، لفاغ  ظفل  لامعتـسا  دروم  زا  دـیاب  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  يانعم  هتبلا 
- دـنرادن یبساـنت  لامعتـسا  دروـم  اـب  هک  - اـهنآ ماـکحا  اـه و  بلاـق  هیقب  نداد  تلاـخد  زاو  نـیعم  تـسا  بساـنم  نآ  اـب  هـک  یبلاـق 

.درک يراددوخادج 

دروم تخانـش  مدـع  طیرفت ، هب  موکحم  اطخ و  تسا  يراک  بلاق ، کی  رد  انعم  تقیقح  ندرک  روصحم  هک  هنوگ  نامه  نیا ، رباـنب 
، لمع ودره  تسا و  طارفا  هب  موکحم  هابتشا و  يراک  دنرادن ، یبسانت  نآ  اب  هک  ییاه  تروص  ماکحا  نداد  تیارس  ظفل و  لامعتـسا 

.دنا میقتسم  طارص  زا  فارحنا  لادتعا و  دح  زا  جورخ  قادصم 

ردق یلع  سانلا  ملکن  ناانرما  ءایبنالا  رشاعم  انا  :» دومرف هک  اج  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هدومرف  قبط  ج)
.دنیوگب نخس  مدرم  مهف  روخ  رد  دنا  هدوبرومام  - نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  - ایلوا ایبنا و  ( 2  « ) مهلوقع

یفلتخم بـتارم  تاــجرد و  ياراد  هـکلب  دنتــسین ، دــح  کــی  رد  هـمه  كاردا  مـهف و  رظن  زا  مدرم  هـک  مـیناد  یم  رگید  فرط  زا 
نایم نیا  رد  هدرک و  جورع  قیاقح  نامـسآ  لقع و  ملاع  هب  رگید  یخرب  هدوب و  فقوتم  لایخ  مه و  دح و  رد  اهنآ  زا  یخرب.دنتـسه 

یم كاردا  دوخ  هک  روط  نآ  - ار یناعم  قیاقحدنتـسناوت  یمن  یتوکلم  ناراوگرزب  نآ  اذل  دـننادرگ ، رـس  لقع  مه و  نیب و  يا  هدـع 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دننک و  نایب  مدرم  يارب  - دننک

هاگ چیه  - داب شتیب  لها  ووا  رب  ادخ  دورد  هک  - ادخ لوسر  ( 3 ; ) طق هلقع  هنکب  دابعلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ملک  ام  »
« .تفگن نخس  دیمهف ، یم  دوخ  هک  روط  نآ  مدرم  اب 

لال يدارفا  هب  ار  ناربمایپ  تفرعم ، لها  زا  یخرب  هک  نیا  بلاج 
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روطچ دنیبب  یباوخ  رگا  لال  صخـش  تسا  هدرک  هیبشت  دننک ، نایب  اونـشان  یتیعمج  يارب  ار  نآ  دنهاوخ  یم  دـنا و  هدـید  یباوخ  هک 
.دنمهف یم  اهنآ  هن  دنک و  نایب  دناوت  یم  وا  هن  کش  یب  ؟ دنک فیرعت  رک  يا  هدع  يارب  ار  نآ  دناوت  یم 

مدرم هن  دننک و  نایب  دـنمهف  یم  دوخ  هک  روط  نآ  ار  قیاقح  دـنناوت  یم  اهنآ  هن  ینعی  ; دـنروط نیمه  مدرم  اب  هسیاقم  رد  زین  ناربمایپ 
، ناربماـیپ هک  تسین  نیا  زج  يا  هراـچ  اذـل  ; دـنمهفب دـنهاوخ ، یم  اـهنآ  هک  هنوـگ  نآار  ناربماـیپ  نخـس  هک  دنتـسه  يدـح  نآ  رد 

دیفم ار  ناگمه  هک  دنزاس  مسجم  مدرم  يارب  يروط  ار  اهنآ  دننک و  هیبعت  تاسوسحم  بلاق  رد  دنبای ، یم  رد  هک  ار  يا  هلوقعمروما 
اهنآ رـشق  هب  روما  زا  دنرهاظ و  لها  هک  یناسک  کش ، یب  .دشاب  یبیـصن  نانآ  میلاعتزا  دوخ  كاردا  هوق  دح  رد  ار  یـسک  ره  دتفا و 
یمن كاردا  - دنارـشق یناعم  قیاقح  هب  تبـسن  هک  - يرهاظ یناعم  زج  يزیچ  مالـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  نانخـسزا  دـننک ، یم  هدنـسب 

یم رارق  شیوخ  تفرعم  نابدرن  ار  اهرـشق  یناسک  نینچ  دنراد ، خـسار  یمدـق  ملع  رد  هتـشذگ و  رهاظ  زا  هک  نانآ  فالخ  رب.دـننک 
.دنبای یم  تسد  اهنآ  قیاقح  هب  جورع و  یناعم  حاورا  نامسآ  هب  هلیسو  نیدب  دنهد و 

هب هک  دنک  یم  هیبشت  یتوبکنع  هب  دـنهد  یم  رارقدوخ  یلو  ار  ادـخ  ریغ  هک  ار  یمدرم  هک  نآ  زا  دـعب  توبکنع  هروس  رد  یلاعت  قح 
: دیامرف یم  نینچ  درب ، یم  هانپ  شیوخ  ساسا  یب  تسس و  هناخ 

زج یـسک  مینک و  یم  نایب  مدرم  يارب  ام  هک  تسا  ییاـه  لـثم  اـهنآ  ( 4  ; ) نوملاعلا الا  اهلقعی  ام  سانلل و  اهبرـضن  لاـثمالا  کـلت  و 
« .دنک یمن  كرد  ار  اهنآ  ; نایاناد

رد مدرم  رثکا  هکلب  دبای ، هار  اهنآ  نطاب  هب  ودرذـگب  روما  رهاظ  زا  هک  تسین  نآ  تردـق  ار  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  روبزم  هیآ  دافم 
رهاظ دح  نامه 
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.دنربخ یب  نطاب  زا  هدرک و  فقوت 

نطاب ) زا دـننک و  یم  كرد  ار  ایند  یگدـنزرهاظ  طـقف  ناـنآ  ( 5  ; ) نولفاـغ مه  هرخـآلا  نع  مه  ایندـلا و  هویحلا  نم  ارهاـظ  نوملعی 
« .دنلفاغ ترخآ  ( نآ

دشک متسر  نت  ات  دیاب  شخر  دشک  مغ  راب  هک  دیاب  یلد  رپ 

: دیوگ هیجارعم  هلاسررد  - هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  - انیس نب  هللا  دبع  نب  نیسح  یلع  وبا  سیئرلا ، خیش 

دـننک و سوسحم  نآ  تعباـتم  تما  اتدـنرآ  لوق  رد  دـننک و  هیبـعت  سوسحم  رد  دـنبایرد  هک  لوـقعم  ره  هک  تسا  نآ  اـیبنا  طرـش  »
وکین ياه  نامگ  و  دنیازفیب ، اهدیما  دعو و  رب  و  دننک ، مسجم  سوسحم و  زین  تما  يارب  نکیل  دـشاب  لوقعم  مه  ناشیا  يرادروخرب 
ناهنپ تسا  یبن  دارم  هچنآ  دوشن و  لتخم  لحنم و  تیدوبع  ساسا  عرش و  سومان  هدعاق و  ات  دسر و  لامک  هب  اهطرش  ات.دننک  هدایز 

هب نوچ  هدـنکآ و  لوقعم  هب  دـشاب  زمر  همه  یبن ، ياه  هتفگ  هک  دـناد  دـنک و  كاردا  دوخ  لقع  هب  دـسر ، یلقاـع  هب  نوچ  دـنامن و 
مهو هناتـسآ  زا  دوش و  لایخ  لاوج  رد  دنادرگ و  شوخ  صیرح و  سوسحم ، تامـسجم  رب  لد  درگن و  هتفگ  رهاظ  هب  دـسر ، یلفاغ 

ناسنا و نیرت  فیرـش  هک  دوب  نیا  يارب  و   «. نوملعی مهرثکا ال  لب  دمحلا هللا   » هتفایرد ان  دونـش  یمو  هتـسنادان  دتـسرپ  یم  ; درذگنرد
ریما لـقع  هنیزخ  تقیقح و  کـلف  تمکح و  زکرم  اـب  تفگ  نینچ  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  نـالوسر  متاـخ  اـیبنا و  نـیرتزیزع 

: هک مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

یگرزب ونچ  اب  زج  باطخ  نینچ  نیا  و.مهقبـست  لقعلا  عاوناـب  هیلا  برقت  ربلا ، عاوناـب  مهقلاـخ  یلا  نوبرقتی  ساـنلا  تیار  اذا  : یلع اـی 
جنر تدابع  ترثک  رد  نامدرم  نوچ  ! یلع ای  : تفگ.سوسحم نایم  رد  لوقعم  هکدوب  نانچ  نآ  قلخ  ناـیم  رد  وا  هک  يدـماین  تسار 

ات رب  جنر  لوقعم  كاردا  رد  وت  دنرب ،
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دراد مکح  کی  ندید  تفایرد و  ار  قیاقح  همه  تشگ  رارـسا  كردم  یلقع  تریـصب  هدـید  هب  نوچ  مرج  ال.يریگ  تقبـس  همه  رب 
(6 « ) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  : تفگ هک 

هب مک  مک  بیترت  نیدب  ینادب و  ار  « رد  » يانعم تقیقح  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  یتشگ ، انشآ  هدش  دای  تاهما  لوصا و  اب  هک  لاح 
: دومرف هک  يدرگ  کیدزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دارم  ندیمهف 

ددـنبن و ناتیور  هب  ار  اهنآ  هک  دـیهاوخب  شیوخراگدرورپ  زا  سپ  تسا ، زاب  تشهب  ياهرد  ناضمر  هام  رد  هک  یتسرد  هب  مدرم  يا  »
رب ار  اهنآ  هک  دیهاوخب  وا  زا  سپ  دنسبح ، رد  نیطایش  دنکن و  زاب  ناتیور  هب  ار  اهنآ  ات  دیهاوخبوا  زا  سپ  تسا ، هتـسب  منهج  ياهرد 

«. دزاسن طلسم  امش 

يدـصقم هب  لوصو  هار  هک  يزیچ  قلطم  زا  تسا  تراـبع  تسا ، نآ  یعقاو  هل  عوـضوم  هک  « رد  » ياـنعم تقیقح  حور و  : مییوـگ اذـل 
.تفای تسد  بولطم  هب  ناوت  یمن  نآ  نودب  تسا و 

اب هارمه  صاخ ، يدروم  هب  تسا  صوصخم  اهنآزا  مادـک  ره  تسا و  يددـعتم  ياه  بلاق  اـه و  تروص  ار  تقیقح  نیا  کـش ، یب 
مزال و دروماب ، بسانم  تروص  دروم و  تخانش  اهنآ ، زا  کی  ره  ياه  یگژیو  اب  ندش  انشآ  تهج  هک  هژیو ، تایصوصخ  ماکحا و 

.تسا يرورض 

اهرصق اه و  نامتخاس  هب  دورو  هار  هک  تسا  یفراعتم  « رد  » نیمه مدرم  مومع  دزن  روبزم  تقیقح  تروص  نیرت  فورعم  نیرت و  عیاش 
نادـب « رد  » ظفل ندینـش  اب  ناـهذا ، رثکا  هک  تسا  تیفورعم  عویـش و  نیمه  رثا  رب  و  تسا ، يداـم  هینبا  ریاـس  اـه و  هناـخ  اـه و  غاـب  و 
ددعتم ياه  بلاق  زا  یبلاق  قادصم و  طقف  هدش  دای  تروص  هک  درک  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دیابن  لاح  نیع  رد  یلو  ; دنوش یم  فرصنم 

ربدراوم همه  رد  ار  « رد  » ظفل دیابن  نیا ، ربانب.نآ  درف  هب  رصحنم  بلاق  اهنت  هن  تسا ، « رد  » يانعم تقیقح 
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ناوـت یمن  تـسا و  زیچ  ناـمه  اـب  بساـنم  يزیچ  ره  رد  هـک  تـسناد  دــیاب  هـکلب  درک ، لـمح  دوـهعم  فراـعتم و  تروـص  ناــمه 
.دناشک دراومرگید  هب  ار  دروم  کی  هب  طوبرم  تایصوصخ 

.دوخ هب  صوصخم  تیـصوصخ  تیفیک و  اب  تساه ، نامتخاس  نامه  اب  بسانم  ینوکـسم ، ياه  نامتخاس  هینبا و  رد  : لاثم ناونع  هب 
روما رد  نینچمه.تسا  طوبرم  تایـصوصخ  ماکحا و  اب  دراوم  نامه  اب  بسانم  زین  هسوسحم  روما  ریاس  اه و  يرطبو  اـه  هشیـش  « رد »

و.تسادوخ هب  صوصخم  ياه  یگژیو  اب  هارمه  يونعم  روما  نامه  اب  بسانم  ینمـشدو ، توادع  ای  یتسود ، تبحم و  دننام  يونعم 
هک دراوم ، ریاس  روط  نیمه  طوبرم و  تایـصوصخ  اب  تسا ، نتخومآ  داوس  ندش و  اناد  اب  بسانم  نتخومآ  داوس  ندش و  اناد  رد  زین 

تروص ياـه  یگژیوو  تایـصوصخ  تیاـهن  رد  ار و  دروم  اـب  بساـنم  تروص  سپـس  تخانـش و  ار  درومدـیاب  ادـتبا  اـهنآ  همه  رد 
نب یلع  هرابرد  بانج  نآ  هک  دوش  یم  لقن  ام  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  زا  هک  یتقو  نیا ، ربانب.ار  بسانم 

هک نآ  نودـب   « تسا نآ  هزاورد  یلع  متـسه و  مـلع  رهـش  نـم  ( 7 ; ) اهباب یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  :» دومرف مالـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبا 
فراعتم ياه  هزاورد  هیبش  یتئیه  هفایق و  مالسلا  هیلع  یصو  ترضح  يارب  - هللااب ذایعلا  - ای مینک  زاجم  رب  لمح  ار  بانج  نآ  شیامرف 

هک تسا  نیا  ترضح  نآ  دارم  : مییوگ یم  هدرک و  قیدصت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  یبن  نخـس  مییامن ، ضرف 
هب وا  قیرط  زا  دیآ و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدخ  هب  تسخن  دوش ، دنم  هرهب  تسا  نم  دزن  هک  یفراعم  مولع و  زا  دهاوخب  یـسک  ره 
، تسا هللا  یلا  جئاوحلا  باب  مالسلا  امهیلع  مظاکلا  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  دوش  یم  هتفگ  هک  یتقو  زین  دربب و  یپ  نم  مولع 
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سک ره  هک  تسا  نیا  دارم  : مییوگ یم  مینک  یلومعم  فراعتم و  ياـهردای  يزاـجم  ياـنعم  رب  لـمح  ار   « باـب  » ظـفل هک  نآ  نودـب 
هب بانج ، نآ  تطاسو  ابو  دوش  لسوتم  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  دیاب  دروآ  رب  ار  وا  جیاوح  دنوادخدهاوخب 

.دبای تسد  شیوخ  بولطم 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  الیذ  هک  دراوم  ریاس  رد  روط  نیمه  و 

ایلع ملع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  : لوقی مالسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  تعمـس  : لاق هللا  دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نع  (» فلا
(8 ; ) باب فلا  هل  حتفی  باب  لک  باب ، فلا  هل  حتفی  اباب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  : دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : دیوگ هللا  دبع  یبا  نب  نمحرلا  دـبع 
« .دوشگ یم  وا  يارب  ار  رگید  باب  رازه  اهنآ  زا  کی  ره  باب و  رازه  باب  نآ  هک  تخومآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملع  زا  یباب  ملس 

(. 9  ) ...هللا باب  انا  و  هللا ، طارص  انا  و  هللا ، هفیلخ  انا  و  هللا ، هجح  انا  : لاق مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  (» ب

ادخ و میقتسم  طارص  نم.میوا  هفیلخ  ادخ و  تجح  نم  : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  زا 
« ...متسه وا  باب 

هنم جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هلخد  نمف  هللا  هحتف  باب  مالـسلا  هیلع  ایلع  نا  : لوقی مالـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمـس  : لاق هزمح  یبا  نع  (» ج
(10 ; ) ارفاک ناک 

هدوشگ ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يرد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتسرد  هب  : دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : دـیوگ هزمح  وبا 
« .تسا رفاک  دوش ، جراخ  وا  زا  هک  سک  ره  تسا و  نمؤم  دوش  دراو  رد  نآ  زا  هک  سک  ره  سپ  تسا ،

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  (» د
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رد تسا و  يرد  يزیچ  ره  يارب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 11 ; ) موصلا هدابعلا  باب  باب و  یـش ء  لکل  : ملس
« .تسا هزور  تدابع 

(12 ; ) هءایلوا هصاخل  هللا  هحتف  هنجلا  باوبا  نم  باب  داهجلا  ناف  : مالسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لاق  ه)

ياـیلوا يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تشهب  ياـهرد  زا  تسا  يرد  داـهج  : دوـمرف مالـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  ماـما 
« .تسا هدرک  زاب  دوخ  صوصخم 

يزیچ قلطم  ) رد يانعم  تقیقح  حور و  هک  دید  یهاوخ  حوضو  هب  ینک ، تقد  بوخ  دش  هراشا  اه  نادب  هک  يدراوم  رد  رگا  نونکا 
قیدصت زین  و  نوگانوگ ، ياه  بلاق  فلتخم و  ياه  تروص  رد  نکیل  تسا ، دوجوم  اهنآ  همه  رد  ( تسا يدصقم  هب  لوصو  هار  هک 

نآ تدحو  هب  اه  بلاق  فلاخت  ترثک و  هن  دراد و  یتافانم  اه  بلاق  فلاختو  رثکت  اب  هدش  دای  تقیقح  تدـحو  هن  هک  درک  یهاوخ 
.دنک یم  دراو  یللخ  تقیقح 

؟ دنمادک منهج  تشهب و  ياهرد 

ناسنا و دوجو  اب  ار  منهج  تشهب و  هطبار  دـش  هتفگ  رت  شیپ  هچنآ  هب  هجوت  اب  زین  يدـیمهف و  ار  « رد  » ظفل يانعم  تقیقح  هک  نونکا 
ياهردزا دارم  هک  درک  یهاوخ  قیدصت  دـیدرت  نودـب  یـشاب ، هدیـسر  میتفگ  هچنآ  قاح  هب  رگا  : مییوگ یتسناد ، يو  راتفر  لامعا و 

لامعا یمدآ  زا  هک  دـنوش  یم  بجوم  هدرک و  راومه  کـین  هتـسیاش و  ياـهراک  ماـجنا  يارب  ار  هار  هک  تسا  يروما  قلطم  تشهب ،
باـکترا يارب  ار  هار  هک  تسا  يروما  قلطم  منهج  ياـهرد  زا  دوصقم  هک  درک  یهاوخ  مکح  زینو  دوش ، رداـص  بوـخ  هدیدنـسپ و 

.دنزبرسدنسپان ياهراک  یمدآ  زا  هک  دنوش  یم  بجوم  زاب و  تشز  تسیاشان و  لامعا 

هک يروما  زین  ؟و  تسیچ دنتشهب  ياهرد  ببـس  نیدب  دننک و  یم  راومه  ار  هتـسیاش  ياهراک  ماجنا  هار  هک  يروما  یـسرپب  رگا  لاح 
ار تسیاشان  لامعا  باکترا  هار 
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هب - دب هچ  بوخ و  هچ  - ار شیاهراک  همه  یمدآ  هک  ور  نآ  زا  : مییوگ ؟ تسا مادک  دنتسه  منهج  ياهرد  تهج  نیدب  دننک و  یمزاب 
جنپ ساوح  زا  دـنترابع  اهنآ  و  دـهد ، یم  ماجنا  تسا  هدرک  هیبعت  وا  دوجو  رد  ار  اهنآ  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  ییاوق  تطاـسو 

هناگجنپ ساوح  تفگ  ناوت  یم  ( هلقاع همهاو ، هلیختم ، ) ینطاب هناگ  هس  ساوح  )و  هماش هقئاذ ، هعماس ، هرـصاب ، هسمال ، ) يرهاظ هناـگ 
يارب ار  هار  هک  دنتـسه  يروما  ( هلقاع هوق  نودـب  ) دنـشابن هلقاع  هوق  عیطم  هک  یتروص  رد  همهاو ، هوق  هلیختم و  هوق  هفاـضا  هب  يرهاـظ 

هوق رما  تحت  هک  یتروص  رد  ساوح  تفه  نیمه  یلو  دـنمنهج  هناگ  تفه  ياـهرد  دـننک و  یم  راومه  دنـسپان  ياـهراک  باـکترا 
هناگ تشه  ياهرد  دـننک و  یمزاب  هدیدنـسپ  لامعا  ماـجنا  يارب  ار  هار  هک  دنتـسه  يروما  ( هلقاـع هوق  هفاـضا  هب  ، ) دـنوش عقاو  هلقاـع 
تفه منهج  ياهرد  دادعت  ددع و  تشه  تشهب  ياهرد  دادعت  ینید  صوصنزا  یخرب  رد  هک  دشاب  تهج  نیمه  هب  دـیاش  دنتـشهب و 

: دیامرف یم  نایمنهج  هرابرد  رجح  هروس  رد  یلاعت  قح.تسا  هدشرکذ  ددع 

تسا منهج  اهنآ  همه  هاگ  هدعو  هک  یتسرد  هب  ( 13  ; ) موسقم ءزج  مهنم  باب  لکل  باوبا  هعبـس  اهل  نیعمجا  مهدعومل  منهج  نا  و 
« .تسا هتفای  صاصتخا  یهورگ  هب  يا  هزاوردره  تسا و  هزاورد  تفه  ار  نآ  هک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

« .تسا هزاورد  تشه  ار  تشهب  دینادب  دیربوکین و  نامگ  دنوادخ  هب  ( 14 ; ) ...باوبا هینامث  هنجلل  نا  اوملعا  هللااب و  نظلا  اونسحا  »

هراشا رد  هک  - ماجنا زاغآ و  هرکذت  مهدراهچ  لصفرد  - هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  - یسوط نیدلا  ریـصن  هجاوخ  ریظن  یب  ققدم  ققحم و 
: دیامرف یم  نینچ  - تسا خزود  تشهب و  ياهرد  هب 

لایخ نآ  نطاب و  ود  تسا و  هسمخ  ساوح  نآ  رهاظ و  جنپ.تسا  تفه  - دننک كاردا  کلم  ملاع  يازجا  نآ  هب  هک  - یناویح رعاشم 
یکیو روص  كردم  یکی  هک  تسا ، مهو  و 
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.دنناشیا ناوعا  لب  دنتسین ، رعاشم  زا  هرکاذ  هظفاح و  هرکفم و  هچ.تسا  یناعم  كردم 

رعاشم نیزا  یکی  ره  ( 15  ) هاوه ههلا  ذـختا  نم  تیارا  دـنادرگ : رخـسم  اوه  تعباتم  رد  ار  لقع  دـنک و  اوه  تعباتم  هک  سفن  ره  و 
: وا كاله  بابسا  زا  دنشاب  یببس 

(17  ) يواملا یه  میحجلا  نافایندلا  هویحلا  رثآ  یغط و  نم  اماف  هک : دوب  نآ  شلاح  ات  ( 16  ) ملع یلع  هللا  هلضا  و 

(18  ) موسقم ءزج  مهنم  باب  لکل  باوبا  هعبس  اهل  خزود : ياهرد  زا  دنا  يرد  تباثم  هب  رعاشم  نیا  زا  یکی  ره  سپ 

هب ات  دنک  عنم  وا  ياوه  زا  ار  سفن  دشاب و  عاطم  سیئر  - تسا رعاشم  همه  نآ  سیئر  تسا و  توکلم  ملاع  كردـم  هک  - لقع رگا  و 
لقع هـب  دـناسر و  میدـقت  هـب  دـشاب  صاـخ  رعـشم  نآ  هـب  شکاردا  هـک  يرما  ملاـع  زا  ار  یهلا  باـتک  زا  یتـیآ  رعاـشم  زا  یکی  ره 

.ریعسلا باحصا  یف  انک  ام  لقعن  وا  عمسنانک  ول  و  هک : موق  نآ  فالخ  هب  دنک ، یقلت  یقلخ  ملاع  زا  ار  یهلا  مالک  تایآ  عامتـسازین 
.دشاب تشهب  ياهرد  تباثم  هب  دشاب ، - دش روکذم  هک  - كردم سح  تفهاب  لقع  هک  هناگ  تشه  رعاشم  نیا  ( 19)

(20  ) .يواملا یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و 

هک روط  نامه  هکلب  دندرگ ، یمن  دودحم  دـش  هراشااه  نادـب  هک  يروما  هب  منهج  تشهب و  ياهرد  هک  مینک  دـیکات  تسا  مزال  هتبلا 
نینچمه دـننک و  یمراومه  ریخ  ياـهراک  ماـجنا  يارب  ار  هار  هک  تسا  يروما  قـلطم  تشهب ، ياـهرد  : دـیدرگ ناـشنرطاخ  ادـتبا  رد 

ماجنا هک  يروما  نایم  رد  هک  ور  نآ  زا  یلو  دـنیامن ، یم  زاب  دـب  لامعا  باکترا  يارب  ار  هار  هک  تسا  يروما  قلطم  منهج ، ياـهرد 
هناگ جنپ  ساوح  دننک ، یم  لیهست  ار  رش  ایریخ  ياهراک 
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یم و  تسینراک ، رد  يراصحنا  هنرگ  و.دنا  هتفرگ  رارق  هراشا  دیکات و  دروم  دـنراد ، يرتشیبدومن  ینطاب ، هناگ  هس  ساوح  يرهاظ و 
.تسناد منهج  ای  تشهب  ياهرد  قادصم  ار  يرگید  ياهزیچ  اهنآ  رب  هوالع  ناوت 

قداـص و همه  تواـفت  نیع  رد  دـنتوافتم و  منهجو  تشهب  ياـهرد  دادـعت  ناـیب  رد  ینید  صوصن  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسرد 
; تسا هدادرارق  هظحالم  دروم  صوصخم  يرابتعا  هب  نیعم و  یهاگدید  زا  ار  هدش  دای  هلاسم  اهنآزا  مادک  ره  اریز ، ; دنعقاو اب  قباطم 

تلم تماعز  رگا  ینعی  ; تسا هعماج  ربهر  ماما و  دـننک ، یم  راومه  رـش  ای  ریخ  ياهراک  ماجنا  يارب  ار  هار  هک ، يروما  هلمج  زا  الثم 
یماـما تسدرد  تما  يربهر  رگا  ددرگ و  یم  راومه  ریخ  ياـهراک  ماـجنا  يارب  هار  دریگ ، رارق  حـلاص  یماـما  تیاـفک  اـب  فک  رد 

ماما حلاصان  ماما  تسا و  تشهب  ياهرد  زا  يرد  رون و  ماما  حلاص ، ماما  اذل.دوش  یم  زاب  رش  ياهراک  ماجنا  يارب  هار  دتفیب ، حلاصان 
: دیامرف یم  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .منهج  ياهردزا  يرد  ران و 

ياهرد زا  يرد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دیشاب  هاگآ  (; 21  ) هنجلا حیر  هیلع  هللا  مرح  هدناع  نم  هنجلا  باوبا  نم  باب  نیسحلا  نا  الا و  »
« .درک دهاوخ  مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  دنوادخدزرو  ینمشد  وا  اب  سک  ره  تسا و  تشهب 

: دیامرف یم  - نیلصملا تاولص  لضفا  هیلع  - بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما 

يارب هک  یتسرد  هب  (; 22  ) سانلا رئاس  دحاو  باب  نم  یتیب و  لها  یتعیـش و  اهنم  نیعبـس  نم  لخدـی  اباب  نیعبـس  يدـحا و  هنجلل  نا  »
« .دنوش یم  لخاد  نآ  رد  کی  زا  نارگید  رد و  داتفه  زا  نم  نادناخ  نایعیش و  هک  تسا  رد  کی  داتفه و  تشهب 

نآ زا  دعب  يربخ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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: دیامرف یم  هداد و  صاصتخا  روج  همئا  زا  رفن  تفه  هب  ار  اهنآ  دنک ، یمرکذ  رد  تفه  ار  منهج  ياهرد  دادعت  هک 

یم راومه  شتآ  هب  ار  اـهنآ  دورو  هار  دـنمنهجزا و  ییاـهرد  شیوخ  ناوریپ  يارب  ناـنآ  سپ  : ینعی ( 23  « ) مهعبتا نمل  باوـبا  مهف  »
.دنزاس

یملاع ره  رد  ار  منهج  تشهب و  ياهرد  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  دیکات  دروم  تسا  مزال  ثحب  زا  عطقم  نیا  رد  هک  يا  هتکن  نیرخآ 
منهج تشهب و  ياهرد  قیداصم  ناونع  هب  هک  تسا  ییاه  نامه  اهنآ  يویند  يرهاـظ و  روص.ملاـع  ناـمه  اـب  بساـنم  تسا  يروص 
.دننک یم  زورب  ملاع ، نامه  اب  بسانم  ترخآ  ملاع  رد  هک  تسا  يرگید  روص  اهنآ  يورخا  ینطاب و  روص  یلو  ; دش هراشا  اه  نادـب 

رگا هک  ینادب  دیاب  يدش ، انشآ  اهنآ  تقیقح  اب  یتخانـشار و  منهج  تشهب و  ياهرد  - روبزم بلاطم  هب  هجوت  اب  - هک نونکا  ! زیزع يا 
شوگ رگا  يا و  هدوشگدوخ  يور  هب  ار  منهج  ياهرد  زا  يرد  تقیقح  رد  ییاشگب ، عورشمان  مرحمرظانم و  هب  رظن  تهج  ار  مشچ 
تهج ار  ناهد  رگا  يا و  هتـشاذگ  زاب  ار  منهج  ياهرد  زا  يرد  تقیقحرد  يراذـگب ، زاب  لطاب  طوبرمان و  نانخـس  عامتـسا  يارب  ار 

.يا هدرک  زاب  شیوخ  يور  هب  ار  منهج  ياهرد  زا  يرد  تقیقح  رد  ینک ، زاب  یلطاب  طوبرمان و  نخسره  نایب ،

هب ار  تشهب  ياـهرد  زا  يرد  تقیقح  رد  ییاـشگب ، ههاریب  زا  هار  صیخـشت  اـی  عورـشم  رظاـنم  ندـید  تهج  ار  مشچ  رگا  سکع  رب 
يا و هدرکزاب  ار  تشهب  ياهرد  زا  يرد  تقیقح  رد  يراذگب ، زاب  قح  فرح  ندینـش  تهج  ار  شوگ  رگا  يا و  هدوشگ  دوخ  يور 

.يا هدوشگ  شیوخ  يور  هب  ار  تشهب  ياهرد  زا  يرد  تقیقح  رد  ینک ، زاب  قح  مالک  نایب  ته  ار  ناهد  رگا 

ياهردزا يرد  تقیقح  رد  يریذپب ، ار  رون  ماما  تیالو  رگا  هک  ینادب  دیاب  نینچمه 
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يور هب  ار  منهج  ياـهرد  زا  يرد  تقیقح  رد  ینک ، لوبق  ار  راـن  ماـما  تیـالو  رگا  سکع  رب  يا و  هدوشگ  دوـخ  يور  هب  ار  تشهب 
.دراوم هیقبرد  روط  نیمه  يا و  هدرک  زاب  دوخ 

ياهرد زاب و  تشهب  ياهرد  ناضمر  كرابم  هام  رد  : دومرف هک  نیا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوصقم  ینادب  دیاب  زین 
ررقم ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  هک  یموسر  بادآ و  اـب  یلاـعت ، كرابتدـنوادخ و  هک  تسا  نیا  دنـسبح ، رد  نیطایـش  هتـسب و  منهج 

دنب هب  ار  یناطیـش  ياهاوه  یناسفن و  زیارغ  دودـسم و  ار  تسیاشان  لامعا  باکترا  قیرط  راومه و  ار  ریخ  ياهراک  ماجنا  هار  هدرک ،
.تسا هدیشک 

نامه دوش ، یم  زاب  امـش  يور  هب  تشهب  زا  هک  ییاهرددیهاوخب  دنوادخ  زا  : دومرف هک  نیا  زا  بانج  نآ  دارم  ینادب  دیاب  نینچمه  و 
روط نامه  دنوش ، یم  عقاو  سبح  رد  هک  ینیطایش  هتسب و  روط  نامه  دوش ، یم  هتـسب  امـش  يور  هب  منهجزا  هک  ییاهرد  و  زاب ، روط 
یم ناتبیـصن  ناضمر  كرابم  هام  رد  عوقو  ببـس  هب  هک  یتاقیفوت  دینک  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  هک  تسا  نیا  دـننامب ، سوبحم 

تاررقم هب  ار  شیوخ  یناطیش  ياهاوه  دوخ و  ای  دینک و  یم  كرت  ار  یناهانگ  ای  دیهد و  یم  ماجنا  ار  یلامعا  نآ  ساسا  رب  دوش و 
، ناضمر كرابم  هام  نتفر  اب  هک  دشابن  هنوگ  نیا  .دشاب  هتـشاد  همادازین  ناضمر  كرابم  هام  زا  دعب  دیزاس ، یم  دـیقم  یهلا  دودـح  و 

جرخ هب  تامرحم  كرت  تادابع و  ماجنا  رد  هک  یمامتها  دورب و  نایم  زا  زین  دروآ ، یم  دوخ  اـبزیزع  هاـم  نیا  هک  یتاـکرب  تاریخ و 
.دوش گنر  مکو  فیعض  دینک ، یم  لامعا  یناسفن  زیارغ  اهاوه و  رب  هک  یلرتنک  دیهد و  یم 

هب تشهب  ياهرد  بشما  زا  : متفگ ناتسود  زا  یکی  هب  ناضمر ، ياه  هام  زا  یکی  رخآ  رد 
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؟ هنوگچ دیسرپ  تسود  نآ.ددرگ  یمزاب  اهنآ  يور  هب  منهج  ياهرد  ضوع ، رد  دوش و  یم  هتسب  اه  یلیخ  يور 

.حبص ناذا  ماگنه  ادرف  يارب  راذگب  ار  نآ  یگنوگچ  : متفگ

بـش تبحـص  هب  فطع.مدـید  ار  تسود  نآ  هار  نیب  رد  مدرک و  تکرح  دجـسم  تمـس  هب  حبـص ، ناذا  تقو  دـش  يرپس  بش  نآ 
ندیـسر ارف  زا  ودنا  هتفخ  مدرم  هنوگچ  نیبب  رگنب و  بوخ  تسا  شوماخ  همه  اهنآ  ياه  غارچ  هکاه  قاتا  نیا  هب  : متفگ ودب  هتـشذگ 

مدرم نشور و  اه ، غارچ  نیا  همه  حبص  ناذا  کیدزن  هتشذگ  ياه  بش  رد  هک  یتروص  رد.دنتـسه  لفاغ  تقو  لوا  زامن  هاگرحس و 
تخاس یم  وضو  يرگید  ودرک  یم  كاوسم  یکی  بش ، هلفان  يرگید  رحـس و  ياعد  يرگید  دناوخ و  یم  نآرق  یکی  : دندوب رادیب 

، تشاد هک  یتالاح  لامعا و  اب  دوب و  شالت  شوج و  بنج و  رد  یتروص  هب  یـسک  ره  هصالخ  دجـسم و  هب  نتفر  هداـمآ  يرگید  و 
بنج و همه  نآ  زا  دـید ، یهاوخ  ینیب و  یم  هکروط  ناـمه  زورما  بشما و  یلو  دوب ، هدرک  زاـب  شیوخ  يور  هب  ار  تشهب  ياـهرد 

ندـش هتـسب  ینعی  تالاح ، نآ  نداد  تسد  زا  لامعا و  نآ  كرت  تسین ، يربخ  چـیه  تـالاحو ، لاـمعا  همه  نآ  شـالت و  شوج و 
.تشهب ياهرد  نتشاد  هگن  زاب  ینعی  اهنآ ، رارمتسا  همادا و  سکع ، رب  تشهب و  ياهرد 

دیوگب غورد  تساوخ  یم  یسک  رگا  ناضمر  كرابم  هام  ياهزور  رد  ینعی  منهج ، ياهرد  ندوب  زاب  ای  هتسب  تسا  لاونم  نیمه  رب  و 
نیا دـیابن  متـسه ، هزور  نم  تفگ  یم  دوخ  اب  دـشاب ، هتـشاد  دولآ  توهـش  هاگن  مدرم  سومان  هب  هدرکان  يادـخ  ای  دـنکب و  تبیغ  ای 
زیارغ تسب و  یم  شیوخ  يور  هب  ار  منهج  ياهرد  هانگ ، زا  اضعارگید  نابز و  شوگ و  مشچ و  نتسب  اب  اذل  مهد و  ماجنا  ار  اهراک 

یناطیش ياه  لیمو  تاوهش  و 
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بقارم هزور  لاح  رد  هک  مدرم  نیمه  زا  يرایـسب  تسا  هدـش  يرپس  ناـضمر  هاـم  هک  دـعب ، هب  زورما  زا  یلو.دیـشک  یم  ریجنز  هب  ار 
، بیترت نیدب  دنلـسگ و  یمار  اهدـنب  دـیق و  هتـشادرب و  نایم  زا  ار  اه  تیدودـحم  نیا  مک  مک  دـندوب  شیوخ  شوگو  نابز  مشچ و 

ناـج هب  ار  اـهنآ  زاـب  هدرک و  دازآ  سبح  زا  ار  تاوهـش  لاـیما و  نیطایـشو  دـنیاشگ  یم  شیوـخ  يور  هب  هراـبود  ار  منهج  ياـهرد 
.دنزادنا یم  شیوخ 

تیدودحم زا  تاوهـش  لایما و  ندرک  اهر.شیوخ  يور  هب  منهج  ياهرد  ندرک  زاب  ینعی  هانگ ، هب  نابز  شوگ و  مشچ و  ندرک  زاب 
هب منهج ، ياهرد  نتـسب  ینعی  هانگ ، زا  حراوج  اضعا و  نتـشاد  هاگن  سکع ، رب  سبح و  زا  نیطایـش  ندرک  دازآ  ینعی  یعرـش ، ياه 

هاگن هتسب  ینعی  اه ، لرتنک  نیا  همادا  تالاح و  نیا  رارمتسا  و.نیطایش  ندیـشک  ریجنز  هب  ینعی  تاوهـش ، زیارغ و  ندیـشک  دنب  دیق و 
.نیطایش ندنام  سبح  رد  منهج و  ياهرد  نتشاد 

سفن هیکزت  هام 

اوقت و ریسم  رد  ییآ و  قیاف  شیوخ  تاوهش  زیارغرب و  لماک  رادتقا  اب  هک  يراد  نآ  دصق  رگا  ! زیزع يا  : مییوگ دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
یتحار و هب  ار  نآ  دـیابن  تسا و  یبوخ  رایـسب  تصرف  ناضمر  كرابم  هام  هک  ینادـب  دـیاب  يرادرب ، يرثؤم  ياه  مدـق  يراـکزیهرپ 
ار دوخ  یناوتن  ( سفن هیکزت  يزاسدوخ و  هام  ) زیزع هاـم  نیا  رد  هدرکاـن  يادـخ  رگا  هک  ینادـب  دـیاب  زین  و  یهدـب ، فک  زا  ناـگیار 

.يزادرپب شیوخ  هیکزت  هب  تسناوت  یهاوخن  هام  نیا  ریغرد  یلوا  قیرط  هب  ینک ، حالصا 

مامت هک  - مارآ طیحم  کی  رد  رگا  تسا  نابیرگ  هب  تسد  یتحاران  کی  رازه و  اب  تسـالتبم و  باـصعا  فعـض  هب  هک  یـسک  ـالثم 
دوجوم و عناوم  مامت  هک  - طیحم نآ  ریغ  رد  دـنک ، تحارتسا  دـهاوخن  ای  دـناوتن  - تسا هدـیدرگ  فرطرب  عناوم  همه  مهارف و  طیارش 

هب - تسا دوقفم  تایضتقم  همه 
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.دزادرپب تحارتسا  هب  تسناوت  دهاوخن  دناوت و  یمن  یلوا  قیرط 

همه مهارف و  طیارـش  مامت  هام ، نیا  رد  تسا  هدادرارق  سفن  بیذهت  يزاسدوخ و  هام  ار  ناضمر  كرابم  هام  یلاعت  كرابت و  يادخ 
هتسنادنار و نآ  ردق  امش  ای  نم  رگا  لاح.دننک  حالـصا  ار  شیوخ  هتخادرپ و  دوخ  هب  ناناملـسمو  نانمؤم  ات  هدیدرگ  فرط  رب  عناوم 

شیوخ حالـصا  هب  تسناوـت  میهاوـخن  هاـم  نیا  ریغرد  دـیدرت  نودـب  مینکن ، هدافتـسا  - دـیاب هک  روـط  نآ  - يدادادـخ تصرف  نیا  زا 
.دیدرگ میهاوخ  هجاوم  یناوارف  تالکشم  اب  هدش  دای  رما  هب  ندیسر  تهج  لقا  ای ال  میزادرپب و 

، يا هدـنیآ  دـیما  هب  رگا  تسا و  رید  ادرف  ! دـنگوسادخ هب  هک  نکب  ار  هدافتـسا  رثکادـح  اه  تصرف  زا  شاب و  شوه  هب  ! قیفر يا  سپ 
ینک و یم  زاب  مشچ  هدرکان  يادخ  ینک و  یم  ررـض  هک  نکن  زاب  باسح  مولعمان  زیچ  يور  تسا ، یمولعمان  زیچ  هدنیآ ، هک  نادـب 

.يرادن طاسب  رد  يزیچ  یهابت  یهایسور و  زج  ینیب  یم 

تـشپ زا  تسد  ود  ره  شرکم  هب  نوعلم  سیلبا  اب  هساک  مه  يدش  تتـسد  هب  هداد  اه  هچ  یناد  یمن  تتـسپ  تشز و  دیلپ و  ياهاوه 
تتسلا دهع  تفک  زا  هدوبر  ار  ادخ  دای  تلد  زا  هدودز  تتسشن  زیخ و  دوب  يو  مکح  هب  هدرک  هناخ  تدوجو  رد  ناطیـش  وچ  تتـسب 

زا تشذگ  تتسم  سفن  نآ  هنیـس و  نورد  يرادن  ینم  ینا و  زا  ریغب  تتـسکش  زور  دوب  تزورما  هک  نمیره  رب  يدوب  زوریپ  یک  وت 
یقاـب ز تصرف  دورن  هک  تلفغ  باوخ  زا  وـش  رادـیب  ( رحـس ( ) 24  ) تتـسش هاجنپ و  درذـگب  ناس  نیمه  لاس  لـهچ  اـی  یـس  وت  رمع 

تتسه دوب و  رهاظ ، هدیدرگ  وزک  یناوت  یم  ات  قح  لفاغ ز  وشم  تتسد 

( فلؤم )

 : یقرواپ

رد منهج  ياهرد  ندوب  هتسب  تشهب و  ياهرد  ندوب  زاب  يانعم  نیتسخن ، ماگ  هناخباتک ، هزوح  هاگیاپ  (. 1)
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.ناضمر هام 

،ج 1،ص 18. یفاک لوصا  ، ینیلک « .مییوگب نخس  مدرم  لقع  روخ  رد  میرومام  ناربمایپ  ام  (.» 2)

،ج 1،ص 18. یفاک لوصا  ، ینیلک « .مییوگب نخس  مدرم  لقع  روخ  رد  میرومام  ناربمایپ  ام  (.» 3)

هیآ 43. (29) توبکنع (. 4)

هیآ 7. (30) مور (. 5)

،ص 14. هیجارعم هلاسر  ، انیس یلع  وبا  (. 6)

،ج 40،ص 201. راونالا راحب  ، یسلجم (. 7)

،ص 131. نامه (. 8)

،ج 39،ص 235. نامه (. 9)

،ج 1،ص 363. یفاک لوصا  ، ینیلک (. 10)

،ج 2،ص 122. ءاضیبلا هجحم  ، یناشاک ضیف  (. 11)

هبطخ 27. ، هدبع دمحم  هغالبلا  جهن  (. 12)

هیآ 43 و 44. (15) رجح (. 13)

،ج 8،ص 131. راونالا راحب  ، یسلجم (. 14)

هیآ 43. (25) ناقرف (. 15)

هیآ 23. (45) هیثاج (. 16)

هیآ 37. (75) تاعزان (. 17)

هیآ 44. (15) رجح (. 18)

هیآ 10. (67) کلم (. 19)

هیآ 41. (75) تاعزان (. 20)
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،ج 1،ص 108. راحبلا هنیفس  ، یمق سابع  خیش  (. 21)

،ج 8،ص 139. راونالا راحب  ، یسلجم (. 22)

،ص 301. نامه (. 23)

دمحم ...دشاب ( تصش  نآ  برعم  دنیوگ و  نیتس  یبرع  هب  هک  فورعم  تسا  يددع  ( 1  : دراد انعم  دنچ  تسد  نزو  رب  تسش  (. 24)
 .( عطاق ناهرب  يزیربت ، فلخ  نب  نیسح 

ردقلا هلیل 

ردق هروس  ریسفت 

دراد هیآ  جنپ  تسا و  یکم  ردق  هروس 

هکئلملا و لزنت  ( 3  ) رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  ( 2  ) ردقلا هلیل  ام  كاردا  ام  و  ( 1  ) ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
(. 5  ) رجفلا علطم  یتح  یه  مالس  ( 4  ) رما لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  حورلا 

تایآ همجرت 

لزاـن ردـق  بش  رد  تسا ) عماـج  تـمکح  عـساو و  تـمحر  هـک  ) ار ناـشلا  مـیظع  نآرق  نـیا  اـم.میحر  ناـمحر و  دـنوادخ  ماـن  هـب 
(. 1) میدرک

(. 2 (؟ تسیچ ردق  بش  یناد  یم  هچ  وت  و 

(. 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 

رتالاب هام  رازه  زا  هدومن  میظعت  ار  بش  نآ  و  دنک ، یم  نایب  ار  ردق  بش  رد  نآرق  لوزن  هروس  نیا 
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یندـم دـناوت  یم  مه  و  دراد ، ار  ندوب  یکم  لامتحا  مه  هروس ، نیا  و  دـنوش ، یم  لزان  حور  هکئالم و  بش  نآ  رد  نوچ  دـناد ، یم 
نآ ندوب  یندم  دییات  زا  یلاخ  هدیسر  نارگید  زا  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناماما  زا  نآ  لوزن  ببـس  هرابرد  هک  یتایاور  و  دشاب ،
دوب نیا  باوخ  نآ  و  دید ، (ص) ادـخ لوسر  هک  دوب  یباوخ  زا  دـعب  هروس  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  نآ  و  تسین ،

نآ رد  (و  درک لزان  ار  هروس  نیا  شتیلست  يارب  یلاعت  يادخ  و  دش ، كانهودنا  تخـس  و  دنور ، یم  الاب  وا  ربنم  رب  هیما  ینب  دید  هک 
(. تسا هیما  ینب  تموکح  هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش  دومرف 

" ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  "

هن هدرک ، لزاـن  ردـق  بش  رد  ار  نآرق  همه  امرفب دـهاوخ  یم  هک : تسا  نیا  شرهاـظ  و  ددرگ ، یمرب  نآرق  هـب  " هاـنلزنا " رد ریمض 
رد رهاظ  هک  لیزنت  هن  تسا ، یگچراپکی  رابتعا  رد  رهاظ  هک  هدرک ، لازنا  هب  ریبعت  هک  تسا  نیا  مه  شدیؤم  ار ، نآ  تایآ  زا  یضعب 

.تسا یجیردت  ندرک  لزان 

هدومرف احیرص  هک  ( ، 1 " ) هکرابم هلیل  یف  هانلزنا  انا  نیبملا  باـتکلا  و  : " دـیامرف یم  هک  تسا  ریز  هیآ  ثحب  دروم  هیآ  ياـنعم  رد  و 
باتک نیا  هدومرف  دـعب  هدروخ ، باتک  همه  هب  دـنگوس  تسخن  هک  تسا  نیا  شرهاظ  نوچ  هدرک ، لزان  بش  نآ  رد  ار  باـتک  همه 

.میدرک لزان  هچراپکی  بش و  کی  رد  میدروخ ، دنگوس  شتمرح  هب  هک  ار 

رد جـیردت  هب  مه  یکی  و  نیعم ، بش  کی  رد  هچراپکی  یکی  هدـش ، لزان  روج  ود  میرک  نآرق  هک  دوش  یم  نیا  تایآ  لولدـم  سپ 
یلع هارقتل  هانقرف  انآرق  "و  هفیرش هیآ  هک  توبن  لاس  هس  تسیب و  لوط 
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نیذـلا لاق  و  : " دـیامرف یم  هک  ریز  هیآ  نینچمه  و  دـنک ، یم  ناـیب  ار  نآ  یجیردـت  لوزن  ( ، 2 " ) الیزنت هاـنلزن  ثکم و  یلع  ساـنلا 
( . 3 " ) الیترت هانلتر  كداؤف و  هب  تبثنل  کلذک  هدحاو  هلمج  نآرقلا  هیلع  لزن  ول ال  اورفک 

و میدرک ، نآ  لازنا  هب  عورش  هک  تسا  نیا  هانلزنا " " هیآ يانعم  دنا : هتفگ  هک  درک  انتعا  ( 4  ) یضعب هتفگ  هب  دیابن  رگید  نیا ، رب  انب  و 
.نآ همه  هن  دش  لزان  هرابکی  بش  نآ  رد  هک  تسا ، نآرق  زا  هیآ  دنچ  لازنا  مه  لازنا  زا  روظنم 

هیف لزنا  يذـلا  ناضمر  رهـش  " هیآ زجب  دوش  یمن  هدـید  هدوب  یبش  هچ  روکذـم  هلیل  دـنک  نایب  هک  يا  هیآ  یلاعت  يادـخ  مـالک  رد  و 
بـش دوش  یم  مولعم  ثحب  دروم  هیآ  هب  نآ  مامـضنا  اب  و  هدـش ، لزان  ناضمر  هام  رد  هچراـپکی  نآرق  دـیامرف : یم  هک  ( 5 " ) نآرقلا

، هدماین دنک  تلالد  نآ  رب  هک  يزیچ  نآرق  رد  تسا  نآ  ياه  بش  زا  کیمادک  هکنیا  اما  و  تسا ، ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یکی  ردـق 
.درذگ یم  هدنناوخ  رظن  زا  اهنآ  زا  یضعب  هدنیآ  یتیاور  ثحب  رد  هللا  ءاش  نا  هک  دوش ، یم  هدافتسا  رابخا  زا  اهنت 

ردق بش  سپ  تسا ، يریگ  هزادنا  ریدـقت و  ردـق  زا  دارم  ارهاظ  و  هدـیمان ، ردـق  بش  ار  هدـش  لزان  نآرق  هک  یبش  نآ  هروس  نیا  رد 
یم ریدـقت  ار  هدـنیآ  لاس  ردـق  بش  ات  بش  نآ  زا  ینعی  ار  لاس  کی  ثداوح  بش  نآ  رد  یلاعت  يادـخ  تسا ، يریگ  هزادـنا  بش 

رد هک  مه  ناـخد  هروس  هیآ  دزاـس ، یم  ردـقم  ار  لـیبق  نیا  زا  رگید  ییاـهزیچ  تواقـش و  تداعـس ، قزر ، گرم ، یگدـنز ، دـنک ،
ارما میکح  رما  لک  قرفی  اهیف  : " دراد تلالد  انعم  نیا  رب  تسا  ردق  بش  فصو 
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و تسا ، رگیدکی  زا  زیچ  ود  ندرک  صخشم  يزاس و  ادج  يانعم  هب  قرف ،" " نوچ ( ، 6 " ) کبر نم  همحر  نیلسرم  انک  انا  اندنع  نم 
.دنزاس صخشم  يریگ  هزادنا  ریدقت و  اب  ار  دهد  خر  دیاب  هک  يا  هعقاو  نآ  رما و  نآ  هک  درادن  انعم  نیا  زج  میکح  رما  ره  قرف 

اب هکلب  تسین ، دش  لزان  شبـش  نآ  رد  نآرق  هک  یلاس  نآ  نآرق و  لوزن  بش  رد  رـصحنم  ردـق  بش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نیا  زا  و 
روما بش  نآ  رد  هک  تسه ، يردـق  بش  يرمق  لاـس  ره  زا  ناـضمر  هاـم  ره  رد  سپ  دوـش ، یم  ررکم  مه  بش  نآ  تاونـس ، ررکت 

.دوش یم  ردقم  يریگ و  هزادنا  دعب  لاس  ردق  بش  ات  هدنیآ  لاس 

ضرف نیا  یلو  دشاب ، هدش  لزان  هچراپکی  نآرق  هتشذگ  نرق  هدراهچ  ردق  ياهبش  زا  یکی  رد  هک  دراد  ناکما  ضرف  نیا  هکنیا  يارب 
لعف هکنیا  رطاخ  هب  " قرفی " هملک نیا ، رب  هوـالع  .ددرگ  نییعت  هدـنیآ  هتـشذگ و  نورق  یماـمت  ثداوح  بش  نآ  رد  هک  درادـن  اـنعم 

: هدوـمرف زین  "و  تسا رتـهب  هاـم  رازه  زا  ردـق  بش  : " هدوـمرف هک  مه  ثحب  دروـم  هروـس  رد  دـناسر ، یم  ار  رارمتـسا  تـسا  عراـضم 
.تسا انعم  نیا  دیؤم  " دنوش یم  لزان  بش  نآ  رد  هکئالم  "

دوب یبش  نآ  و  دوب ، بش  کی  طقف  رهد  ماـمت  رد  ردـق  بش  دـنا : هتفگ  هدرک و  ( 7  ) یضعب هک  تسین  ریز  ریـسفت  يارب  یهجو  سپ 
لوسر اـت  دـنا : هتفگ  هدرک و  ( 8  ) یـضعب هک  يرگید  ریـسفت  نینچمه  و.دوـش  یمن  رارکت  رگید  و  دـیدرگ ، لزاـن  نآ  رد  نآرق  هـک 

و.درب نیب  زا  مه  ار  ردق  بش  ادخ  بانج  نآ  تلحر  زا  دعب  و  دش ، یم  رارکت  لاس  ره  رد  ردق  بش  دوب  هدنز  (ص ) ادخ
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رسفم نآ  نخـس  زین  و.ناضمر  هام  رد  هن  تسا  لاس  مامت  رد  نیعم  بش  کی  اهنت  ردق  بش  هتفگ : هک  رگید  ( 9  ) رسفم نآ  نخس  زین 
ناضمر هام  رد  تثعب  لاس  رد  تسا ، یمولعمان  بش  کی  لاس  ره  رد  یلو  لاس ، مامت  رد  تسا  یبش  ردق  بش  هتفگ : هک  رگید  ( 10)

.تسین تسرد  لاوقا  نیا  زا  کی  چیه  دوش ، یم  عقاو  هدعقلا  يذ  ای  نابعش  الثم  رگید ، ياههام  رد  رگید  ياه  لاس  رد  هدوب 

یمامتها رطاـخ  هب  هدـناوخ  ردـق  بش  ار  نآرق  لوزن  بش  رگا  و  تسا ، تلزنم  ياـنعم  هب  " ردـق " هملک دـنا : هتفگ  رگید  ( 11  ) یضعب
.هتشاد بش  نآ  رد  نیدبعتم  تدابع  هب  هک  یتیانع  ای  و  هتشاد ، بش  نآ  تلزنم  ماقم و  هب  هک  هدوب 

اب نیمز  هک  دنا  هدناوخ  ردـق  تهج  نادـب  ار  ردـق  بش  و  تسا ، یگنت  قیـض و  يانعم  هب  " ردـق " هملک دـنا : هتفگ  رگید  ( 12  ) یضعب
.دنز یمن  لد  هب  یگنچ  دینک  یم  هظحالم  هک  يروط  هب  هجو  ود  نیا  و.ددرگ  یم  گنت  هکئالم  لوزن 

ره زا  ناضمر  كرابم  هام  ياهبـش  زا  یکی  هنیعب  ردق  بش  هک  دش  نیا  دیدرک  هظحالم  هک  يروط  هب  ثحب  دروم  تایآ  لصاح  سپ 
دیهاوخ تسا ، يریگ  هزادـنا  تهج  زا  " ماکحا نامروظنم " هتبلا  دوش ، یم  ماکحا  روما  همه  بش  نآ  رد  لاـس  ره  رد  و  تسا ، لاـس 

رد دوش ؟ یمن  نوگرگد  یلماع  چیه  اب  شدوخ  ياج  رد  دشاب  هدش  ریدـقت  ردـق  بش  رد  هک  تروص  نآ  زا  يرما  چـیه  سپ  تفگ 
نوچ دوش ، ققحم  رگید  يروط  شققحت  فرظ  رد  یلو  دوشب  ردـقم  ردـق  بش  رد  هک  درادـن  یتاـفانم  چـیه  هن ، مییوگ : یم  خـساپ 

هک درادن  یتافانم  چیه  هک  نانچمه  تسا ، رگید  يرما  ریدقت ، رد  ینوگرگد  و  تسا ، يرما  ردقم ، ندش  دوجوم  تیفیک 
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ام هللا  اوحمی  هدمآ " : میرک  نآرق  رد  هک  نانچمه  دهد ، رییغت  ار  نآ  یهلا  تیـشم  یلو  دـشاب ، هدـش  نیعم  ظوفحم  حول  رد  ثداوح 
( . 13 " ) باتکلا ما  هدنع  تبثی و  ءاشی و 

صقان اه  یـضعب  و  تسا ، دوجوم  شققحت  طیارـش  روما  زا  یـضعب  دراد ، یبتارم  شققحت  بسح  هب  روما  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 
فلا نـم  ریخ  یه  یه ، اـم  کـیردا  اـم  و  : " دــیامرفب تسناوـت  یم  هـکنیا  اـب  میوـگب ، رت  حــضاو.درک  رارکت  ار  نآ  دوـخ  درواــیب ،

". رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  ردقلا  هلیل  ام  کیردا  ام  و  : " دومرف دروآ و  ار  هملک  دوخ  موس  راب  مود و  راب  يارب  " رهش

" 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 
.تسا رتهب  بش  رازه  زا  هک  دراد  دنمجرا  یماقم  بش  نآ  میتفگ  تهج  نیدب  دیامرف : یم  و  دنک ،

بسانم و  تسا ، تدابع  تلیضف  ثیح  زا  شندوب  رتهب  دنا  هدرک  ریسفت  نیرسفم  هک  يروط  هب  بش  رازه  زا  شندوب  رتهب  زا  روظنم  و 
هب ار  مدرم  هک  تسا  نیا  رد  نآرق  تیانع  همه  نوچ  تسا ، انعم  نیمه  مه  نآرق  ضرغ  اب 
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تسا نکمم  و.بش  رازه  تدابع  زا  تسا  رتهب  تدابع  اب  بش  نآ  يراد  هدنز  و  دنک ، هدنز  تدابع  هلیـسو  هب  و  کیدزن ، ادخ  يوس 
هلیل یف  هانلزنا  اـنا  : " هدومرف و  هدـناوخ ، تکرب  رپ  ار  ردـق  بش  اـجنآ  رد  نوچ  درک ، هدافتـسا  زین  ناـخد  هروس  هیآ  زا  ار  اـنعم  نیمه 

.دمآ دهاوخ  هدنیآ  یتیاور  ثحب  رد  هللا  ءاش  نا  هک  تسه ، زین  يرگید  يانعم  نایم  نیا  رد  هتبلا  ( . 14 " ) هکرابم

" رما لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  حورلا  هکئلملا و  لزنت  "

: هدومرف شا  هراب  رد  یلاعت  يادـخ  تسا و  رما  ملاع  زا  هک  تسا  یحور  نآ  حور  زا  دارم  ارهاظ  و  هدوب ، لزنتت  لصا  رد  " لزنت " هملک
تسا انعم  نیا  مالعا  رگید  ترابع  هب  ای  و  تسا ، نآ  رد  نداد  تصخر  يانعم  هب  زیچ  ره  رد  نذا  و  ( ، 15 " ) یبر رما  نم  حورلا  لق  "

.تسین راک  نیا  زا  یعنام  هک 

.تسا ءاب  يانعم  هب  نیرسفم  زا  ( 16  ) یضعب هتفگ  هب  " رما لک  نم  " هلمج رد  " نم " هملک و 

یم انعم  نینچ  ار  هیآ  و  دناسر ، یم  مه  ار  تیببـس  یلو  تیاغ ، يادـتبا  ینعی  تسا ، شدوخ  يانعم  هب  دـنا : هتفگ  رگید  ( 17  ) یضعب
". دنوش یم  لزان  یهلا  يرما  ره  ببس  هب  ناشراگدرورپ و  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور  هکئالم و  : " دهد

نذا هـب  بـش  نآ  رد  حور  هکئـالم و  " تـسا نـیا  شیاــنعم  و  تـسا ، تیاــغ  هـب  لــیلعت  يارب  ءاــب  دــنا : هـتفگ  رگید  ( 18  ) یـضعب
". دننک ریبدت  ار  يرما  ره  هکنیا  رطاخ  يارب  دنوش ، یم  لزان  ناشراگدرورپ 

(19 " ) نوکیف نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  اـمنا  " هیآ هک  دـشاب  یهلا  رما  نآ  رگا  رما ، زا  دارم  هک : تسا  نیا  بلطم  قح  نکیل 
لاح نیع  رد  و  دوب ، دهاوخ  ادتبا  يارب  " نم " فرح هدرک ، شریسفت 
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رد دـنوش ، یم  لزان  ناشراگدرورپ  نذاهب  ردـق  بش  رد  حور  هکئالم و  : " دـهد یم  اـنعم  نینچ  هیآ  هب  و  دـناسر ، یم  مه  ار  تیببس 
". دنیامن یم  رداص  ار  یهلا  رما  ره  دننک و  یم  ادتبا  ار  ناشلوزن  هک  یلاح 

لیلعت مال  يانعم  هب  نم " " فرح تروص  نیا  رد  ددرگ ، عقاو  دیاب  هک  دـشاب  يا  هثداح  ینوک و  رما  ره  روکذـم  رما  زا  روظنم  رگا  و 
ریبدـت رطاخ  يارب  دـنوش  یم  لزان  ناـشراگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور  هکئـالم و  دـهد : یم  اـنعم  نینچ  ار  هیآ  و  دوب ، دـهاوخ 

.ملاع روما  زا  يرما 

" 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  هراـشا  " 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  یضعب  رد  هک  نانچمه  دوشن ، عقاو  رثؤم  مه  اه  ناطیش  دیک  بش  نآ  رد  اعبط  هک  تسا  نآ  انعم  نیا  همزال  و.دتـسرفن 
.تسا هتفر  هراشا  انعم  نیا  هب 

تداـبع هب  لوغـشم  نمؤم  ره  زا  هکئـالم  بش  نآ  رد  هک : تسا  نیا  " مالـس " هملک زا  دارم  دـنا : هتفگ  نیرـسفم  زا  ( 21  ) یضعب یلو 
رخآ ات  " حورلا هکئلملا و  لزنت  " هیآ ینعی  هیآ  ود  نیا  تسا و  لوا  يانعم  ناـمه  هب  مه  اـنعم  نیا  تشگرب.دـنهد  یم  مالـس  دـنرذگب 

". رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  " دومرف یم  هک  یلبق  هیآ  يارب  تسا  يریسفت  يانعم  رد  هروس 

یتیاور ثحب 

هللا لوسر  ای  متشاد  هضرع  (ص ) ادخ لوسر  هب  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  رذوبا  زا  یسوط  خیش  زا  ناهرب  ریسفت  رد 
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لیطعت بش  نآ  رد  رما  لوزن  دنتفر  یم  ایند  زا  نوچ  هدش و  یم  لزان  نانآ  رب  رما  هدوب و  ءایبنا  دهع  رد  هک  تسا  یبش  ردـق  بش  ایآ 
( . 22  ) تسه تمایق  ات  ردق  بش  هکلب  هن  دومرف : ؟ تسا هدش  یم 

( . 23  ) هدمآ زین  تنس  لها  قرط  زا  يدایز  تایاور  انعم  نیا  رد  فلؤم :

، مدیـسرپ ردق  بش  زا  (ع) قداص ماما  زا  تفگ : هک  هدش  لقن  یلع  یبا  نبا  ناسح  زا  نامثع  نب  دامح  زا  هک  تسا  نایبلا  عمجم  رد  و 
( . 24  ) نک شیوجتسج  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  ناضمر و  مهدزون  رد  دومرف 

مکی و تسیب و  یکی  هدـش ، بش  ود  نیب  دـیدرت  راـبخا  زا  یـضعب  رد  و  تسه ، زین  رگید  یتاـیاور  تاـیاور  نیا  ياـنعم  رد  فـلؤم :
یم هدافتسا  رگید  یتایاور  زا  و  ( . 25  ) هدرک تیاور  (ع) رقاب ماما  زا  دحاولا  دبع  زا  یـشایع  هک  یتیاور  دننام  موس ، تسیب و  يرگید 

ناهانگ اب  ادخ  ناگدنب  ات  هدوب ، نآ  رما  میظعت  روظنم  هب  دنا  هدرکن  شنیعم  رگا  و  تسا ، موس  تسیب و  صوصخ  ردـق  بش  هک  دوش 
( . 26  ) دننکن تناها  نآ  رما  هب  دوخ 

تسیب و بش  دومرف : هک  هدـمآ  (ع) قداص رقاـب و  ماـما  ود  زا  یکی  زا  هرارز  زا  ریکب  نب  هللا  دـبع  تیاور  رد  یـشایع  ریـسفت  رد  زین  و 
رود هنیدـم  زا  نم  لزنم  متـشاد : هضرع  (ص ) ادـخ لوـسر  هب  تفگ : هک  تسا  نیا  ینهج  ثیدـح  و  تسا ، ینهج  بش  ناـمه  موـس 

( . 27  ) وش لخاد  موس  تسیب و  بش  دومرف : موش  هنیدم  لخاد  ینیعم  بش  رد  هدب  مروتسد  تسا ،

و هدش ، تیاور  زین  تنس  لها  قرط  زا  دوب ، يراصنا  سینا  نب  هللا  دبع  شمان  هک  ینهج  ثیدح  فلؤم :
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( . 28  ) هدرک لقن  یقهیب  کلام و  زا  روثنملا  ردلا  رد  ار  نآ  یطویس 

مکی تسیب و  بش  رد  ماربا  مهدزون و  رد  ریدـقت  دومرف : (ع ) قداص ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و 
( . 29  ) تسا موس  تسیب و  بش  رد  اضما  و 

( . 30  ) تسه يرگید  تایاور  مه  انعم  نیا  رد  فلؤم :

زور ات  ردق  بش  هک : تسا  نیا  دـنراد  قافتا  نآ  رد  هدـش  دراو  (ع) تیب لها  همئا  زا  هک  یفلتخم  تایاور  همه  هچنآ  دـش  مولعم  سپ 
تسیب و هدزون و  بش  هس  زا  یکی  زین  و  ناضمر ، ياهبـش  زا  یبش  ردـقلا  هلیل  زین  و  دوش ، یم  رارکت  هلاس  همه  و  تسا ، یقاـب  تماـیق 

.تسا هس  تسیب و  کی و 

نیب فورعم  یلو  درک ، عمج  ار  اهنآ  نیب  دوش  یمن  هجو  چیه  هب  هک  دنراد  فالتخا  یبیجع  روط  هب  تایاور  تنس  لها  قرط  زا  اما  و 
دهاوخب هک  ره  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا.هدـش  لزان  نآرق  هک  هدوب  بش  نآ  رد  و  تسا ، متفه  تسیب و  بش  هک  تسا  نیا  تنـس  لـها 

.دنک هعجارم  ثیدح  عماوج  ریاس  روثنملا و  ردلا  ریسفت  هب  دیاب  دنیبب  ار  تایاور  نآ 

دنداد ناـشن  نم  هب  باوخ  رد  دومرف : ص)  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بیـسم  نبا  زا  بیطخ  هک  تسا  روثنملا  ردـلا  رد  و 
هلیل یف  هانلزنا  انا  " هروس تبـسانم  نیا  رد  یلاعت  يادـخ  دـمآ و  نارگ  تخـس  نم  رب  انعم  نیا  و  دـنور ، یم  الاب  مربنم  رب  هیما  ینب  هک 

( . 31  ) درک لزان  ار  " ردقلا

مه یقهیب  هیودرم و  نبا  یناربط ، ریرج ، نبا  يذمرت و  و.هدروآ  سابع  نبا  زا  دوخ  خیرات  رد  مه  بیطخ  ار  تیاور  نیا  ریظن  فلؤم :
رد یتیاور 
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(ع) تیب لها  همئا  زا  هعیـش  قرط  زا  انعم  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  ناـیم  نیا  رد  و  ( . 32  ) دـنا هدرک  لقن  یلع  نب  نسح  زا  نآ  ياـنعم 
لوسر هب  تیلـست  ناونع  هب  تسا  هیما  ینب  تنطلـس  هام  رازه  زا  رتهب  هک  ار  ردـقلا  هلیل  یلاعت  يادـخ  هک  هدـمآ  اهنآ  رد  و  هدـش ، لقن 

( . 33  ) دومرف اطع  (ص) ادخ

ام باحـصا  زا  یـضعب  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  (ع ) قداـص ماـما  زا  ناـیوار  يا  هدـع  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  و 
رازه نآ  رد  هکنیا  اب  (؟ تسا رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  هنوگچ  دیسرپ : بانج  نآ  زا  دوب  نامس  نب  دیعس  دیآ  یم  مرظن  هب  هک  هیماما 
بـش نآ  رد  هک  یهام  رازه  رد  تدابع  زا  تسا  رتهب  ردـق  بش  رد  تدابع  دومرف  تسا ،) ردـق  بش  کی  شهام  هدزاود  ره  رد  هاـم 

( . 34  ) دشابن ردق 

انا " هیآ يانعم  زا  (ع) رقاب ماـما  زا  هک  هدرک  تیاور  نارمح  زا  ملـسم  نب  دـمحم  هرارز و  لیـضف ، زا  دوخ  دنـس  هب  باـتک  ناـمه  رد  و 
تـسا یبش  دوش  یم  دـیدجت  شرخآ  ههد  رد  ناضمر  هام  رد  هلاس  همه  هک  ردـق  بش  هلب  دومرف  درک ، لاؤس  " هکرابم هلیل  یف  هاـنلزنا 
". میکح رما  لک  قرفی  اهیف  : " هدومرف شا  هراب  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یبش  نآ  و  هدشن ، لزان  بش  نآ  رد  زج  نآرق  هک 

هچ تعاط و  هچ  رش ، هچ  ریخ و  هچ  دوش ، یم  ریدقت  ددرگ  عقاو  لاس  نآ  لوط  رد  دیاب  هک  يا  هثداح  ره  بش  نآ  رد  دومرف : هاگنآ 
ای گـنت و  ) تسا رارق  هـک  یقزر  اـی  و  دـسر ، ارف  تـسا  اـنب  هـک  یلجا  اـی  و  دوـش ، دـلوتم  تـسا  رارق  هـک  يدـنزرف  هـچ  و  تیـصعم ،

بش نیا  رد  هچنآ  سپ  دسرب ، ( عیسو
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اب ادـخ  (و  تسا ظوفحم  اهنآ  رد  یلاعت  يادـخ  تیـشم  لاح  نیع  رد  یلو  یمتح ، تسا  ییاضق  دوش  هدـنار  شیاضق  و  دوش ، ردـقم 
(. دنز یمن  دنب  تسد  دوخ  تسد  هب  هللااب  ذایعلا  تاردقم ، ندرک  یمتح 

زا حلاص  لمع  دومرف  تسیچ ؟ " بش رازه  زا  تسا  رتهب  ردق  بش  " دومرف هکنیا  زا  یلاعت  يادـخ  روظنم  مدیـسرپ  دـیوگ : یم  نارمح 
يادـخ رگا  و  دـشابن ، ردـق  بش  نآ  رد  هک  یهاـم  رازه  رد  لاـمعا  ناـمه  زا  تسا  رتهب  بش  نآ  رد  تاریخ  عاونا  تاـکز و  زاـمن و 

فعاضم ار  ناشیا  تانـسح  شاداپ  ادخ  یلو  دندیـسر ، یمن  ییاجب  نینمؤم  درک ، یمن  فعاضم  ار  نینمؤم  ریخ  لامعا  يازج  یلاعت 
( . 35  ) دنک یم 

يادخ تردق  هک  تسا  نیا  تسا ،" ظوفحم  اهنآ  رد  یلاعت  يادـخ  تیـشم  لاح  نیع  رد  یلو  : " دومرف هکنیا  زا  ماما  روظنم  فلؤم :
هـصالخ و  دـشاب ، هدرک  یمتح  ار  نآ  فالخ  البق  دـنچ  ره  دـنک ، یم  دـهاوخب  ار  يراک  ره  نامز  ره  وا  تسا ، قلطم  هشیمه  یلاـعت 

چیه هک  دنچ  ره  دیامن  ضقن  مه  ار  دوخ  یمتح  ياضق  دناوت  یم  وا  دنک ، یمن  دـیقم  ار  وا  هقلطم  تردـق  ردـقم  کی  ندرک  یمتح 
.دنک یمن  ار  يراک  نینچ  تقو 

تیاور (ص) ادخ لوسر  زا  سابع  نبا  زا  هک  تسا  عمجم  رد  و 

یم لزان  تسا  ناشیا  زا  یکی  لیئربج  دنتـسه و  یهتنملا  هردس  رد  نکاس  هک  يا  هکئالم  دوش  یم  ردـق  بش  یتقو  دومرف : هک  هدـش 
رب یکی  و  نم ، ربق  يالاب  مچرپ  کی  دـنراد ، هارمه  هب  ار  ییاه  مچرپ  هدربماـن  ناکـس  ریاـس  قاـفتا  هب  لـیئربج  هک  یلاـح  رد  دـنوش ،

طاقن نیا  رد  يا  هنمؤم  نمؤم و  چیه  و  دـننک ، یم  بصن  انیـس  روط  رب  یمچرپ  مارحلا و  دجـسم  رد  یمچرپ  و  سدـقملا ، تیب  يالاب 
هک یسک  رگم  دنک ، یم  مالس  وا  هب  لیئربج  هکنآ  رگم  دنام  یمن 
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( . 36  ) دشاب دوخ  ندب  هب  ندیلام  نارفعز  ای  كوخ و  تشوگ  ندروخ  هب  داتعم  ای  رمخلا و  مئاد 

مدوب (ع) قداص ماما  اب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  هدرک  تیاور  هللا  دبع  نب  دعـس  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  و 
يرتشیب حور  بجوتـسم  ماما  دوش  یم  ردق  بش  یتقو  دومرف : دـمآ ، نایم  هب  تدالو  ماگنه  رد  ماما  صئاصخ  يا  هراپ  زا  نخـس  هک 

خنـس زا  لـیئربج  و  تسا ، رتـگرزب  لـیئربج  زا  حور  دومرف : ؟ تسین لـیئربج  ناـمه  حور  رگم  موش  تیادـف  متـشاد  هضرع.ددرگ  یم 
حور دوش  یم  مولعم  سپ  " حورلا هکئلملا و  لزنت  : " هدومرف یلاعت  يادـخ  ینیب  یمن  رگم  تسین ، خنـس  نآ  زا  حور  و  تسا ، هکئالم 

( . 37  ) تسا هکئالم  زا  ریغ 

رد و  میدروآ ،) ار  نآ  زا  يرـصتخم  اجنیا  رد  ام  هک  ، ) تسا دایز  رایـسب  ردـق  بش  لـئاضف  صئاـصخ و  اـنعم و  رد  تاـیاور  فلؤم :
اوه دنک ، یم  عولط  عاعش  نودب  باتفآ  ردق  بش  حبص  هک : نیا  لیبق  زا  هدش ، رکذ  ردق  بش  يارب  ییاهتمالع  تایاور  نآ  زا  یضعب 

تاـیاور نآ  رکذ  زا  اذـل  تسا ، نینچ  بلغا  هـن  تـسا و  یمئاد  هـن  اـهتمالع  نـیا  نوـچ  نـکیل  و  تـسا ، لدـتعم  بـش  نآ  حبـص  رد 
.میدومن يراددوخ 

: اه تشون  یپ 

هیآ 3. ناخد ، هروس.میدرک  لزان  كرابم  یبش  رد  ار  نآ  ام  نیبم ، باتک  هب  دنگوس  - 1

روط هب  و.یناوخب  مدرم  رب  شمارآ  اب  اجیردت و  ار  نآ  ات  دشاب ، یم  مه  زا  ادج  تایآ  تروص  هب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ینآرق  ام  - 2
هیآ 106. ءارسا ، هروس.میدرک  لزان  ام  ار  نآرق  نیا  عطق 

تابث ار  وت  بلق  ات  میدرکن ، لزان  هرابکی  هلب  دشن ، لزان  وا  رب  هرابکی  نآرق  ارچ  دنتفگ : دندش  رفاک  هکنانآ  - 3
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هیآ 32. ناقرف ، هروس.میدرک  شا  هیآ  هیآ  روظنم  نیدب  و  میشخب ، شمارآ  و 

ص 518. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - 4

هیآ 185. هرقب ، هروس  - 5

يرما ریذپان ، فلخ  تس  يرما  نیا  ددرگ ، یم  دودحم  صخـشم و  شتایـصوصخ  دوش  عقاو  دیاب  هک  يا  هثداح  ره  بش  نآ  رد  - 6
هیآ 6. ناخد ، هروس.تراگدرورپ  هیحان  زا  یتمحر  هدنتسرف  مییام  نیا  هک  ام  هیحان  زا  تسا 

ص 135. ج 20 ، یبطرق ، ریسفت  - 7

ص 518. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - 8

ص 135. ج 20 ، یبطرق ، ریسفت  - 9

ص 190. ج 30 ، یناعملا ، حور  - 10

ص 518. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  11 و 12 -

هروس.تسا وا  دزن  ریذـپان  رییغت  باتک  و  دـنک ، یم  تابثا  دـهاوخب  ار  هچ  ره  و  وحم ، دـهاوخب  تاردـقم  زا  هک  ار  هچ  ره  ادـخ  - 13
هیآ 39. دعر ،

هیآ 3. ناخد ، هروس.میدرک  لزان  یکرابم  بش  رد  ار  نآ  ام  - 14

هیآ 85. ءارسا ، هروس.تسا  نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب  - 15

ص 196. ج 30 ، یناعملا ، حور  16 و 17 و 18 -

یم دوـجوم  شاـب ، دـیوگب  هکنیا  ضحم  هب  دـنکب  ار  يزیچ  تـقلخ  هدارا  یتـقو  هـک  تـسا  نـینچ  ( ملاـع رد  ) ادـخ ذـفان  ناـمرف  - 19
هیآ 82. سی ، هروس.دوش 

". ملس " هدام بغار ، تادرفم  - 20

ص 197. ج 30 ، یناعملا ، حور  - 21

ح 26. ص 488 ، ج 4 ، ناهربلا ، ریسفت  - 22

ص 371. ج 6 ، روثنملا ، ردلا  - 23
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ص 519. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  24 و 25 و 26 و 27 -

ص 373. ج 6 ، روثنملا ، ردلا  - 28

ح 9. ص 159 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  - 29

ص 627. ج 5 ، نیلقثلا ، رون  - 30

ص 371. ج 6 ، روثنملا ، ردلا  - 31

ج 6، روثنملا ، ردلا  - 32
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یئابطابط نیسح  دمحم  دیس  همالع  هحفص 559 ،  دلج 20   ، نازیملا ریسفت  عبنم : 

ردق بش  هرابرد  يرصتخم 

؛ یضترم يرهطم ،  مجنپ ، دلج  نآرق  اب  ییانشآ  عبنم :

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 ... نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

 × نیلـسرم انک  انا  اندـنع  نم  ارما  میکح ×  رما  لک  قرفی  اهیف  نیرذـنم ×  انک  انا  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنا  انا  نیبملا ×  باتکلا  و  مح × 
مکبر و تیمی  ییحی و  وه  الا  هلا  ال  نینقوم ×  متنک  نا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  بر  میلعلا ×  عیمسلا  وه  هنا  کبر  نم  همحر 

(8  - 1 ناخد /  - 1  ) .نیلوالا مکئابا  بر 

 « نیبملا باتکلا  و   » مود هیآ  دوب ، مح »   » هملک لوا  هیآ  (. 1  ) دش ثحب  شیپ  هسلج  رد  هکرابم  هروس  نیا  لوا  هیآ  راهچ  هس  هب  عجار 
قرفی اهیف  : » دـیامرف یم  مراهچ  هیآ  رد  .دوب  ردـقلا  هلیل  دوخ  هرابرد  ردـقلا و  هلیل  رد  نآرق  لوزن  هب  طوبرم  مه  مراهچ  موس و  هیآ  ، 

هیآ نیا  هراـبرد  نیرـسفم  ياهربدـت  هجیتـن  .یمیکح  رما  ره  دراد ) ییادـج »   » ریبـعت  ) دوـش یم  ادـج  بش  نیا  رد  مـیکح »  رما  لـک 
 - ردـقلا هلیل  ياهبـش  نیا  زا  یکی  رد  عقاو  رد  و  بش -  نیا  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  دـنا  هتفگ  یـضعب  .تسا  هدوـب  فـلتخم 

ندرک نایب  یلک  روط  هب  دش و  نایب  ماکحا  اهروتسد و  میرک  نآرق  هلیسو  هب  دش و  لزان  نآرق 
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هلحرم هب  ماـهبا  لاـمجا و  دـح  زا  نآ  ندروآ  نوریب  عـقاو  رد  نآ و  نداد  لیـصفت  ندرک و  نـشور  ندرک و  حـضاو  ینعی  زیچ  کـی 
: یهلا فراعم  یهلا ، ياهروتسد  ینعی  رما »  » نیا زا  دوصقم  یمیکح . »  رما  ره  دوش  یم  ادج  بش  نیا  رد   » سپ ینـشور ، لیـصفت و 

نیمه نوچ  تسین ، یحیحص  رظن  رظن ، نیا  هتبلا  یلو  .دش  هداد  لیصفت  بش  نیا  رد  تسا  هدش  نایب  آرق  هلیـسو  هب  هک  ییاهزیچ  نیا 
رظن نیا  هک  رگید  نیرسفم  یـضعب  .دنا و  هدرک  تایآ  رد  هک  يربدت  بسح  هب  تسا  نیرـسفم  رظن  اهرظن  نیا  مدرک  ضرع  هک  روط 

هن  ) دوش یم  هداد  لیـصفت  دوـش ، یم  ادـج  بش  نیار  دـیامرف د  یم  هیآ  دـنا  هتفگ  دـنا -  هدرک  در  مه  تسرد  و  دـنا -  هدرک  در  ار 
هکرابم هلیل  یف  هانلزنا  انا  : » دومرف هک  روط  نیمه  دشاب ، نآرق  هلیسو  هب  فراعم  ماکحا و  نایب  نآرق و  لوزن  نامه  دوصقم  رگا  دش .)

هلیـسو هب  یمیکح  رما  ره  دمآ  دورف  نآرق  هک  بش  نآ  رد  و  : » دیامرفب دیاب  مه  دـعب  میدروآ ، دورف  ار  نآرق  یتکرب  رپ  بش  رد  ام  « 
کی رد  نآرق  دوش ; » یم  لزان  نآرق  ردق  بش  ره  رد  : » دوش هتفگ  درادن  ینعم  نآرق  لوزن  دروم  رد  هک  روط  نیمه  دش » نایب  نآرق 

یم هتفگ  دیاب  دشاب ، نآرق  هلیسو  هب  ماکحا  فراعم و  لیـصفت  میکح »  رما  لک  قرفی  اهیف   » زا دوصقم  رگا  سپ  .دش  لزان  ردق  بش 
عراضم هغیـص  هب  هک  یتروص  رد  میکح »  رما  لک  قرف  اهیف  : » دش یم  هتفگ  یـضام  هغیـص  هب  ینعی  دـش » نایب  بش  نآ  رد   » هک دـش 

ینعی دنک ، یم  رارمتسا  رب  تلالد  عراضم  لعف  هک  تسا  نشور  بدا  ياملع  رظن  زا  نیا  تسا و  هدش  هتفگ 
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; دـش عطق  دوب و  هتـشذگ  رد  هک  يرما  کی  هن  تسه ، هشیمه  دراد و  یگتـسویپ  هک  یمئاد  يراج و  رما  کی  رب ) دـنک  یم  تلـالد  )
مه هیآ  نیا  دوخ  و  دراد ; دوجو  يزیچ  نینچ  ردـق  بش  رد  هک  دـیامرفب  دـهاوخ  یم  هیآ  نیا  نیا  رب  انب  .دراد  دوجو  هک  يرما  کـی 

ننـست لها  یـضعب  هک  روط  نآ  تسین  بش  کی  هب  صوصخم  ردـقلا  هلیل  ینعی  تسه ، هشیمه  ردـقلا  هلیل  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  زاب 
نینچ هک  دوش  یم  مولعم  .دـش  یفتنم  ردـقلا  هلیل  مرکا  لوسر  توف  اب  ربمغیپ و  ناـمز  هب  تشاد  صاـصتخا  ردـقلا  هلیل  هک  دـنا  هتفگ 

هلیل دوخ  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  تسا ، نیا  ناـیرج  هشیمه  رارمتـسا  روـط  هب  بش  نیا  رد  دـیوگ  یم  هک  یتـقو  نوـچ  تسین ، يزیچ 
ره ربمغیپ  نامز  ات  دورب ، نایم  زا  ردقلا  هلیل  هک  درادـن  ینعم  هوالعب  و  تسا ، هتفر  نیب  زا  هکنیا  هن  تسا  یقاب  هشیمه  يارب  مه  ردـقلا 

ناضمر هام  ربمغیپ  زا  دـعب  مییوگب  هک  تسا  نیا  لثم  .دورب  نیب  زا  ردـقلا  هلیل  ربمغیپ  زا  دـعب  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ردـقلا  هلیل  لاـس 
هام هک  روط  نیمه  تسا و  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یبش  ردـقلا  هلیل  .درادـن  ربمغیپ  نامز  ریغ  ربمغیپ و  نامز  رگید  ناضمر ، هام  .تفر 

.تسا هنوگ  نیا  مه  ردقلا  هلیل  تسین  ربمغیپ  ندوبن  ندوب و  هب  شندوبن  ندوب و  ناضمر ،

ینعی قیرفت ; »   » مییوگ یم  اـم  هک  تسا  يزیچ  نیمه  قرف »   » هملک تسیچ ؟ دوش » یم  قیرفت  بش  نیا  رد   » هک نیا  زا  دوصقم  سپ 
روما رد  مه  نیا ، .تسا  قرف ; »   » دنیوگ یم  ار  نیا  دنهدب ، لصفت  دننک و  هیزجت  رگیدکی  زا  یتقو  دنتسه  مه  اب  لوا  هک  ار  زیچ  ود 
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شدوخ زاب  مه  نیا  دیفاکشب  دینک و  هیزجت  الماک  ار  یملع  بلطم  کی  امش  رگا  .تسا  تسرد  يرکف  ینهذ و  روما  رد  مه  ینیع و 
اندـنع الا  یـش ء  نم  نا  و  دـیامرف « : یم  میرک  نآرق  .هدـمآ  مه  نآرق  دوخ  رد  لیـصفت »   » و تسا ; لیـصفت »   » و قیرفت »   » و قرف »  »

كاخ و گنـس و  نیا  لماش  درادن ، یحو  هلاسم  هب  صاصتخا  رگید  نیا   ) تسین يزیچ  چیه  ( 2  « ) مولعم ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و 
تـسد رد  نآ  نئازخ  هکنآ  رگم  يریذپان ) انثتـسا  عطاق  نحل  کی  اب   ) تسین يزیچ  چـیه  تسه ) زیچ  همه  لماش  تسه ، مه  تخرد 

دورف نامـسآ  زا  هدمآ ، ورف  زیچ  همه  نآرق  ریبعت  نیا  رد  .میتسرف  یم  ورف  هدش  باسح  مولعم و  نیعم و  هزادـنا  هب  ار  نآ  ام  تسام و 
، نامـسآ زا  هدمآ  دورف  نیمز  طقف  هن  هدـمآ ; دورف  نامـسآ  زا  مه  نامـسآ  نیا  یتح  هدـمآ ، دورف  نامـسآ  زا  مه  نیمز  یتح  هدـمآ ،
ره ینعی  تسا ; یندمآ  دورف  رما  دیریگب  رظن  رد  امش  هک  هچ  ره  شتآ و  اوه و  داب  بآ و  وکاخ  نامسآ ، زا  هدمآ  دورف  مه  نامـسآ 

ریبعت هب  ای  تسا ، تقیقح  نآ  لوزن  لزنت و  عقاو  رد  ملاع  نیا  رد  شتقلخ  دراد و  یقیاقح  هکلب  یتقیقح و  راـگدرورپ  دزن  رد  يزیچ 
 « . یناکم رما   « ، » ینامز رما   « ، » يدام رما   » دوش یم  شمسا  ملاع  نیا  رد  تقیقح  نآ  هیاس  هک  تسا  نیا  لثم  رگید 

ار معا  ینعم  هب  تایبدا   ) تسا یـسراف  تاـیبدا  ياـهراکهاش  زا  هک  دراد  يا  هناـفراع  هناـمیکح  یلاـع  رایـسب  هدیـصق  یکـسردنفریم 
میکح کـی  هک  تسا  يا  هدیـصق  تسا ; هدـش  حرـش  هدیـصق  نیا  تسا .) تفرعم  ینعم و  لـماش  هک  یتاـیبدا  ینعی  منک ، یم  ضرع 

هتفگ
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: دیوگ یم  دنک ; مه  رس  ار  ظافلا  هتسناوت  یم  طقف  هک  يرعاش  کی  هن 

یتسالاب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص  یتسابیز  شوخ و  زغن و  نارتخا ، نیا  اب  خرچ 

.تسا نامسآ  قوف  نامسآ  کی  نآ  تسا ; نیریز  نآ  زاب  قطنم  نیا  رد  مه  نامسآ  دوخ  تسین ، نامسآ  نیا  الاب »  » زا دوصقم 

یتساتکی دوخ  لصا  اب  نامه  الاب  دور  رب  تفرعم  نابدرن  اب  رگا  نیریز  تروص 

اما هدـش ; لزان  رگید  نامـسآ  زا  نامـسآ  یتح  نیمز ، دوخ  یتح  يزیچ ، ره  هک  دـنک  یم  نایب  ار  لوزن »   » موهفم اـنعم و  ناـمه  نیا 
رگید ياج  کی  رد  دح  نیمه  اب  ردق و  نیمه  اب  تیصوصخ  نیمه  اب  لکش ، نیمه  اب  یش ء )  ) نیا هک  تسین  نیا  لوزن »   » نیا ینعم 
کی هب  دـنا ، هتـشادرب  اجنآ  زا  ار  وا  هدوب ، ییاج  کی  رد  مدآ  نیا  هکنیا  لـثم  اـجنیا ; دـنا  هدروآ  دـنا  هتـشادرب  اـجنآ  زا  ار  نآ  هدوب ،

هب ریبعت  نآ  زا  نآرق  اجنیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نیمه  لوزن »   » نیا هن ، دـنا ; هتـشاذگ  اجنیا  دـنا  هدروآ  امیپاوه -  اب  الثم  يا -  هلیـسو 
.تسا ییادج  قرف و  میکح ،) رما  لک  قرفی  اهیف  ، ) تسا هیزجت  لیصفت و  دنک ، یم  قرف »  »

نیا نزخم  رد  .دـینک  یم  رهوـج  ار  ناتـسیوندوخ  امــش  دـنامهفب : ار  يزیچ  دـناوت  یم  اتبــسن  زاـب  یلو  تـسا  فیعــض  هیبـشت ، نـیا 
كرابم روضح  : » يدیسیون یم  همان  کی  نتشون ، هب  دنک  یم  عورش  ناتـسیوندوخ  نیا  اب  دعب  .تسه  يدایز  رهوج  امـش  سیوندوخ 

هحفص يور  هک  تساهرهوج  نیمه  زا  ریغ  رگم  تسیچ ؟ تاملک  نیا  هک  دنـسرپب  امـش  زا  رگا  فلا »...  ياقآ  بانج  مزیزع  تسود 
( دیهد یم  خساپ  ( ؟ دوبن رهوج  نیا  دمآ ؟ دوجو  هب  نآلا  رهوج  نیا  ایآ  .تسین  يزیچ  هک  رهوج  نیا  زا  ریغ  الصا  هتفرگ ؟ رارق  ذغاک 

نزخم رد  اهرهوج  نیا  .دوب  ارچ 
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دوب رهوج  شمسا  طقف  اجنآ  رد  هک  دوب  نیا  دوبن ; تایـصوصخ  نیا  دندوبن ، ادج  رگیدکی  زا  تشادن ، لکـش  تشادن ، دح  دوب  هک 
نآ روضح »  » دوش یم  نیا  دریذپ ، یم  تیفیک  لکـش و  دح و  دیآ  یم  اجنیا  رد  يرگید -  زیچ  هن  رهوج -  نامه  یتقو  یلو  سب ، و 

، دـنک یمن  هابتـشا  مرتحم »   » اـب ار  روضح »  » ناـسنا تقو  چـیه  .تسا  روضح »  » زا ریغ  مرتحم »   » رگید اـجنیا  رد  مرتحم . »   » دوش یم 
ییادـج و اساسا  اجنآ  رد  دـندوب و  یکی  دـحتم و  قباس  رد  هک  اهنیا  .دـنک  یمن  هابتـشا  ج »   » اب ار  ب »   » و ب »   » اب ار  فلا »   » هکنانچ

امش دش  یم  مه  نزخم  نیمه  اب  هتبلا  .دش  امرفمکح  ییادج  قرف و  ترثک و  نآ  رب  نتـشون  هلحرم  رد  دوب ، تدحو  دوبن و  ییاتدنچ 
سپ .داد  نآ  هب  ار  لکش  نیا  دمآ  امـش  تسد  یلو  دیهدب ، نآ  هب  يرگید  لکـش  دیـسیونب و  يرگید  زیچ  مرتحم »...  روضح   » ياجب
نیا .ییادـج  هملک و  تروص  هب  هن  اما  تشاد  دوجو  البق  انعم  کی  هب  تاملک  یلو  دـیدروآ  دوجو  هب  اجنیا  رد  امـش  ار  تاـملک  نیا 

تمکحا باتک  : » لیـصفت هلحرم  هب  اـجنیا  رد  تشاد ، دوجو  ماـکحا  هلحرم  هب  هتاـیا ، »  تمکحا  : » نآرق ریبعت  هب  اـجنآ  رد  هک  تسا 
هملک و هک  دوـش  یم  لزاـن  ربـمغیپ  رب  نآرق  هک  لوا  هعفد  نآ  .تسا  روـط  نیا  ربـمغیپ  رب  نآرق  لوزن  ود  نیا  (. 3  « ) تلـصف مث  هتایا 
هک دوش  یم  رپ  یتقیقح  زا  اما  دوش  یم  رپ  سیوندوخ  .دوشب  رپ  سیون  دوخ  نیا  هک  تسا  نیا  لثم  تسین  اهفرح  نیا  هیآ و  فرح و 

هب دعب  اه  هدشرپ  امه  هک  تسا  یتقو  نآ  نآرق  لوزن  مود  هلحرم  .تسین  يا  هملک  ظفل و  چیه  نآ  رد 
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هیآ نیا  زا  دـنا  هتفگ  هنمز  نیا  رد  هچره   ) دراد هنیمز  نیا  رد  یلاع  یلیخ  رعـش  کی  يولوم  .دـیآ  یم  رد  ظاـفلا  تاـملک و  تروص 
: دیوگ یم  مولعم ) »  ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندنع  الا  یش ء  نم  نا  و  : » تسین نوریب  نآرق 

همه رس  نآ  میدب  اپ  یب  رس و  یب  همه  رهوگ  کی  میدوب و  دحتم 

با وچمه  یفاص  میدوب و  هرگ  یب  باتفآ  نوچمه  میدوب  رهگ  کی 

هرگنک ياه  هیاس  نوچ  دبا  ات  هرس  رون  نآ  دمآ  تروص  هب  نوچ 

قیرف نآ  نایم  زا  قرف  دور  ات  قینجنم  زا  دینک  ناریو  هرگنک 

یم رب  تدـحو  کی  هی  لصا و  کـی  هب  همه  دـینیب  یم  دـینک  هاـگن  دـید  نآ  زا  امـش  یتقو  هک  تسا  نیا  ندرک »  ناریو   » زا دوصقم 
.دندرگ

نیا هشیمه  هک  دنک  یم  نایب  دراد  ار  يراج  رما  کی  هدمآ و  لبقتسم  عراضم و  تروص  هب  هک  میکح »  رما  لک  قرفی  اهیف   » نیا سپ 
نیا لاح  .دراد  زیچ  همه  هک  تسا )  ) یلوزن هب  رظان )  ) هکلب دشاب ، هتشاد  نآرق  لوزن  هب  صاصتخا  دناوت  یمن  دراد ، دوجو  يراج  رما 
ملاع هک  تسا  يا  هطبار  نآ  ردـقلا ؟ هلیل  اب  ناـشدوخ  ادـبم  لـصا و  نآ  زا  ءایـشا  همه  یجیردـت  لوزن  نیا  ناـیم  تسا  يا  هطبار  هچ 

هک میکح -  رما  ره  میکح »  رما  لک  قرفی  اهیف   » سپ .میدرک  ناـیب  ار  بلطم  نیا  شیپ  هسلج  رد  هک  دراد ، لـماک  ناـسنا  اـب  نیوکت 
بـش نیا  رد  تسا -  تطاسب  تدحو و  ماکحا و  لاح  رد  ینعی  میدرک ، ضرع  هک  تسا  يزیچ  نیمه  میکح »   » زا دوصقم  اجنیا  رد 

.دنیآ یم  رد  تایصوصخ  لاکشا و  دودح و  تروص  هب  دننک و  یم  ادیپ  لزنت  دنوش ، یم  ادج  رگیدکی  زا 

ود نآ )  ) زاب نیلسرم »  انک  انا  اندنع  نم  ارما  »
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رد میکح  رما  ره  دـشاب : رما  نامه  رما  نیا  اندـنع » نم  ارما  میکح  رما  لک  قرفی  اهیف   » هکنیا یکی  .تسا  هدـمآ  مه  اجنیا  رد  لامتحا 
ارهق مه  نیلـسرم »  انک  انا   » تقو نآ  .تسام  هیحان  زا  اـهنیا  همه  ینعی  اـم ; دزن  زا  تسا  یناـش  تسا ، يرما  تسا ، يراـک  هک  یلاـح 

 « میکح رما  لک  قرفی  اهیف   » هیآ نیا  هب  اندـنع » نم  ارما   » نیا هکنیا  نآ  دـنا و  هداد  اجنیا  يرگید  لامتحا  .دوش  یم  ءایـشا  همه  لماش 
 ... هکرابم هلیل  یف  هانلزنا  انا   » .دـنک یم  ادـیپ  نآرق  هب  صاصتخا  تقو  نآ  هک  دروخ  یم  هکرابم »  هلیل  یف  هانلزنا  اـنا   » هب دروخ ، یمن 

.ام هیحان  زا  تسا  يرما  نآرق  هک  یلاح  رد  اندنع » نم  ارما 

شیپ هسلج  رد  ار  بلطم  نیا  نیرذنم »  انک  انا   » رد .تسا  لبق  هیآ  ود  رد  نیرذنم »  انک  انا   » ریظن نیلـسرم . »  انک  انا  : » دیامرف یم  دعب 
میا هدوب  رـشب  رذنم  هشیمه  هک  میا  هدوب  نینچ  ام  نیرذنم »  انک  انا  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنا  انا  : » دیامرف یم  نآرق  یتقو  میدرک ; ضرع 

زا ار  رـشب  تیاده  نامدوخ و  راذـنا  ام  هک  تسین  ام  لوا  هعفد  نیا  هک  دـیوگب  دـهاوخ  یم  میا ، هدرک  یم  تیادـه  ار  رـشب  هشیمه  و 
هتشاد ناربمغیپ  هلیسو  هب  ار  شدوخ  راذنا  ناش  دنوادخ  تسا  هدمآ  نیمز  يور  هب  رشب  هک  يزور  زا  هکلب  میشاب ، هدرک  عورـش  نآرق 
بلطم نیا   ) نآرق هک  نیا  .میا  هداتسرف  یم  لوسر  هک  میا  هدوب  نینچ  هشیمه  ام  تسا : نیمه  بلطم  مه  نیلـسرم »  انک  انا   » رد .تسا 

ای یـسانش »  نید   » حالطـصا هلاسم  رد  هدـش -  ریـسفت  هدـش و  هداد  حیـضوت  یلیخ  بلطم  نیا  مه  راـبتخا  رد  و  دـنک -  یم  رکذ  ار )
زا نآرق  رظن  زا  هکنیا  نآ  دنک و  یم  نایب  ار  نآرق  صاخ  رظن  نایدا »  خیرات  »
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رب اـه  هرود  هک  هدوبن  روج  نیا  ینعی  هدوب ; نیمز  يور  رب  یهلا  لوسر  تسا  هدـمآ  نیمز  يور  رب  رکفتم  لـقاع  رـشب  هک  یلوا  هظحل 
زا الثم  معا  ینعم  هب  یتسرپ  تب  زا  مه  شتـسرپ  هدـیلول ، یم  شدوخ  ياهینادان  اهتلاهج و  رد  روط  نیمه  رـشب  تسا و  هتـشذگ  رـشب 

نیرخآ نآ  دنـسرب ، عاونا  بابرا  هب  تب و  هب  مک  مک  دـعب  دنتـسرپب و  ار  هلیبق  سیئر  دـعب  هدـش و  عورـش  دـیورف  لوق  هب  یتسرپردـپ 
اهنیا .تسین  يزیچ  نینچ  هن ، دننک ; یم  توعد  هناگی  يادـخ  هب  ار  مدرم  دـننک و  یم  روهظ  دـنیآ  یناربمغیپ م  دـسر  یم  هک  هلحرم 

طوبرم اهنیا  نوچ  تسا ، نیمخت  سدح و  ناشفرح  اشنم  دنیوگ ، یم  هک  مه  اهنآ  .تسا  خیرات  دـیوگب  یـسک  هک  تسین  مه  خـیرات 
.دنمان یم  خیرات »  لبق  ام  هنمزا   » ار اهنیا  اهنآ  دوخ  هک  تسا  يا  هنمزا  هب 

دـسر یم  تسب  تب  هب  دنمـشناد  رفن  کـی  یتقو  تسه ! مه  بیجع  اـعقاو  و  تسا ، تایـسدح  تایـضرف و  تسین ، خـیرات  اـهنیا  سپ 
بآ و اب  اهباتک  رد  دنا  هتفگ  نادنمـشناد  هک  ار  یتایـضرف  .ددنخ  یم  وا  هب  مه  يداع  مدآ  کی  هک  دیوگ  یم  یتایـضرف  کی  یهاگ 
( رظن رد   ) دـیهاوخب مه  قطنم  رهاظ  نامه  رظن  زا  رگا  هدیـسر  ءایبنا  یحو و  هلیـسو  هب  هک  یبلاـطم  هک  یتروص  رد  دنـسیون  یم  باـت 

دهدب تسد  هب  ار  شتـسرپ  هشیر  دهاوخ  یم  یتقو  دیورف  الثم  .دنک  یمن  ناشرظن  بلج  نیا  یلو  تسین ، نآ  زا  رتبیجع  نیا  دـیریگب 
مه خیرات  اهنیا  دشاب ; هتشادن  يداقتعا  یهلا  هزیرغ  ای  ترطف  هب  دهاوخ  یم  وا  نوچ  داتفا -  شتـسرپ  رکف  هب  رـشب  هک  دش  روطچ  هک 

يزیچ نینچ  دیاش  تسا  هتفگ  هدرک و  ضرف  هدمآ  هدرک -  دروخ  رب  یکردم  هدنیوگ  مییوگب  هک  تسین  میدرک  ضرع  هک 
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رتیوق همه  زا  هک  هداوناـخ -  ردـپ  میدـق  یلیخ  راودا  رد  هک  هدرک  رکف  روج  نیا  تسا  یـسینج  هزیرغ  يور  شا  هیکت  نوچ  وا  .هدوب 
شدوخ هب  دروآ و  یم  هچب  اهنآ  زا  هک  ییاـهنز  نآ  زا  ریغ  ینعی  داد ، یم  صاـصتخا  شدوخ  هب  ار  هداوناـخ  ثاـنا  سنج  همه  دوب - 

.درک یم  مورحم  ار  اهرـسپ  داد و  یم  رارق  شدوـخ  میرح  مرح و  ءزج  دـندش  یم  گرزب  هک  مه  ار  شیاـهرتخد  تشاد  صاـصتخا 
زیمآ تبحم  ساسحا  .زیمآ  ترفن  ساسحا  کی  زیمآ و  تبحم  ساسحا  کی  دنتشاد ، ردپ  نیا  هب  تبسن  ضقانتم  ساسحا  ود  اهرـسپ 
ظفح نمشد  لباقم  رد  ار  اهنیا  دوب و  هداوناخ  روآ  نان  دوب ، هداوناخ  یماح  دوب ، هداوناخ  گرزب  دوب ، هداوناخ  نامرهق  وا  هکنیا  يارب 
سح رد  زکرمتم  ار  تاساسحا  همه  وا   ) رگید فرط  زا  یلو  .دـندرک  یم  هاـگن  مارتحا  تبحم و  رظن  هب  وا  هب  تهج  نیا  زا  .درک  یم 

تداـسح هنیک و  سح  کـی  دوـب ، هدرک  مورحم  ار  اـهنآ  هداد و  صاـصتخا  شدوـخ  هب  ار  اـثنا  سنج  همه  نوـچ  دـناد ) یم  یـسنج 
اهنیا مدرک  ضرع   ) دندش عمج  مه  رود  دندمآ  اه  هچب  يزور  .دش  ادیپ  اجنآ  زا  ضقانتم  سح  ود  نیا  .دنتـشاد  وا  هب  تبـسن  یبیجع 
تحت ناـهگان  .تسا  هدرک  مورحم  ار  اـم  شدوخ و  يارب  هدرک  عمج  ار  اـهنز  ماـمت  هک  دوش  یمن  هک  نیا  دـنتفگ  تسا ) لاـیخ  همه 

.دنتـشک ار  وا  دنتخیر  یعمج  هتـسد  تمیـشک ; یم  میروآ ، یم  رد  ار  تردپ  دـنتفگ  دـنتفرگ ، رارق  ناشزیمآ  ترفن  تاساسحا  ریثات 
ناسنا یتقو  هک  يدروم  ره  لثم  درک ، روهظ  دنتشاد  وا  هب  تبسن  هک  يا  هنانامرهق  مارتحا  زیمآ و  تبحم  ساسحا  نآ  دنتـشک  هک  دعب 

شراک هنیک  رگید  درک  ار  شراک  هک  دعب  دنک  یم  يراک  کی  يزوت  هنیک  ساسحا  کی  يور 
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رود دـندش  جراخ  بضغ  تاساسحا  نایلغ  نیا  زا  هک  اهدـعب  .دـنک  یم  ادـیپ  روهظ  لاجم  شرگید  تاساسحا  هزات  دوش و  یم  مامت 
دروم ردپ  نیا  اجنیا  زا  میداد ! تسد  زا  ار  نامدوخ  ینامرهق  رهظم  ام  يدید ، میدرک ! يدـب  راک  بجع  دـنتفگ  دنتـسشن و  رگیدـمه 

و نآ ، شتـسرپ  هب  دـندرک  عورـش  دـنتخاس و  یقاـب  دوجوم  کـی  ناونع  هب  ار  ردـپ  نیا  همـسجم  مک  مک  .تفرگ  رارق  رتشیب  مارتـحا 
.دش زاغآ  اجنیا  زا  شتسرپ 

دینیبـب هصق ; نیا  لـباقم  رد  دـیراذگب  دنتـسه -  ناربـمغیپ  شا  هدـنیوگ  هکنیا  زا  رظن  عـطق  ار -  اوـح  مدآ و  هصق  دـییایب  امـش  ـالاح 
.دننک لوبق  دنهاوخ  یمن  ار  نآ  دننک و  یم  لوبق  یضعب  یملع  هیضرف  کی  تروص  هب  ار  نیا  .تسا  رتلوقعم  کیمادک 

هلـسلس کی  رثا  رد  اجیردت  هک  تسین  يا  هلاسم  تلاسر  توبن و  هلاسم  .تسین  روط  نیا  بلطم  دیوگب  دهاوخ  یم  نآرق  لاح  ره  هب 
تجح تسا  هدـمآ  نیمز  يور  هب  هک  يا  هظحل  نیلوا  زا  هک  تسا  يدوجوم  نانچنآ  ناسنا  .دـشاب  هدـش  ادـیپ  ناسنا  يارب  تافداصت 

نینچ دـشاب  نیمز  يور  رب  هک  يا  هظحل  نیرخآ  ات  هکنیا  اـمک  تسا ، هدوب  ماوت  وا  اـب  یهلا  تیادـه  یهلا ، راذـنا  یهلا ، لوسر  یهلا ،
دهاوخ ادـخ  تجح  اـهنآ  زا  یکی  دـننامب  یقاـب  نیمز  يور  رب  رفن  ود  رگا  هک  تسا  ثیدـح  مدرک  مضرع  شیپ  هسلج  .دوب  دـهاوخ 

.دوب

ینعی راگدرورپ ; زا  تسا  یتمحر  هدوب ؟ نیا  ام  راک  میا و  هداتـسرف  لوسر  هشیمه  میتسه ، لسرم  هشیمه  ام  ارچ  کبر »  نم  همحر  »
وا میلعلا »  عیمـسلا  وه  هنا   » .درادرب شتیمیحر  زا  تسد  ای  درادب  شتینامحر  زا  تسد  یتدم  هک  تسین  نینچ  میحر  نامحر و  يادخ 

ای دارفا  ياهزاین  هک  تسا  نیا  دوصقم  تساونش »  ادخ   » دیوگ یم  هک  یتقو  .تساناد  اونش و 
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انایحا تسا  نکمم  الاح  .دینـش  ار  زاین  دـیاب  شوگ  اب  دوش و  یم  نایب  نابز  اب  زاین  هک  تسا  روط  نیا  ـالومعم  دونـش .) یم   ) ار ءایـشا 
، تسا عیمـس  ادخ  .دوش  یم  یقلت  ینیدینـش  زاب  تسا ، ندینـش  لباق  هک  تسا  يرما  کی  هکنیا  رابتعا  هب  یلو  دیاین ، نابز  هب  زاین  نیا 
هب ناسنا  ینعی  دونـش ، یم  میتسه ، دنمزاین  يزیچ  نینچ  هب  ام  دنیوگ  یم  دـنا و  هدرک  دـنلب  زاین  هب  هک  ار  تادوجوم  همه  يادـن  هناک 
رب انب  دونـش و  یم  ار  زاین  نیا  ادخ  و  میهاوخ ، یم  امنهار  ام  ایادخ  هک  تسا  دـنلب  وا  دایرف  هشیمه  نیوکت  ناسل  اب  دراد و  زاین  ربمغیپ 

ینتسناد طقف  تسین ، یندینش  هک  تسا  يروما  هب  عجار  دناد » یم   » زاب .دناد  یم  تساناد و  و  تسا ، میلع  .دروآ و  یم  رب  ار  نآ  نیا 
ملعا هللا   ) دنک ثوعبم  تلاسر  هب  ار  یـسک  هچ  هک  دـناد  یم  دروآ ، رب  دـیاب  هنوگچ  ار  زاین  نیا  هک  دـناد  یم  الثم  .یندینـش  هن  تسا 

.دنکب هچ  هک  دناد  یم  دنکب  دیاب  دوخ  هیحان  زا  هچنآ  دونش و  یم  ار  اهنآ  زاین  تساهنآ ، هیحان  زا  هچنآ  ( 4 (. ) هتلاسر لعجی  ثی 

: اهتشون یپ 

( .تسین تسد  رد  هسلج  نآ  راون  - ) 1

.21 رجح /  - 2

.1 دوه /  - 3

.124 ماعنا /  - 4

ردقلا هلیل  تلزنم  مئالع و 

نا و  تئفد ، درب  یف  تناک  نا  و  اهحیر ، بیطی  نا  اهتمالع  لاقف :  ردقلا ، هلیل  همالع  نع  هتلاس  مالـسلا :  امهیلع  رقابلا  لاق  ثیدـحلا : 
(1  . ) تباطف تدرب  رح  یف  تناک 

نآ زا  یشوخ  يوب  هک  تسا  نیا  ردقلا  هلیل  تمالع  دومرف :  ع )  ) ماما سپ  دیسرپ ؟ ردقلا  هلیل  تمالع  زا  ملسم ) نب  دمحم   : ) همجرت
( ناتسبات  ) يامرگ رد  ردقلا  هلیل  رگا  و  ددرگ ، یم  میالم  مرگ و  دشاب  ناتسمز )  ) يامرس رد  رگا  دوش ، یم  شخپ 
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 . ددرگ یم  وکین  لدتعم و  کنخ و  دشاب 

 : حیضوت

نآ زا  یـضعب  رد  تسا ، رایـسب  ردق  بش  لیاضف  صیاصخ و  ینعم و  رد  تایاور  دـیوگ :  یم  ردـق  بش  میالع  رد  یئابطابط  همالع 
ياوه دنک و  یم  عولط  عاعـش  نودب  باتفآ  بش  نآ  حبـص  ردـق ، بش  هکنیا  لیبق  زا  هدرک  رکذ  ردـق  بش  يارب  ییاهتمالع  تایاور 

ص 332) ج 40 ، نازیملا ،  . ) تسا لدتعم  زور  نآ 

 : ثیدحلا

لثم نآ  زور  تسا و  لاس  ره  رد  ردـق  بش  همجرت :  ( 2  . ) اهتلیل لثم  اهموی  هنـس و  لک  یف  ردقلا  هلیل  مالـسلا :  هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
 . دشاب یم  نآ  بش 

(3  « . ) هیفاعلا ( : » ص  ) لاق یبر ؟ لاسا  امف  ردقلا  هلیل  تکردا  انا  نا  هلآ : ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  ثیدحلا 

« . ار تیفاع   : » دومرف منک ؟ تلئسم  ار  يزیچ  هچ  ادخ  زا  مبایرد  ار  ردق  بش  رگا  دش :  هتفگ  ص )  ) ربمایپ هب  همجرت : 

 : لاق کتمحر ، دـیرا  یهلا  لاق :  ردـقلا ، هلیل  ظقیتسا  نمل  یبرق  لاـق :  کـبرق ، دـیرا  یهلا  مالـسلا : ) هیلع   ) یـسوم لاـق  ثیدـحلا : 
لاق ردقلا ، هلیل  یف  هقدصب  قدصت  نمل  کلذ  لاق :  طارـصلا ، یلع  زاوجلا  دیرا  یهلا  لاق :  ردقلا ، هلیل  نیکاسملا  محر  نمل  یتمحر 

کلذ لاق :  رانلا ، نم  هاجنلا  دیرا  یهلا  لاق :  ردقلا ، هلیل  یف  هحیبست  حبـس  نمل  کلذ  لاق :  اهرامث ، هنجلا و  راجـشا  نم  دیرا  یهلا  : 
(4  . ) ردقلا هیل  یف  نیتعکر  یلص  نمل  ياضر  لاق :  كاضر ، دیرا  یهلا  لاق :  ردقلا ، هلیل  یف  رفغتسا  نمل 

برق دومرف :  موش ، کیدزن  وت  هب  مهاوخ  یم  ادنوادخ ! همجرت : 
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هک تسا  یـسک  نآ  زا  متمحر  دومرف :  مهاوخ ، یم  ار  تتمحر  ادنوادخ ! تفگ :  دوش ، رادیب  ردـق  بش  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  نم 
یسک نآ  زا  نآ ، دومرف :  مهاوخ  یم  وت  زا  ار  طارـص  زا  نتـشذگ  زاوج  ادنوادخ ! تفگ :  دنک :  تمحر  نانیکـسم  هب  ردق  بش  رد 
یسک نآ  زا  اهنآ  دومرف :  مهاوخ ، یم  شیاه  هویم  زا  تشهب و  ناتخرد  زا  ادنوادخ ! تفگ  دهدب .  يا  هقدص  ردق  بش  رد  هک  تسا 
تـسا یـسک  نآ  زا  نآ ، دومرف :  مهاوخ ، یم  ار  منهج  زا  ییاهر  ادنوادخ ! تفگ :  دـهد  ماجنا  ار  شحیبست  ردـق  بش  رد  هک  تسا 

بش رد  هک  تسا  یسک  نآ  زا  نم  يدونـشخ  دومرف :  مهاوخ ، یم  ار  وت  يدونـشخ  ادنوادخ  تفگ  دنک :  رافغتـسا  ردق  بش  رد  هک 
 . دراذگب زامن  تعکر  ود  ردق 

نآ رد  یلاعت  يادخ  تسا ، يریگ  هزادنا  ریدقت و  ردـق ، هب  دارم  ارهاظ  تسا و  هدـش  لزان  نآرق  هک  تسا  یبش  ردـقلا  هلیل  حیـضوت : 
تواقش و  تداعـس ، قزر ، گرم ، یگدنز و  دیامن ، یم  ریدقت  ار  هدنیآ  لاس  ردق  بش  ات  بش  نآ  زا  ینعی  ار  لاسکی  ثداوح  بش 

 . دزاس یم  ردقم  ار  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  و 

ص 95 رون ) نایهار  هشوت  هر   ) دوبعم یلجت  ناضمر ،

ناگدنسیون زا  یعمج 

اهتشون یپ 

 . هحفص 256 ج 7  هعیشلا ، لئاسو  - 1

 . هحفص 262 ج 7  هعیشلا ، لئاسو  - 2

 . هحفص 458 ج 7  لئاسولا ، كردتسم  - 3

 . هحفص 456 ج 7  لئاسولا ، كردتسم  - 4

ردقلا هلیل  ّرس  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف 

نتم

ردقلا هلیل  ّرس  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف 

(1  ) رگدور داوجدّمحم 

هدیکچ

هلیل  » نطاب دوجو و  تقیقح  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دوجو  تقیقح  نطاب و  لـماعت  تبـسن و  تسا  نآ  رب  یعـس  راتـشون ، نیا  رد 
« ردقلا
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ياه تهباشم  یکارتشا و  ياه  یگژیو  رب  تعیرـش ،» تقلخ و  هسدـنه   » و دوجو » لصا  نییعت  نّیعت و   » ياهروحم رد  دوش و  هسیاقم 
مالسلااهیلع همطاف  ترضح  تیصخش   » و تشونرس » «، » تشرـس  » ملاع هس  تلزنم  هلاقم ، نیا  رد  ددرگ .  دیکأت  میظع  هدیرفآ  ود  نیا 

 . دوش یم  یسررب  یقیبطت  يدرکیور  اب  « 

 . یلمع لقع  يرظن ، لقع  ردقلا ، هلیل  تیالو ، یفیرعت ، تّوبن  مالسلااهیلع ،  ارهز  همطاف  اه :  هژاودیلک 

همّدقم

ادـیپ و ملاع  ود  رد  راصما و  راصعا و  همه  رد  نانز  هناگی  ِزاتمم  صخاش و  ِیتسه  هتـسجرب و  ِتیـصخش  ياه  هّفلؤم  همه  هب  تفرعم 
باب زا  یتاذ ، نورد  قیاقح  و  یموهفم » تیهام   » هن يدوجو » ّتیوه   » ثیح زا  هکنیا  هچ  دـیامن ؛ یم  روسعم  لکـشم و  رایـسب  ناـهنپ 
يوق يدوجو ، ثیح  زا  هچره  و  تسا ؛ یندـشان  كاردا  رادرباناتمه و  ریذـپانرارکت و  ( 164 تافاص :  « ) ٌمُوْلعَّم ٌماَقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  اَـمَو  »
ُهلانَیال مَمِهلا و  ُدـُعب  هُکِردـُیال   » قادـصم دـبای  برق  ضحم  یتسه  هب  دـشاب و  هتـشاد  يرتشیب  دّرجت  هدوب و  رت  لـماک  رتدـیدش و  رت ،

هب تفرعم  كرد و  ناوت  شیوخ ، يروضح  كاردا  اب  فراع  هن  یلوصح و  كاردا  اب  میکح  هن  هک  دش  دـهاوخ  ( 2 « ) نَطِفلا ُصوَغ 
زا زجع »  » و لهج »  » هب فارتعا  هنیآ  ره  لـماک  ناـسنا  نآ  هب  ِناـفرع  درادـن و  ار  وا  يدوجو  تیـصخش  تاذ و  عینم  دـنلب و  ياـه  هّلق 
هب تفرعم  هکلب  تسین ، هتـسب  دودسم و  زین  وا  یتسه  دوجو و  ّتنج  تاذ و  تشهب  هب  دورو  هار  اما  تسوا .  یتاذ  تقیقح  هب  تفرعم 

َْسَیل  » زا يرهظم  هک  لماک ، ناسنا  تاذ  هب  هاـنتکا  ینعی  تسا ؛ روسیم  نکمم و  وا  يدوجو  تـالامک  یتسه و  زا  یتاـجرد  بتارم و 
َْملَو  » و ( 11 يروش :  « ) یَش ٌء ِِهْلثِمَک 
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قلطم و دوجو  تداهـش  بیغ و  ات  عماج ، نوک  تسا و  یهلا  لالج  لامج و  ءامـسا  عماج  هدـش و  ( 4 دیحوت :  « ) دَـحَأ اوُفُک  ُهَّل  نُکَی 
زار هگاشامت  زا  نامورحم  نامرحمان و  يور  رب  ار  شتاذ  تقیقح  هب  دورو  هار  هدز ، هرِگ  مه  هب  نتـشیوخ  هناخ  رد  ار  یتسه  فاـضم 
مل  » ات دـنراد  هار  وا  یتسه  قلطم  قلطم و  یتسه  هب  هتفای  هّبـشت  ِیتسه  میرح  دوجو و  مرح  رد  لد  نامرحم  اهنت  دـیامن و  یم  دودـسم 

، يرهوج تکرح  اب  يدوجو  لامکتـسا  ماقم  رد  يریذـپوگلا  یـسانشوگلا و  دریذـپ و  تروص  زین  ( 3 « ) ِهتفرعم ِبجاو  نع  اـُهبجحَی 
دبای نّیعت  ( 4  ) یّبح تکرح  یلاثما و  دّدجت 

ناسنا نآ  یهلا  ینارون و  دوجو  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف  نوچمه  یلماک  ناسنا  دادـضالا  عماـج  هکلب  داـعبالا و  عماـج  تیـصخش 
هب ریذـپ  تفرعم  انعم و  مامت  هب  كاردا  لباق  قلطم ، دوجو  هب  يدوجو  برق  لیلد  هب  ناحبـس  يادـخ  هفیلخ  هغلاب و  تجح  موصعم و 

هتکن نیمه  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ردقلا و  هلیل  يدوجو  براقت  هباشت و  هلمج ، زا  تسین و  رایع  مامت  عماج و  لماک و  تروص 
َْقلَخلا ّنَال  ُهمطاف  تیّمُـس  اّمنِا   » و ( ، 12 ردـق :  « ) رْدَْـقلا ُهَْلَیل  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل   » هک ناـنچ  هک  تسا  هتفهن  قینا  قیمع و  غیلب ،
ياراد ریذـپ و  هبترم  يدوـجو  ثیح  زا  زین  مالـسلااهیلع  همطاـف  کّکـشم و  ریذـپ و  بـتارم  ردـقلا  هـلیل  و  ( 5 « ) اـِهتفرعم نَع  اومُِطف 

يدوجو و ياقر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راگدای  نآ  ِنکمم  روسیم و  ردق  هب  كاردا  يارب  دـیاب  هک  تسا  يدوجو  تاجرد 
دعتسم ار  ناسنا  لد  لقع و  ناحبس  يادخ  درک .  ادیپ  بّرقت  ردقلا  هلیل  ماقم  هب  تفای و  یتاذ  طسب  یتسه و  رد  هعسوت 
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ناسنا تراشا  داشرا و  تیامح ، تیادـه ، وترپ  رد  لماکتم  ناسنا  هک  داد  رارق  شا  یلالج  لامج و  ياـه  هوسا  هب  تفرعم  هتـسیاش  و 
ملاوع رد  ار  دوعـص  سوق  دبای و  يدوعـص  ریـس  يدوجو  ِتبحم  يزرورهم و  يرورپ و  لقع  هب  دیاب  تسا ، لّمکم  ناسنا  هک  لماک ،
هنشت ياه  ناسنا  يرآ ، دبای .  راب  دوجو  هرجش  هرمث  موصعم و  يا  همطاف  نوچمه  دوجو  مزب  دوهش و  ناتسبش  هب  ات  دیامن  یط  دوجو 
نوچ یلماک  ناسنا  ياتمه  یب  تیصخش  دوهشلاراد  هب  دورو  زج  یهار  هناحبـس  قح  ترـضح  رادید  قاتـشم  لاصو و  قئاش  لامک و 

نارحب زا  جورخ  يارب  یمالـسا  هلـضاف  هنیدم  زورما و  یناهج  هعماج  ناوج  دیدج و  لسن  و  دـنرادن ...  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص 
تـسا هتـسیاب  یگناگیب  دوخ  زا  ینعی  دوجو  هرهوج  رگناریو  زوس و  ترطف  تفآ  رطخ و  زا  ییاهر  یقیقح و  همانـسانشرقف  ّتیوه و 
قالخا یلمع ، يرظن و  نافرع  ینیع ، یملع و  تمکح  رد  هک  مالـسلااهیلع ،  همطاف  نوچمه  یتیـصخش  اـب  تبرغ »  » و لـصف »  » زا هک 

ناهج ریگارف و  تموکح  تمکح و  یعامتجا ، يدرف و  طسق  یلمع ، یقـالخا و  يرکف ، تلادـع  ینید ، درد  كرد و  یلعف ، یلوق و 
تداعـس ترخآ و  ایند و  عماج  ریخ  هنادواج و  نیتسار و  تبحم  قشع و  هلاّمع و  همّالع و  تحاس  ود  رد  هتفاـی  یلاـعت  لـقع  لومش ،

تمعن ریخ و  ای  رثوک » ، » میرک نآرق  نیـشنلد  نیریـش و  ریبعت  هب  یندـشنان و  مامت  هنادواج و  يوگلا  دمآرـس و  يونعم و ...  يداـم و 
رترب و ناسنا  نآ  هتفاـی ، يدوجو  یکیزیفاـتم و  رـشح  یلمع و  یتاذ و  ینهذ ، سنا  تسا ، يدـبا  ریذـپان و  لاوز  دـیازتم و  هدـنیازف و 

شیوخ كاپ  یگدنز  هحولرس  لوقعم و  تایح  قشمرس  ار  هنومن 
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رب دوش و  لصاو  دوخ  لصا  هب  ددرگزاب و  شیوخ  ترطف  هب  دـبای و  هبّیط  تاـیح  ییارگ ، همطاـف  یـسانش و  همطاـف  اـب  اـت  دـهد  رارق 
ینالقع و یـشسرپ  هک  مینک » زاغآ  اـجک  زا   » هب دـشکب و  نـالطب  طـخ  شیوخ  يولع  ِنم  یقیقح و  ِدوخ  زا  قارف  لـصف و  راـگزور 

ماظن ماجنا  زاغآ و  یتسه و  هقلح  ِرَـس  ود  دنک و  هبرجت  ار  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  ات  دـهد  خـساپ  همطاف » زا   » اب تسا ، هنایارگ  لماکت 
مالـسلااهیلع و همطاف  يرون  تقیقح  داـی و  ماـن و  اـب  یتسه  زاـغآ  زا  ( 6 « ) امُکتقلَخ امل  ُهمطاف  ـالول   » ثیدـح هک  دـبایرد ، ار  دوجو 

هنادواج يدـبا و  تایح  ماجرف  هب  ( 7 « ) نویمطافلا نیَا   » ینامحر ویرغ  یتوکلم و  همغن  ربکا و  رـشح  هنحـص  رد  وا  رونلارهاـب  روضح 
دّیـس نت  هراپ  تقلخ و  رهوگ  شنیرفآ و  رثوک  رادـیاپ  تمعن  يدوجو و  ضیف  نیهر  لـماکتم  ناـسنا  ددرگ و  هتـشرس  مه  هب  ناـسنا 

دزادرپب طوبه  رد  دوعـص  ماقم  هب  طباه  ناسنا  نیا  يداه ، ناسنا  نآ  تاهجوت  ّلظ  رد  دریگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  وفُک  تانئاک و 
نامیا و رمثرپ  كاپ و  هرجـش  راس  هیاس  رد  اـت  دریگ  رارق  ( 10 رطاف :  « ) هُعَفْرَی ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلاَو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ   » قادـصم و 
 : لحن « ) هَبِّیَط ًهاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم   » هیآ ددرگ و  لیان  شیوخ  یناکما  لامک  هب  حـلاص ، لـمع 

، دوجو راد  رد  هدـش  یقیقح  راد و  همانـسانش  رادـم و  ّتیوه  یناـسنا  نینچ  دزاـس و  یّلجتم  شیوـخ  هزیگنا  لـعف و  رکف ، رد  ار  ( 97
رثوک شنمرثوک ، ِسانشرثوک  ددرگ و  كرابم  ( 9 ، ) نامز ره  و  ( 8  ) ناکم ره  رد  هکلب  دشابن ، تکرب  یب  ّتیوه و  یب  رثالادوقفم و 

رثوک شور و 
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نیا ضرغ  دزاـی .  تسد  تدـحو  رثوک و  ماـقم  هب  دـبای و  ییاـهر  تسا  ترثـک  رثاـکت و  هچره  زا  هک  دوش  يرثوک  دوخ  شیارگ و 
، شیوخ یتسه  ّتیوه و  زا  غراف  تریح و  يارحـص  رد  هدز  نافوط  تیدام و  يوک  هتـشگرس  تعیبط و  رد  هدـناماو  ِناسنا  هک  تسا 
هب هّقفت  تریصب و  وترپ  رد  یعقاو  یتخب  شوخ  یقیقح و  تداعس  نیقی و  تنوکس و  هنینأمط ، لامک ، هتفیش  تایح و  بآ  هنشت  یلو 

، یعامتجا یگداوناخ و  يدرف ، داعبا  رد  وا ، یگدنز  شور  شنم و  شنیب ، هب  یّسأت  مالـسلااهیلع و  همطاف  فارطالا  عماج  تیـصخش 
ینارون ابیز و  يولبات  شیوخ و  يور  شیپ  یمطاف  هنییآ  ندادرارق  اب  دریگ و  شیپ  رد  يراگتسر  حالـص و  حالف ، دشر ، تاجن ، هار 

يزاسزاب یسانشزاب و  یبای ، نتشیوخ  یسانش ، نتشیوخ  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  ادخ  ربمایپ  راگدای  نآ  راگدنام  و 
همه رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هکنیا  هچ  دزادرپب ؛ شتایح  یتسه و  لیوأت  دقن و  شیوخ و  یبایزاب  یبایدوخ و  هب  هتخادرپ ، دوخ  دوجو 

تلادع یعامتجا و  تفرعم  ینید و  تریـصب  یمالـسا و  شنیب  ینافرع ، یناهرب و  داعبا  ینامـسج و  یناسفن و  ینالقع ، ياه  تحاس 
تایح رد  ار  قشع  لقع و  و  يزرودرخ ، ناـمیا و  لـمع ، ملع و  تسا و  لـماک  ییوگلا  یباـی  تیـالو  یـسانش و  تیـالو  هناـهاوخ و 

يوناث و يدام  یتسه  هن  تسا ، یـش ء  یتاذ  یلّوا و  یتسه  انامه  يزیچ  ره  لامک  راـیعم  سپ  تسا .  هدـناسر  روهظ  هب  دوخ  ینارون 
شا ینوریب  فاصوا  هن  تسوا ، یتسه  هوحن  زا  یکاح  هک  دنک  یم  میسرت  نآ  هّیعون  تروص  ار  يزیچ  ره  تقیقح  اریز  نآ ؛ یضرع 

هاگآ یتسه  نامه  هک  ناسنا ، یتاذ  لامک  و  دنشاب ؛ یم  شتقیقح  زا  جراخ  هب  وا  طابترا  هوحن  نامجرت  هک 
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ناهج ندب و  ریبدت  هدارا  ّتین و  هوحن  هب  دنک و  یم  تفایرد  یلاع  يدابم  زا  هک  تسا  حیحـص  ياه  هشیدـنا  هوحن  هب  تسوا ، لاّعف  و 
نایناهج نانز  هدیـس  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  رگا  و  دهد .  یم  لیکـشت  ار  وا  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  نامه  هک  تسا  تعیبط 
ظاـحل هب  هن  تسوناـب ، نآ  يدوـجو  لاـمک  ظاـحل  هب  اـهنت  دـشاب  یمن  وا  ياـتمه  يدـحا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ریغ  تسا و 

نابز و زا  ار  قطان  نآرق  و  لماک ، ناـسنا  ناـبز  زا  ار  یلماـک  ناـسنا  نینچ  هک  مینآرب  راتـشون ، نیا  رد  ( 10  . ) وا يرابتعا  ياهدـنویپ 
نأشلا میظع  ربمایپ  رـضحم  زا  ار  یمطاف  یلالج  یلامج و  فاصوا  يدوجو و  میارک  لیاضف و  مینک و  ییاسانـش  تماص  نآرق  قیرط 

، وس کـی  زا  ردـقلا  هلیل  مالـسلااهیلع و  همطاـف  عوضوم  مییاـمن .  وجو  تسج  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یبسن و كاردا  ندوب  نکمم  روسیم و  رگید ، يوس  زا  و  مالسلااهیلع ؛  ارهز  ترـضح  تیـصخش  هب  تفرعم  ندوب  لکـشم  روسعم و 

َنِم َلَزنَأ   » رادـم و  ( 11 « ) اَهاعوَا اهُریخف  ٌهیعوا  َبولقلا  ِهذـه  ّنِا   » روحم رب  ات  دـهد  یم  ناـشن  ار  ناـمدوخ  يدوجو  هبترم  اـب  ناـسمه 
يدوجو هعـس  ردق  هب  ات  میبایراب ، شا  يدوجو  رثوک  يرثوک و  يدوجو  روضح  هب  ( ، 17 دعر :  « ) اَهِرَدَِـقب ٌهَیِدْوَأ  َْتلاَسَف  ءاَم  ءاَمَّسلا 

يوک ناقاتـشم  تمارک و  لامک و  باحـصا  ضیف و  لضف و  بابرا  يورارف  میروآ و  گنچارف  يراونا  یقیاقح و  یفراعم ، شیوخ ،
 . میهد رارق  تیالو 

( ردقلا هلیل  مالسلااهیلع و  همطاف   ) رَدَق رْدَق و  ّرِس 

رد شواک  ینآرق و  ياه  شواک  رد  صولخ  شالت و  یکدنا  اما  دیآ ، یمن  گنچارف  یناسآ  هب  یـسانش  همطاف  یـسانشردق و  هچرگ 
ینیوکت و يدوجو و  یحو  هچ  ینایحو ، ياه  شهوژپ 
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یخرب هب  هک  هاگ  نآ  درب .  یم  شیپ  هب  ردـق  مالـسلااهیلع و  همطاف  كاردا  يوس  هب  ار  ام  جـیردت  هب  یعیرـشت ، ینیودـت و  یحو  هچ 
میهاوخ یپ  اهزمر  زار و  هب  میـشیدنیب ، ردق  مالـسلااهیلع و  همطاف  قواست  هکلب  يواست ، يدوجو و  تدـحو  كرتشم و  ياه  یگژیو 

 : هلمج زا  درب ؛

هّینیع و تروص  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  عماج ، ینیودـت  مالک  میرک  نآرق  و  تسا ، ینیوکت  لماک  ناسنا  مالـسلااهیلع  همطاـف  فلا . 
عماج مالسلا  مهیلع  یحو  تیب  لها  هکنیا  هچ  تسا ؛ مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هیملع  هینیودت و  تروص  نآرق  میرک و  نآرق  هینیوکت 
ِیلک ملاوع  ِعماج  لماک  ناسنا  ینعی  دنا ؛ يرابتعا  یقیقح و  هئشن  لماش  تعیرـش و  تقیقح و  باتک  دجاو  نیودت و  نیوکت و  مالک 
ددرگ یم  یهتنم  باتکلا » ّما   » و نیبم » باتک   » هب نآ  نیرب  العا و  هلحرم  هک  تسا  عیرـشت  ماظن  رد  دیابن  دـیاب و  هدام و  لاثم و  لقع ،
تـسا يدوجو  تائـشن  همه  بحاص  عماج و  نوک  لماک  ناسنا  هک  ینیودت ؛ هن  تسا ، ینیوکت  و  يرابتعا ، هن  تسا ، ینیع  دوجوم  و 

مالـسلااهیلع ارهز  همطاف  ور ، نیا  زا  ( 12  . ) یتسه رگید  بتارم  هب  دـسر  هچ  ات  دـنیوا ، يدوجو  نوئـش  زا  ینأش  ناگتـشرف  یتح  هک 
ءاـعو هنُک و  دوـجو و  تقیقح  رد  نآرق  هکنیا  باـب  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  تسا .  تعیرـش  تقلخ و  ماـظن  بتارم  همه  دـجاو 
دوعـص لوزن و  سوق  رد  ار  يدوجو  تاماقم  همه  ات  ( 13  ) تسا یهلا  ملع  روهظ  هجیتن ، رد  نآرق و  روهظ  تفاـی ، یّلجت  شا  یتـسه 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنتـسه ، مه  يدوجو  تقیقح  رِّسفم  مه و  نیع  ردـق  مالـسلااهیلع و  همطاف  دـشاب .  اراد 
اّمنِا و  ِردقلا ، َهلیل  َكردأ  اِهتفرعَم  َّقَح  اهَفرَع  ْنَم  »
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میراد یلقن  یلقع و  ینابم   : » دنـسیون یم  یلمآ  هداز  نسح  همّالع  داتـسا  ( 14  . « ) اهتفِرعَم ِهنُک  نَع  اومُِطف  َْقلَخلا  َّنَاـِل  ُهمطاـف  تیّمُس 
زا یضعب  ماّیا ؛ موی و  هب  يدوعص ، روهظ  جراعم  رد  هک  نانچ  تسا ؛ یلایل  لیل و  هب  ّربعم  لوزن ، سوق  رد  دوجو ، یّبح  ریس  لزانم  هک 

ریاظن روکذم و  ثیدح  رد  و  ( 11 ردق :  « ) ِردقلا ِهلیل  یف  ُهانلزنَا  ّانِا   » رد تراشا  نیا  زا  هّللا .  مایا  مایا  زا  یـضعب  دـنردق و  یلایل  یلایل 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هک  تسا ، قطان  هّللا  مالک  هدزای  ردـقلا  هلیل  هک  مالـسلااهیلع ،  همطاف  نیا  َقرا .  أرقا و  اـمرفب ، ّربدـت  اـه  نآ 

 . . . « تسا هدرک  كاردا  ار  ردـقلا  هلیل  دسانـشب ، ار  وا  یتـسرد  هب  ینعی  دـنک ، ادـیپ  ترـضح  نآ  هب  تفرعم  قح  هک  یـسک  دومرف : 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح   ) هّللادبع یبأ  زا  نْعنَعُم  دانسا  هب  دیبع  نب  مسق  نب  دّمحم  تسا :  هدمآ  یفوک  تارف  ریـسفت  رد  ( 15)

تسا و همطاف »  » هلیل ِردـقلا » ِهَلیل  یف  ُهانلزنَا  ّانِا   : » تسا هدومرف  ردـق »  » هکرابم هروس  ریـسفت  رد  بانج  نآ  هک  هدرک  ثیدـح  ار  ام  ( ، 
(16  . ) تسا هدرک  كاردا  ار  ردـقلا  هلیل  هک  انامه  تخانـش ، تسوا  تفرعم  قح  هک  ناس  نآ  ار  همطاف  هک  یـسک  تسا ؛ هّللا »  » ردـق
هک تسا  ینوطب  روهظ و  بتارم و  نینچ  ياراد  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  دراد ، هباشتم  مکحم و  و  نطاب ، رهاظ و  نآرق  هک  نانچ  لاح 
هک درک ، یـسانشردق  دنامهف و  دـیمهف و  ناوت  یم  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ِردـق  هن  تخانـش و  تقیقح  هب  ناوت  یم  ار  ردـق »  » ِردـق هن 

!؟ ُهمطافلاام َکیردا  ام  ُهمطافلاام و  ُهمطافلا ،

نیوکت رد  یهلا  ریدقت  فرظ  ردقلا  هلیل  ب . 
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تسا و ینامز  ردـق  یلایل  حور  ّما و  هک  دـش  ریدـقت  یبش  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  تسا و  مدآ  ملاـع و  يارب  عیرـشت و  و 
 . اه نآ  قوف  تسا و  نیمز  اه و  نامسآ  زا  شیپ 

« ِردقلا ِهلیل  یف  هانلزنَا  ّانا   »ِ مالـسلا هیلع  هّللادبعوبا  دنع  َرکذ   : » تسا هدروآ  رمع  نب  لّضفم  هب  دوخ  دانـسا  اب  رابخالا  یناعم  باتک  رد 
ِهلیل یف  ُتلق :  اهیف .  مالسلا  هیلع  نینمؤملاِریما  ُهیالو  تلُزن  لاق :  اُهلـضف ؟ یـش ٍء  ُّيا  و  ُتلق :  لاق :  رَوسلا .  َیلع  اُهلـضف  َنَْیبَا  ام  لاق : 

(17  . « ) اهیف َنینمؤملاِریما  ُهیالو  ترُِدق  ُضرالاو و  ُتاومـسلا  اهیف  ترُِدق  ُهلیل  یه  معن ، لاق :  ناضمر ؟ ِرهـش  یف  اهیجتَرن  یّتلا  ِردقلا 
هلیل هک  دریگ  رارق  یلک  حور  نآ  هب  دوجو  ماوق  ات  هقلطم  هیّلک و  تیالو  بحاص  مه  تسا و  ینآرق  قیاقح  فرظ  مه  لـماک ، ناـسنا 

دیامن و تلالد  رارمتسا  لابقتسا و  دّدجت ، رب  ات  ( 4 ناخد :  « ) میِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اَهِیف  ، » دراد دوجو  راصعا  هنمزا و  همه  رد  ردـقلا 
دنوش لزان  بانج  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تایح  نامز  رد  لاس  هب  لاس  ناشراگدرورپ  نذا  هب  سدقلا  حور  اب  هکئالم 

یتیـصخش و تدـحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  اـب  يدوـجو  تافـص  ثیح  زا  هک  یناـسک  رب  ترـضح  نآ  تـلحر  زا  سپ  و 
رب ناگتـشرف  لوزن  ّرِـس  دوب و  دـهاوخ  تسه و  دوب ، نینچ  هک  دـندرگ  لزاـن  دـنیادخ  لوسر  هفیلخ  یهلا و  هفیلخ  دـنراد و  يدوجو 
رد هک  دینادب  دینک و  جاجتحا  ام  تماما  رب  ردق  هروس  اب  دـندومرف :  هک  نانچ  ( 18 ( ؛ دش دهاوخ  هتسناد  زین  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف 

مرکا لوسر  زا  سپ  نوچ  دیوش ؛ یم  زوریپ  لالدتسا  ثحب و 
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تیاهن امـش و  بهذـم  لـیلد  نیرت  گرزب  نید و  رَورَـس  هروس  نیا  تسا .  هروس  نیمه  وا  قلخ  رب  ادـخ  تجح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
كرابت و ِهّللا  ُهجَحل  اّهنِا  ِهللاَوَف  اوِحلُفت .  ُهانلزنَا » ّانِا   » هروس اومِـصاخ  ِهعیـشلا ! َرـشعم  ای   : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تساـم .  شناد 

(19  . . . « ) انملِع ُهیاغل  اّهنِا  مِکنید و  ُهدِّیَسل  اّهنِا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوسَر  َدَعب  ِقلخلا  َیلَع  یلاعت 

ناسنا رصع ، ره  رد  دنا و  هدش  لزان  وا  رب  ناگتشرف  هدیدرگ و  لزان  وا  رب  نآرق  هک  تسا  یلماک  ناسنا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  سپ 
بش رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هدننک  فاوط  ناگتـشرف  مامت  ( 20  . ) دوب دـهاوخ  اه  نآ  نابزیم  هکئالم و  لوزن  لحم  رـصع  نآ  لـماک 

لوزن و زین  مالسلااهیلع  همطاف  نوچمه  یلماک  ناسنا  هدارا  اب  ناگتـشرف  اساسا  و  ( 21  ) دوب دهاوخ  هدنوش  رارکت  ردق  بش  دـنردق و 
ارهز همطاـف  دروـخ و  یم  مـقر  دوـجو  ماـظن  تشونرــس  ریدـقت و  ردـقلا ، هـلیل  رد  سپ  ( 22  . ) دـنیوا تمدــخ  رد  دــنراد و  جورع 

و ناهج ، بیغ  بیغ و  ناهج  مدآ و  ملاع و  هب  یهلا  لضف  ضیف و  هطساو  تسا و  یهلا  ریدقت  نیا  نّیعت  ققحت و  فرظ  مالـسلااهیلع 
ملق یهلا و  تردق  فاق  زا  مدع  حول  رب  شقن  نارازه  دبای و  یم  صّخـشت  شا  یتسه  يارجم  وا و  يدوجو  رادم  زا  یتسه  ِزیچ  همه 

 . تسا هدروخ  مقر  دوجولا  زیزع  نآ  دوجو  یسدق  میسن  رذگهر و  زا  يدنوادخ 

دنا هتسناد  نآ  موادت  رارمتسا و  یتسه و  همه  رد  یهلا  ریدقت  ار  ردقلا » هلیل   » رد ردق »  » زا دارم  زین  هللا  همحر  یئابطابط  همّالع  موحرم 
هدارا اب  ردق  بش  رد  ریدقت  هطبار  زیچ و  همه  ریدقت  زین  هنومن  ریسفت  ( 23 . )
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رد تیبثت  اضما و  مکی و  تسیب و  بش  رد  میکحت  مهدزون ، بش  رد  ریدـقت  لماعت  طبارت و  تبـسن و  نآرق و  لوزن  ناسنا و  رایتخا  و 
ناسنا تشونرس  اب  ود  نآ  تبسن  ردقلا و  هلیل  اب  لماک  ناسنا  تبـسن  ناوت  یم  اه  نیا  زا  ( 24  . ) دهد یم  حرش  ار  موس  تسیب و  بش 

 . تفایزاب ردقلا  هلیل  یتسه و  هسدنه  رد  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  شقن  تخانش و  یبوخ  هب  ار  ناهج  و 

نآ قیاـقح  مهف  یناـسآ  هب  تسا و  لوـهجم  تیهاـم  يدوـجو و  ّتیوـه  ثیح  زا  ردـق  بش  مه  مینادـب ، هک  تسا  روآ  تفگـش  ج . 
مالسلااهیلع همطاف  دوجو  تاذ و  تقیقح  مه  ردق و  يوک  کلاس  يارب  یلمع  یملع و  تیحالص  رگم  دش  دهاوخن  یسک  ره  يزور 

، يدوجو بتارم  ظفح  اب  هاگ  نآ  دنتـسه و  لـماک  ياـه  ناـسنا  لوا ، هجرد  رد  هک  اـه  ناـسنا  زا  يدـحوا  يارب  رگم  تسا ، لوهجم 
 . مود هجرد  رد  تیالو  ماقم  بحاص  حلاص و  ناگدنب  یهلا و  يایلوا 

شلها يارب  يرو  هرهب  نیرتـشیب  نیرتـهب و  اـت  ردـق  بش  زا  تبقارم  یـشخب و  تیمها   . 1 لـیلد :  ود  هب  تسا ، یفخم  ردـق  بش  اـما 
نایم رد  هللاءایلوا  ناس ، نیدب  تعیرـش و  تقلخ و  ناهج  رد  نآ  يراذگریثأت  نازیم  ردق و  بش  تماخف  تمظع و   . 2 دیآ .  لصاح 
عقاو مولظم  لوهجم و  شا ، يرهاظ  تایح  نامز  رد  دنام و  هتخانـشان  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هکنیا  دنتـسه و  ناهنپ  نانمؤم  قلخ و 

تمظع و زا  یتیاکح  دوخ  تسا ، هتخانـشان  لوهجم و  شرّهطم  ربق  زین  یقاب  ناـهج  يوس  هب  یناـف  ناـهج  زا  لاـحترا  زا  سپ  دـش و 
ناهج یسایس  یگنهرف  تشونرس  رد  یمالسا  زاتمم  تیصخش  نیا  تیمها 
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تمس هب  ار  بولق  لوقع و  هرامه  ات  دوب  دهاوخ  هعیـش  لمع  هزیگنا و  و  هشیدنا ، تیالو و  تماما ، مالـسا  تیناّقح  رب  یتیآ  مالـسا و 
شنیرفآ و رارسا  زا  يّرِـس  دوخ  نیا  دزاس و  شیوخ  هجوتم  هدنیآ ، نونکات و  هتـشذگ  زا  ار  تیرـشب  خیرات  دراد و  فوطعم  شیوخ 

 . تسا عیرشت  نیوکت و  ناهج  تعیرش و  تقلخ و  باتک  رهم  هب  رس  زار 

( نآرق مالسلااهیلع و  همطاف   ) تعیرش حراش  ای  نیتسار  سانش  نآرق 

جراعم اب  نآرق  تاجرد  تسا و  میرک  نآرق  لماح  نآرق و  هب  لماع  نآرق ، هب  ملاع  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص  نوچ  یلماک  ناـسنا 
رد لمکا ، متا و  وحن  هب  ینآرق  فراعم  قیاقح و  یمامت  تسا و  رارقرب  ناشنایم  رد  ماـمت  ماـت و  یتبـسن  دراد و  قباـطت  لـماک  ناـسنا 
اَّنِإ  : » درک لّمحت  شا  یلمع  یملع و  لقث  رد  ار  لیقث » لوق   » وا هکنآ  هچ  دنعمتجم ؛ مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هلمج  زا  لماک و  ناسنا 

(5 لّمّزم :   . « ) اًلیِقَث ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس 

قّقحت ثیح  زا  و  یملع ) لقث   ) نآ يانعم  تفایرد  یّقلت و  ثیح  زا  هک  هتسناد  میظع » نآرق   » ار لیقث  لوق  هللا  همحر  یئابطابط  همّالع 
یناسنا نآ و  یلمع  یملع و  لقث  ثراو  لماح و  لـماک  ناـسنا  اـهنت  و  ( 25  ) دش هدـناوخ  لیقث » ( » یلمع لقث   ) يدـیحوت تقیقح  هب 

ِْهَیلِإ ْلَّتَبَتَو   » زا نخس  زین  هدش  دای  هیآ  زا  سپ  لّمّزم  هروس  زا  يزارف  رد  دش و  هدناوخ  لوتب »  » هک مالـسلااهیلع ،  ارهز  همطاف  نوچمه 
هار هتبلا  تساراد و  ار  لـیقث  لوق  قّـقحت  لّـمحت و  یّقلت و  ناوـت  لوـتب  ناـسنا  هک  تساـنعم  نیا  هب  رعـشم  هدـمآ ، ( 8 لّمّزم :  « ) اًـلِیْتبَت

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  باطخ  مهف  هب  ناسنا  يالتعا 
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ات کلم  زا  ییادز  باجح  دومن و  یبیغ  تاحوتف  يونعم و  تاماقم  تشاد و  ینطاب  یلقع و  لامکتـسا  دیاب  دوب ؛ دهاوخن  دودسم  زین 
(26  . ) تفای هار  یهلا  مولع  رارسا و  نیازخ  هب  لماک ، ناسنا  تیانع  تیالو و  باتفآ  رون  وترپ  رد  درک و  توکلم 

تاهج زا  ار  تالامک  همه  وا  دنتسه و  ( 27 « ) اقرتفی َْنل   » دنا و هدینت  مهرد  هتشرس و  مه  هب  نآرق  مالسلااهیلع و  همطاف  ریدقت ، ره  هب 
ماقم ود  رد  و  لاـمک ، ییاراد  ماـقم  رد  بیع  زا  نوصم  هدـش ، اـهر  لاـمک و  نادـجو  رد  صقن  زا  تهازن  ینعی  دوب ؛ اراد  هناـگراهچ 
هزوح رد  ات  دنتـسه  لامک  دـقاف  هن  اریز  ، » یلمآ يداوج  داتـسا  ریبعت  هب  هک  دوب  يدوجو  یناـکما و  لاـمک  دـجاو  زین  اـقب  ثودـح و 

، ثودـح هلحرم  رد  هن  دـیامن و  هنخر  بیع  اه  نآ  یلاعت  ورملق  رد  ات  تسا  هدز  تفآ  دـنراد  هچنآ  هن  دـبای و  هار  صقن  نانآ  لماکت 
هب قوحلم  نانآ  یّقرت  ات  دنوش  یم  ضیف  زوف و  دقاف  اقب  هئـشن  رد  هن  دـشاب و  صقن  هب  قوبـسم  هک  دـنا  هدوب  هژیو  ضیف  لضف و  دـقاف 

طابنتـسا نآرق  ینعی  یهلا  لیدـب  یب  باتک  اب  نانآ  ندوب  لیدـع  زا  ناوت  یم  ار  ّعبرم  یعمجلا  عمج  ماقم  نیا  ددرگ .  بیع  اـی  صقن 
(28  . « ) درک

میرک نآرق  مالسلااهیلع و  همطاف  تبسن 

همطاف تسا ، هیلالج  هیلامج و  ای  هیبلس  هیتوبث و  تافـص  ياراد  یهلا  لَْزنُم  یحو  تماص و  نآرق  ای  میرک  نآرق  هک  نانچ  لوا :  هتکن 
رون نآرق  هک  نانچ  تسا .  یلالج  یلامج و  یبلـس و  یباـجیا و  دـعب  ود  رد  نآرق  اـب  كرتشم  تافـص  ياراد  زین  مالـسلااهیلع  ارهز 

رون زین  مالسلااهیلع  همطاف  ( 29  ) تسا
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همطاف  ) ینیوکت مالک  اب  مّلکتم  نآرق و  مالـسلااهیلع و  همطاف  هدننیرفآ  نیب  يرون  تدـحو  نیا  ( 30  . ) تسا رون  زین  دـنوادخ  تسا ،
لـصف زین  مالـسلااهیلع  همطاـف  تسا و  ( 31  ) لـصف لوـق  نآرق  مـهم .  سب  تـسا  يا  هـتکن  نآرق )  ) ینیودـت مـالک  و  مالـسلااهیلع ) 

، ءافش ( 35 ، ) میرک ( 34 ، ) قح ( 33 ، ) دشر نآرق  ناسنا ؛ هدـننک  تیادـه  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا ، ( 32  ) يدـه نآرق  باطخلا ؛
، میظع ( 44 ، ) قِّدصم ( 43 ، ) رکذ ( 42 ، ) جوـع يذ  ریغ  ( 41 ، ) رَّهطم ( 40 ، ) میکح ( 39 ، ) زیزع ( 38 ، ) ناهرب ( 37 ، ) تمحر ( 36)

ياـعد نتم  صوصخب  ییاور و  عماـجم  ثیدـح و  صوصن  ساـسا  رب  زین  مالـسلااهیلع  همطاـف  تسا ، ( 47  ) مـّیق و  ( 46 ، ) ناـیب ( 45)
نایب و میظع ، قّدصم ، رکذ ، جوع ، يذ  ریغ  رّهطم ، میکح ، زیزع ، ناهرب ، تمحر ، ءافـش ، میرک ، قح ، دـشر ، هریبک » هعماج  ترایز  »

نیا رب  مات  یتلالد  یلمع ، ثیح  زا  ناشیا  یلمع  هریـس  و  ریرقت ، لعف و  یملع و  ثیح  زا  زین  شترـضح  ياـه  هبطخ  اـهاعد و  هک  مّیق ،
 . دنیامن یم  يدوجو  تافص 

نارِّسفم ناسانش و  نآرق  میرک و  نآرق  ( 49  ) نارگلیوأت ناسانش و  لیوأت  و  ( 48  ) ملع رد  ناخسار  زا  مالسلااهیلع  همطاف  مود :  هتکن 
باتک باتکلا و  ُّما  ات  یهلا  یحو  باتک  ظاـفلا  نآرق و  رهاـظ  زا  شترـضح  یکولـس  یتفرعم  ریـس  هک  دـشاب  یم  ( 50  ) میرک نآرق 
همطاف نافرع  ملع و  باب  رد  تساراد و  ار  ردقلا  هلیل  بتارم  یمامت  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا .  هدش  هدیـشک  ظوفحم  حول  نونکم و 
جراعم جرادـم و  همه  هب  تفرعم  یـسانش و  نآرق  ماقم  يایوگ  دوخ  ترورـض و  کی  لـیذ  ثیدـح  هب  هجوت  نآرق ، هب  مالـسلااهیلع 

ءاسن هدیس  نیموصعملا ، هّمئالا  ّما  تّوبن ، هویم  یحو و  هجاجز  ِدوخ  تسا .  ینآرق  تاماقم  یهلا و  یحو 
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رد هدادـن و  رارق  شباتک  زا  يرما  رکنم  ارم  هک  ار  يادـخ  شیاتـس   : » دومرف هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  نیملاـعلا ،
دیسر مالسلااهیلع  هقیدص  ترـضح  تمدخ  ینز   : » دنا هدروآ  دای  و  ( 51  . « ) تسا هدومنن  نادرگرـس  ارم  باتکرما  زا  یتقیقح  چیه 

هک دوش  ریجا  یـسک  رگا  دومرف :  دشابن .  تّقـشم  امـش  رب  درک :  ضرع  دیـشک ، تلجخ  لاؤس ؛ هد  ات  دینـش  باوج  درک و  یلاؤس  و 
هب هلئـسم  ره  يارب  ما  هدـش  ریجا  نم  دومرف :  هن .  درک :  ضرع  تسا ؟ نیگنـس  وا  رب  ایآ  رانید ، رازهدـص  هب  دربب  یحطـس  هب  ار  يراب 

(52  . « ) دوش رپ  ؤلؤل  زا  هک  شرع  نیمز و  نیبام  زا  رتشیب 

یفرعم ار  نورّهطم »  » قادصم زین  نآرق  و  ( 76 هعقاو :  « ) َنورَّهطملا ِّالا   : » دومرف نآرق  هک  دـشابن  نآرق  نِّیبم  رِّسفم و  وا  هنوگچ  لاـح 
رب نآرق  نارکیب  فراعم  دراد و  ساسم  نآرق  نطاب  رهاظ و  اب  تسا و  نورّهطم  هلمج  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هک  ( 53  ) هدومن
رد هنیآ  ره  يرادـم  نآرق  یـسانش و  نآرق  بتکم  يراد و  نید  درد  یـسانش و  نـید  سرد  سپ  ( 54  . ) تسا مولعم  فوـشکم و  وا 

 . دنراد رارق  مالسلااهیلع  همطاف  بتکم 

تایآ زا  نوحشم  شا ، ینامحر  ینارون و  هرهچ  مالسلااهیلع و  همطاف  یتوکلم  يامیـس  ریوصت  میـسرت و  رد  میرک  نآرق  موس :  هتکن 
مات تلالد  ترضح  نآ  يونعم  یتفرعم و  تاماقم  رب  یثیدح ، ییاور و  عماجم  رب  هیکت  اب  قیبطت و  لیوأت ، ریسفت ، بسح  هب  هک  تسا 

 : بازحا « ) اریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ   » ریهطت هیآ  یهلا ، تایآ  هلمج  زا  و  دـنراد ، لـماک  و 
هدارا هک  تسا  ( 33
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هنوگره زا  ِتراـهط  تبهوم  دوخ ، ریذـپان  فّلخت  ینیوکت  هدارا  اـب  ناحبـس  يادـخ  ( 55 ( ؛ تسا ینیوـکت  هدارا  هّللا » ُدـیری  اـّمنِا   » رد
اطعا مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  هب  یلمع ، لقع  ياـه  هدارا  ّتین و  رد  هاوخ  يرظن و  لـقع  ياـه  هشیدـنا  رد  هاوخ  ار ، سجر 

عفد رب  تلالد  دـیُری »  » و تسا ، هداد  صاصتخا  هرهاط  تاوذ  نآ  هب  اـهنت  ار  ینیوکت  ریهطت  دراد و  رـصح  ياـضتقا  زین  اـمَّنا »  » دومن و
(56  . ) تسا راگزاس  سجر  باهذا  ضیف ، رارمتسا  ماود و  اب  نآ و  عفر  هن  تسا ، سجر  هنوگره 

اَنَـسُفنَأَو ْمُکءاَِـسنَو  اـَنءاَِسنَو  ْمُکءاَْـنبَأَو  اـَنءاَْنبَأ  ُعْدـَن  ْاَْولاَـعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكءاَـج  اَـم  ِدـَْعب  نِم  ِهِیف  َکَّجآَـح  ْنَمَف   » هلهاـبم هیآ  رد  و 
تیب لها  ندوب  یهلا  لالج  لاـمج و  رهظم  رب  تلـالد  هک  ( ، 61 نارمع :  لآ  « ) نِیبِذاَْکلا یَلَع  ِهّللا  ُهَنْعَّل  لَعْجَنَف  ْلِـهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُفنَأو 

مالسلا هیلع  یلع  لامج  لالج و  ياتمه  مالسلااهیلع  همطاف  لامج  لالج و  دراد ، مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هلمج ، زا  مالـسلا و  مهیلع 
نانز همه  رب  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  لیـضفت  رب  تلالد  هلهابم  هیآ  یلمآ ، هداز  نسح  داتـسا  ریبعت  هب  و  ( 57  ) تسا هدش  دادملق 

(58  . ) دراد ملاع 

تدـحو و رون و  رحب  رب  هک  نیفّفطم ، نمحرلا و  هروس  زا  ییاهزارف  رثوک ، هروس  ناسنا ، 6 و 23  نارمع ، لآ  دننامه 92  یتایآ  هتبلا 
مالـسلااهیلع هرهاط  هقیدـص  ترـضح  تیـصخش  رب  رهظا  لماک و  تروص  هب  دـنراد و  تلالد  نیمی  باحـصا  راربا و  نیبّرقم و  ماقم 

تلالد مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  يدوجو  يافرژ  قمع و  هب  ار  ام  ات  دـنا  ناشن  یب  نآ  زا  ییاـه  هناـشن  مادـک  ره  دـنیامن ، یم  تلـالد 
نِّیبم رِّسفم و  زین  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلااهیلع و  همطاف  تیصخش  رِّسفم  فِّرعم و  میرک  نآرق  سپ  دنیامن . 
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تانّیب تایآ  يرهوج  يدوجو و  ِتدحو  رگنایب  نیا  دنیامن و  یم  ریـسفت  ار  رگیدمه  تماص  قطان و  نآرق  ود  هک  تسا  میرک  نآرق 
ینعی تسوا ؛ ریـسفت  نآرق  نآرق و  ریـسفت  وا  هک  دـشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نت  هراـپ  هّوبنلا و  هیقب  اـب  یهلا  یحو  و 

َعم ُهمطافلا  همطافلا و  َعم  ُنآرقلا  هک  تسا ، نّوکم  نّیعم و  مّسجم و  نآرق  مالسلااهیلع  همطاف  نّودم و  نّیعم و  مّسجم و  همطاف  نآرق 
 . نآرقلا

دحاو رون  دحاو  حور  مالسلا ؛  مهیلع  یلع  دّمحم و  همطاف و 

رد هکنیا  هچ  دـشاب ؛ یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هب  نافرع  نیهر  نیرق و  مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  ناـفرع 
، ندوب دـحاو  رون  رد  ندوب و  هّللا  هفیلخ  رد  ندوب ، یهلا  تجح  موصعم و  رد  ندوـب ، هللا  موـی  ردـقلا و  هلیل  رد  ندوـب ، لـماک  ناـسنا 

هویم هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  هکنیا  زا  ریغ  مالـسلااهیلع  همطاف  دنا و  يدـحاو  يدوجو  تافـص  ياراد  كرتشم و 
مرکا ربمایپ  سفن  وا  وفک  دـشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  وفک  هکنیا  باب  زا  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مشچ  رون  لد و 

هلیل هک  هدمآ  ردقلا » هلیل   » یسفنا ریسفت  رد  نیا ، رب  هوالع  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سفن  زین  وا  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نایبلا سئارع  ریـسفت  رد  هک  نانچ  هدـش ؛ ریبعت  هلآ »  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ردـص   » هب نآ  زا  هک  تسا  يدّـمحم  هینب  اـنامه  ردـقلا 

ّالا ُنکُمیال  َلازنالا  َّنَال  ِیتاّذلا  ِدوهـشلا  َدعب  ِبلقلا  ِماقم  یف  مالـسلا  هیلع  ِهباجتحا  لاح  ُهیدّمحملا  ُهینبلا  یه  ِردقلا  ُهلیل   : » دـنا هدروآ 
(59  . « ) اهیف ِّالا  وه  ُهفرعَیال  هُردق و  ُرهظَی  ذا ال  ُهفرش  مالسلا و  هیلع  هُرطخ  وه  ُردقلا  و  ِهلاحلا .  ِهذه  یف  ِهیُنبلا  هذه  یف 

دّمحم ردص   » هب هیدّمحم » هینب   » زا هداعسلا ، نایب  رد  و 
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همّالع داتسا  ای  و  ( 60  « ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ُردص  یه  یّتلا  ِردقلا  ِهلیل  یف   : » تسا هتفگ  هدومن و  ریبعت  هلآ »  هیلع و  هللا  یلص 
ِهللا َهملک  ِهّللا و  ِّیلو  َهجوز  یفطـصملا و  َهعیدو  ِهلاـسرلا و  َهیلقع  ِهّوبنلا و  َهیقب  ّنَا  َتیرد  اِذا  و   : » دـنا هتـشاد  موـقرم  یلمآ  هداز  نسح 

(61  ... « ) همصع تاذ  مالسلااهیلع  ُهمطاف  ِهّماتلا 

لّمؤـُم هِملع و  ُهبیَع  هِرمَا و  ُأـجل  ِهّرِـس و  ُعـضوم  مُه   : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  لآ  فیـصوت  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 
نِم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدّـمحم  ُلآ  ِهب  ساُقیال  هِصئارف .  َداعترا  َبهذَا  هِرهَظ و  َءانحنا  ماقَا  مِِهب  هنیِد .  ُلابِج  هبتُک و  ُفوهَک  همکُح و 

یلاتلا ُقحلَی  مِهب  یلاعلا و  یفَی ُء  مهیِلا  ِنیقیلا ، ُدامِع  ِنیدلا و  ُساسَا  مُه  ادبا .  هیلع  مُهتمِعن  ترَج  نَم  مِهب  يّوُسی  ٌدحَا و ال  هّمُالا  ِهذه 
(62  ... « ) ُهثراولاو ُهّیصولا  مهیف  ِهیالولا و  ِّقَح  ُصاصَخ  مَهل  و 

 : دراد دوجو  مهم  بلطم  دنچ  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  ياه  فیصوت  رد 

تـشپ هک  دنا  نید  ياه  هوک  ادـخ و  باتک  ياه  فهک  مکح و  أجلم  شناد ، قودنـص  ِّرـس ، هاگیاج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فلا . 
 . تسا هتشگ  مارآ  اه  نادب  نآ  تشپ  شزرل  هدیدرگ و  تسار  ناشیا  هب  نید  هدش  مخ 

تیالو قح  دـجاو  نانآ  هک  دنتـسه ؛ نیقی  ياه  هناوتـسا  نید و  ساسا  ناشیا  هک  تسین ؛ نانآ  اب  سایق  لباق  تّما  نیا  زا  يدـحا  ب . 
 . تسا دوجوم  تثارو  تیصو و  اه  نآ  رد  دنا و 

ملع ندعم  هکئالم و  دش  دمآ و  حون ، یتشک  اب  اه  نآ  يدـننامه  میرک ، نآرق  اب  نانآ  ییاتمه  زا  یلمع  یملع و  لامک  هنوگره  سپ 
زا زین  دراد و  دوجو  زین  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يارب  نآ  زج  تمکح و  و 
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همطاـف یقیقح  تیـصخش  دوجو و  هناـخ  هب  دورو  ناوت  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هتـسجرب  زاـتمم و  تیـصخش  تخانـش  قیرط 
كرابت و َهّللا  ّنأ  الول   : » ِقداصلا ٍدّمحم  ُنب  رفعج  انیلوم  لاق  تسا :  هدـمآ  ثیدـح  رد  هکنیا  هچ  دـش ؛ دـهاوخ  لصاح  مالـسلااهیلع 

(63  . « ) ِهنود ْنَم  َمدآ و  نِم  ِضرالا  ِرهَظ  یلع  ٌوفک  اَهل  ناک  ام  مالسلااهیلع  َهمطاِفل  مالسلا  هیلع  َنینمؤملاَریمالا  َقَلخ  یلاعت 

(64  . « ) امُکتقلخ امل  ُهمطاف  الول  َُکتقلخ و  اَمل  ٌّیلع  الول  َكالفالا و  ُتقلخ  اَمل  َكالول   » هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  ای  و 

یبرقلا و يذ  هلهابم ، تیالو ، هیآ  قادصم  مالسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  هکنیا  ای  و 
 . دنا هدش  هدناوخ  زین  هّللا  هجو  هّللاءامسا و  هّللا ، لبح  هّللا ، طارص  هّللا ، هملک  دنتسه و  ریهطت 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نینمؤملاریما  ای  و  تسا ؟ هدروخن  هرِگ  یسانش  یلع  یسانشدّمحم و  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  تخانـش  ایآ  لاح 
بوبحم امـش  دزن  ام  زا  کی  مادک  ( 65 ( ؛» َّیَلَع ُّزَعَا  َتنَا  ّیلا و  ُّبَحأ  یه  لاق :  یه ؟ وَا  اـنأ  َکـیلا ؟ ُّبحأ  اـنُّیأ   : » دیـسرپ هلآ  هیلع و 

هبون هب  مادک  ره  نوچ  یلمآ ، يداوج  داتسا  ریبعت  هب  يرتزیزع .  وت  تسا و  رت  بوبحم  همطاف  دومرف :  ترـضح  همطاف ؟ ای  نم  میرت : 
مه تسا ، یهلا  هژیو  ياطع  هک  رثوک ، دومرف و  اطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ناحبـس  يادـخ  هک  دـنرثوک  قادـصم  دوخ 

(66  . ) زیزع مه  تسا و  بوبحم 

(67  . « ) اُهبِضغَی ام  ینبِضغَی  اهُّرسَی و  ام  ینُّرسَی  یّنِم ، ٌهعضب  ُهمطاف   : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  و 

ناحبس و دنوادخ  یسدق  تاذ  هب  ینیقی  مات و  تفرعم  ماقم  هک  تسا  تیالو  ماقم  بحاص  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  رگید ، يوس  زا 
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هب تیالو  بحاص  دـشاب و  یم  قح  ترـضح  قلط  کلم  ادـخ و  یّلجت  ناونع  هب  یتسه  دوهـش  قح و  ترـضح  رد  مدآ  ملاع و  يانف 
موقرم زین  یلمآ  هداز  نسح  داتـسا  هک  نانچ  تسا ؛ هّیعیرـشت  تّوبن  زا  ریغ  هدـش  دای  تّوبن  هک  هدیـسر  هیئاـبنا  اـی  هیفیرعت  تّوبن  ماـقم 

هللا یلص  ٍدّمحم  ِِمتاخلا  ِلوسرلِاب  ِتمتُخ  دق  ِهّیعیرشتلا  َهّوبنلا  ّنِاف  هّیئأبنالاو .  ِهّیعیرشتلا  ِنیتّوبنلا  َنیب  ُزییمتلاو  ُقرفلا  ُبجَی   : » دنا هتـشاد 
ُهوبنلاو ِهّماـعلا ، ِهّوبنلاـب  ُهاّمـسُملا  ِهّیئاـبنالا  َهّوبنلا  اـّمَا  و  ِهماـیقلا ، ِموی  یلا  ٌمارح  هُمارح  و  ِهماـیقلا ، ِموـی  یلا  ٌلـالح  ُهلـالحف  هلآ ،  هیلع و 

، َیئابنالا َیحولا  َعمسَت  نَِال  ٍهدعتـسم  ٍسفن  ُّلک  ِهّیدبألا  ِهبُدأملا  َکلت  نِم  ُعفتنَی  ِدبالا  َیِلا  ٌهّرمتـسم  یهف  اضیَا  ِهّیماقملا  ُهّوبنلاو  ِهّیفیرعتلا 
(68 !« ) مهفاف

« اًْملِع اَّنُدَّل  نِم  ُهاَنْمَّلَعَو  اَنِدـنِع  ْنِم  ًهَمْحَر  ُهاَْنیَتآ  اَنِداَبِع  ْنِّم  اًدـْبَع  اَدَـجَوَف   » هیآ هب  دانتـسا  اـب  زین  میرک » نآرق  فهک   » ریـسفت رد  ناـشیا 
مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  هچرگا  و  ( 69  ) دـنا هدرک  نییبت  حرط و  ار  كولـس  ملع و  يایبنا  عیرـشت و  ياـیبنا  هلوقم  ( ، 65 فهک :  )

دقل هّللا ! لوسر  ای  یّمأ ، َتنا و  یبأب   : » دومرف ترـضح  نآ  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رّهطم  ندب  نداد  لسغ  ماگنه 
نید لامکا  تیمتاخ و  تّوبن و  متخ  هب  رظان  هک  ( 70 « ) ِءامسلا ِرابخأ  ِءابنالا و  ِهّوبنلا و  نِم  َكِریغ  ِتومب  عطقنَی  مل  ام  َِکتومب  َعطقنا 

زا لماک  ناسنا  هب  یحو  ياقلا  لیئربج و  لوزن  لصا  اما  هدـش ، مالعا  تلاسر  صوصخم  یحو  لوزن  نایاپ  تسا و  یعیرـشت  تّوبن  و 
یتراشا ردقلا  هلیل  مالـسلااهیلع و  همطاف  ثحب  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدـشن  یفن  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح 

فراعم و ياقلا  زا  لماک  ناسنا  رب  ناگتشرف  یحو و  لوزن  ترورض  ریس  و  ( 71  ) دش نادب 
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تسا و لماک  ناسنا  يدوجو  نوئش  زا  ینأش  هتشرف ، هکلب  لماک ، ناسنا  يارب  ناگتـشرف  ندوب  نامرف  تیالو و  تحت  ات  یبیغ  قیاقح 
(72  . ) تسا هدش  هتسناد  لماک  ناسنا  هب  تّما  لامعا  هضرع 

هب تیاـنع  اـب  دوب .  دـهاوخ  يرگید  دوجو  تلع  یکی  دوجو  دـنا و  هدروخ  هرگ  مه  هب  تیـالو  تماـما و  تّوـبن ، هک  تسور  نیا  زا 
همطاـف دوـجو  هـب  تیـالو  موادـت  يداراریغ ، یحو  یباـستکاریغ ، تمــصع  بوـهوم ، تّوـبن  هلوـقم  زا  ثـحب و  تاـیثیح  تاـهج و 

یلص دّمحم  يدوجو  دنویپ  رب  يریسفت  دوخ  مالسلااهیلع ،  همطاف  ترضح  يوس  زا  تداهش  زرم  ات  تیالو  زا  تنایص  مالسلااهیلع و 
سّدقم تاوذ  هژیو  زایتما  يدوجو و  تافص  ینطاب ، تاماقم  هک  دوب  دهاوخ  مالسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ ،  هیلع و  هللا 

، تشاد هراشا  يدوجو  دنویپ  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  راتـشون  شخب  نیا  تسا و  جردنم  زین  ابع  لآ  ثیدـح  رد  هک  دـیامن  یم  نشور  ار 
 . دندرگ نشور  زین  هدش  حرط  ثاحبا  ینافرع  یلقن و  یلقع ، ینابم  ات  دبلط  یم  رگید  یتیعقوم  ماقم و  نآ  یلیصفت  ثحب  یلو 

شنیرفآ رثوک  همطاف س 

یناسنا یهلا  لیاضف  مالسلااهیلع و  همطاف 

وحن هب  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص  یلمع  یملع و  تاماقم  یقالخا و  مراکم  ایاجـس و  لـیاضف ، هدـش  حرطم  ثحاـبم  زا  هک  ناـنچ 
یم هتخادرپ  مهم  هتکن  ود  هب  مک  تسد  زین  لـصف  نیا  رد  ، دوب ثیداـحا  تاـیآ و  زا  يرو  هرهب  زین  ثحب  شور  دـش و  نییبـت  لاـمجا 

 : دوش

، یمالسا تفرعم  ینید و  تریـصب  هشیدنا ، قمع  زا  تیاکح  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تایاور  اه و  شیاین  هیعدا ، اه ، هبطخ  .فلا 
، یگنهرف ياه  هصرع  رد  یـشیدنا  فرژ  لیـصا ، ییارگ  تیونعم  ادـخ و  اب  طابترا  سنا و  ینافرع ، هیحور  یتخانـش ، نید  تیعماـج 

تسا یفاک  دنراد و  ترضح  نآ  یعامتجا  یسایس و 
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ناسنا همه  يارب  نتفرگ  رارق  هوسا  رد  ار  شترضح  یلمع  یملع و  تیحالص  ات  میشاب  هتشاد  یمطاف  فراعم  هعومجم  هب  یهاگن  مین 
دبلط یم  یلقتسم  ثحب  دوخ  نیا  هک  میوش  هجوتم  اه  لسن  اهرصع و  همه  رد  اه 

فاـصوا و نییبـت  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  زا  دنمـشزرا  ینانخـس  هعومجم  يوبن و  ثیداـحا  تاـیآ و  یخرب  هب  هجوت  ب . 
تقیقح زا  يا  هقیقر  شترضح و  ینارون  تیصخش  زا  ییاه  هشوگ  ات  دش  دنهاوخ  عقاو  هجوت  دروم  لصف  نیا  رد  هک  یمطاف  لیاضف 

 : ددرگ نشور  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  يدوجو 

هروس هک  تسا  هّیمتخ  تّما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ناحبـس  يادـخ  يوس  زا  هدـش  اطعا  رثوک  مالـسلااهیلع  همطاف   . 1
(73 ( ) 1 رثوک :   . « ) ََرثْوَْکلا َكاَْنیَطْعَأ  اَّنِءا   : » هدش لزان  ترضح  نآ  تیصخش  نأش و  رد  رثوک 

(74 ( ) 37 هرقب :   . « ) ٍتاَِملَک ِهِّبَّر  نِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف   : » تسا هّللا  هملک  مالسلااهیلع  همطاف   . 2

رد قوش  ماقم  رد  مشچ  کشا  نیع و  هّرق  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  سفن  رورـس  لد و  يداش  هیاـم  مالـسلااهیلع  همطاـف   . 3
« ینیع اهب  ُّرَقَت  ( 75  ) اهب ُّرُسَت   : » دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناج  شیاسآ  شمارآ و  لماع  ینامحر و  هاگن  وترپ 

(77  . « ) یبلق اهب  ُّنئمطَی   » و ( 76)

ینامیا یلمع ، یملع و  ياه  یگژیو  تسا .  ( 80  ) راربا و  ( 79  ) نیمی باحصا  و  ( 78  ) نوقباّسلا نابّرقم و  زا  مالسلااهیلع  همطاف   . 4
یهلا نابّرقم  قیداصم  زا  نوچ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دوب و  دهاوخ  نابّرقم  ياه  هعومجمریز  زا  راربا  نیمی و  باحـصا  يراتفر  و 

(81  . ) دشاب یم  اراد  لمکا  متا و  وحن  هب  ار  اه  نآ  همه  تسا ،

تسا یتیصخش  مالسلااهیلع  همطاف   . 5
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یماگنه هرامه  دز و  یم  هسوب  وا  تسد  رب  و  ( 82 « ) اهوبا اهادف  اهیبا و  ُّما   : » دومرف شفصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک 
و ( 83 « ) اهیلا ماق  « ؛ تفر یم  وا  يوس  هب  دش و  یم  دنلب  وا  يارب  دش ، یم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک 

دراو نادـب  هک  یلزنم  نیلوا  دوب و  مالـسلااهیلع  همطاف  لزنم  درک  یم  كرت  هک  یلزنم  نیرخآ  داهج ، ترفاسم و  ترجه ، ماگنه  رد 
يدوجو و زایتما  زا  تیاکح  یفطاع ، سنا  يدنزرف و  ردپ و  طابترا  زا  ریغ  نیا  هک  ( 84  ) دوب مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  لزنم  دش  یم 

 . تسادخ ّبح  ادخ  ِبوبحم  ّبح  تسادج  اه  تبحم  زا  تبحم  نیا  يریبعت :  هب  هک  دیامن  یم  نیملاع  ءاسن  هدیس  يرترب 

دش و هللا  یف  یناف  هک  دیـسر  یتلزنم  ماقم و  هب  شلوسر ، ادـخ و  اب  یقیقح  تبـسن  يدوجو و  هبترم  ثیح  زا  مالـسلااهیلع  همطاف   . 6
يدونشخ همطاف ، يدونشخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  يا  هنوگ  هب  تشگ ، یهلا  لالج  لامج و  ءامـسا  زا  يرهظم 

(85  . ) تسا نم  بضغ  وا ، بضغ  نم و 

دنا هدرب  راک  هب  يریباعت  وا  لیاضف  فاصوا و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نأشلا  میظع  ربمایپ  هک  تسا  یتیصخش  مالسلااهیلع  همطاف   . 7
 . تسا مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  یتیصخش  بتارم  زا  يا  هبترم  رب  یتیآ  ریباعت  نآ  زا  مادک  ره  هک 

 : مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  اهنت  اجنیا ، رد 

(86  . ) تسا همطاف  دوش  یم  دراو  نم  رب  تشهب  رد  هک  یصخش  نیلوا 

(87  . ) دوش یم  نیگمشخ  وت  مشخ  زا  و  یضار ، وت  تیاضر  زا  دنوادخ  انامه 

(88  . ) درادن هنانز  یمسج  تافص  هک  تسا  يا  هیروح  همطاف  مرتخد 

تسا تمایق  زور  رد  نانز  رورس  همطاف 
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(89 . )

(90  . ) تسا تشهب  لها  نانز  هدیس  وا 

(91  . ) تسا نم  دوجو  زا  یشخب  همطاف 

(92 ( ؟ یتسه نامیا  لها  نانز  رورس  تّما و  نیا  نانز  رورس  نایناهج و  نانز  رورس  هک  یتسین  دونشخ  ایآ  همطاف ! يا 

هک تسوا  يدوجو  نوئش  زا  ینأش  یتسه و  زا  يا  هبترم  رب  رظان  مادک  ره  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ءامـسا  فاصوا و  رگید ، يوس  زا 
لیبس یف  داهج  نامیا ، باب  رد  زین  هچنآ  ءاروح .  هثّدحم و  لوتب ، ءارهز ، هرهاط ، هقیّدص ، همطاف ، لثم :  دراد ؛ ریـسفت  ّربدـت و  هب  زاین 

، يرادرسمه رد  قیفوت  دهع ، هب  يافو  يرگراثیا ، صولخ ، نافرع ، تدابع و  یعامتجا ، یسایس و  ینامیا و  تماهش  تعاجـش و  هّللا ،
یتیـصخش تیعماج  رب  دوخ  تسا ، هدـش  لقن  ترـضح  زا  اه  نآ  ریغ  یعاـمتجا و  یگنهرف ، ياـه  هنحـص  رد  روضح  دـنزرف ، تیبرت 

یحو و هناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترواجم  رد  شا  هبناج  همه  تیبرت  لداعتم و  دشر  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح 
(93  . ) تسا هداد  رارق  لامک  تداعس و  تریصب ، لها  يارب  ییوگلا  هوسا و  نیرتالاو  نیرترب و  ار  وا  دراد و  تلالد  تلاسر 

زورما ناسنا  مالسلااهیلع و  همطاف 

هنادواج يوگلا 

همطاف ترضح  تیصخش  نیب  یتبسن  هطبار و  هچ  هک  تسا  نیا  نیون  هعماج  ناوج  دیدج و  لسن  ياه  شـسرپ  اه و  هغدغد  زا  یکی 
یم دـیدج ، رـصع  رد  ایآ  دراد ؟ دوجو  نیون  نارود  ینونک و  يایند  تالّوحت  یناکم و  ینامز و  تایـضتقم  طیارـش ، مالـسلااهیلع و 

هنیمز نیا  رد  زین  یتاهبـش  اسب  هچ  هتبلا  و  هن ؟ ای  داد  رارق  شیوخ  يارب  رایع  ماـمت  ییوگلا  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  لاـثما  ناوت 
نیشیپ ثحابم  اب  ثحب  ییاوتحم  دنویپ  اب  لامجا و  هب  لیذ ، رد  دنشاب .  حرطم 
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 : مییامن یم  حرطم  يروحم  لئاسم  ناونع  هب  ار  هلئسم  دنچ  هب  هجوت 

یگنهرف عناوم  فلا . 

؛ دیدج لسن  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هناهاگآ  نامز  ینالقع و  یقطنم ، عماج ، یفرعم  مدع   . 1

؛  مالسلااهیلع همطاف  ترضح  یتیصخش  داعبا  لیلحت  حرط و  رد  ون  نابز  تایبدا و  هب  هجوت  مدع   . 2

؛  مالسلااهیلع ارهز  ترضح  یتیصخش  داعبا  یفرعم  رد  يرنه  یگنهرف  تالوصحم  هئارا  شور و  رد  عّونت  مدع   . 3

ارهز همطاف  شور  شنم و  هشیدـنا ، زا  يزاسوگلا  رد  یعاـمتجا  تاـقبط  یلیـصحت و  يدادعتـسا ، یّنـس ، طیارـش  شجنـس  مدـع   . 4
؛  مالسلااهیلع

 . مالسلااهیلع ارهز  همطاف  يدوجو  داعبا  هرابرد  داضتم  یهاگ  عّونتم و  ثیداحا  یخیرات و  ياه  لقن  شیاریپ  بیذهت و  مدع   . 5

یملع یگنهرف  لماوع  ب . 

هب نآ  هئارا  يرصب و  یعمس  يراتفگ و  يراتشون ، تایبدا  نیون و  نابز  اب  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص  تیـصخش  هبناج  همه  نییبت   . 1
؛ هنادواج ریگارف و  ياهوگلا  هنشت  ناوج و  لسن 

 . دنراد دوجو  دیدج  لسن  ناهذا  رد  هک  یتاهبش  اه و  شسرپ  هب  ردص  حرش  اب  هارمه  هناملاع  ییوگ  خساپ   . 2

برغ یگدز و  نامز  یـشیدنا ، طاـقتلا  زا  يرود  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  تیـصخش  نییبت  رد  طـیرفت  طارفا و  زا  باـنتجا   . 3
؛ رگید يوس  زا  يزیتس  نامز  رّجحت و  دومج و  ییارگ ، يرشق  يرگن ، یحطس  زا  زیرگ  و  وس ، کی  زا  یگدز 

 : داد رارق  یفرعم  هاگ  نآ  تخانش و  شجنس و  دروم  رظنم  دنچ  زا  دیاب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  نوچمه  یلماک  ناسنا 

تروص هب  نارگشهوژپ  ناققحم و  هلیسو  هب  نافرع  تمکح و  صصخت ، لها  يارب  یلماک  ناسنا  نینچ  فاصوا  داعبا و  نییبت  فلا . 
؛ ّتنس نآرق و  رب  هیکت  اب  يداهتجا و  قیمع و 

يدوجو داعبا  لیلحت  ب . 
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؛ هعماج نانمؤم  زا  طسوتم  تاقبط  هنایم و  لسن  يارب  شترضح 

ناوج و لسن  يارب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  یتیصخش  هوجو  مامت  زا  راذگریثأت  يدربراک و  ینالقع ، يریـسفت  ریوصت و  هئارا  ج . 
، لاح نیع  رد  دمآراک و  دـمآزور و  نابز  هب  اه  نآ  یعامتجا  هاگیاج  یملع و  هبترم  بسح  رب  هعماج  نارکف  نشور  ناوجون و  هقبط 

 . باّذج بلاج و 

روضح و یمطاف ، شنیب  هشیدنا و  ِیسامح  يداهج و  رصانع  يدنمـشوه ، مالـسلااهیلع ،  ارهز  همطاف  یلمع  یملع و  هریـس  نییبت   . 4
ياه هصرع  اه و  تحاس  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هنارادـم  نید  هناسانـش و  هلئـسم  هناهاگآ ، نامز  لداـعتم و  یقطنم ، روهظ 

 . یعامتجا نوگانوگ 

، دنا هتفریذپ  تروص  يددعتم  ياهراک  هدش و  یمطاف  لماک  يوگلا  یفرعم  رد  یناوارف  ياه  شالت  نونکات  هتشذگ  زا  دنامن  هتفگان 
نارگید ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  نوچمه  يرایع  مامت  لـماک و  ناـسنا  رگا  اـعقاو  دـنا .  هدوبن  زور  طیارـش  هب  رظاـن  یفاـک و  اـما 

هک نانچنآ  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص  ینیع  یملع و  تیـصخش  عاعـش  رگا  یتسار ، هب  دـندرک ؟ یم  هلماعم  ناـسچ  وا  اـب  دنتـشاد ،
ناناوج صوصخب  نایناهج ، دریذپ ، تروص  شتیصخش  ّتیوه و  يزاسوگلا  یسانشوگلا و  ددرگ و  یفرعم  تسوا  هتسیاش  هتسیاب و 

يرظن و لقع  ود  ياراد  اه  ناسنا  دـش ؟ دـنهاوخن  وا  وریپ  لامک ، تداعـس و  تفرـشیپ ، تیقفوم و  تلادـع ، تیونعم ، تفرعم ، هنـشت 
ای ینامسج ، یناسفن و  ینالقع و  داعبا  يذاذتلا ، يریبدت و  ياه  تیلاعف  هدارا و  هزیگنا ، هشیدنا و  یکیرحت ، یکاردا و  ياوق  یلمع ،
نآ ددـص  رد  یلامک  بلاط  ناسنا  ره  تساه و  نآ  هب  فوطعم  زین  يرـشب  یهلا و  ملاعم  فراعم و  هک  دنتـسه  بلاـق  بلق و  لـقع و 

رگا لاح  دیامن .  ادیپ  يدوجو  هعسوت  دبای و  لماکت  ییاه  ههبج  اه و  هصرع  نینچ  رد  هک  تسا 
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دیاش دـیاب و  هک  نانچنآ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  یلمع  یملع و  ریگارف  هریـس  اـی  یتموکح  یتمکح  یناـفرع و  ینـالقع ، تاـماقم 
نوگانوگ ياه  تفایهر  اهدرکیور و  همه  اب  دـیدج  ناهج  ناوج و  هعماـج  يارب  هجوت  بلج  یمومع و  شریذـپ  رد  دـندرگ  یفرعم 

ِبرغ و  سناـسنر )  ) ییازون رـصع  ِبرغ  و  اطـسو ، نورق  زا  شیپ  ِبرغ  ناـهج  رد  هکنآ  هب  هجوـت  اـب  هکلب  تشاد ؟ دـنهاوخن  هبذـج 
رصع رد  مه  نآ  شیوخ ، هدش  مگ  یپ  رد  یبرغ  نارتخد  نانز و  یتح  تسا و  هدرک  هبرجت  هدید و  ار  فلتخم  ياهوگلا  هک  رصاعم ،
لاوز ّریغتم ، دودحم ، ياهوگلا  زا  دننک و  یم  لابند  ار  شیوخ  لصو  راگزور  دـنراد و  رارق  یتسینمف  دـض  یتسینمف و  ياه  تضهن 

یگدنز رگا  و  ددرگ ، یم  ساسحا  شیپ  زا  شیب  يزاسوگلا  یسانشوگلا و  ترورض  دنا ، هدناماو  هتـسخ و  یطیرفت  ای  یطارفا  ریذپ ،
زا عماج  تنایـص  دـنزرف و  تیبرت  یتیریدـم ، یعامتجا ، یـسایس و  يداصتقا ، ياه  شخب  رد  مه  نآ  یعامتجا  یگداوناـخ و  يدرف ،

تیدرف نتـشاد  لاح ، نیع  رد  يزورهم و  يروحم و  هفطاع  يزرودرخ و  تلادـع ، تینـالقع و  لـصا  رب  تکرح  هداوناـخ و  نوناـک 
ددرگ غالبا  لیلحت و  نییبت ، مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يدوجو  ياوق  ییافوکـش  دـشر و  رد  نزاوت  لداـعت و  لقتـسم و  لـماک و 

تقیقح کی  زورما  لسن  نایم  رد  يورگ  همطاف  یسانش و  همطاف  دش و  دهاوخ  داجیا  ینورد  یگنهرف و  یبالقنا  فرگـش و  یلّوحت 
زا هدش  باسح  هناملاع و  هناجنـسزاین ، هناسانـش ، نامز  تسرد ، نشور ، يریوصت  هئارا  تروص  رد  سپ  ددرگ .  یم  هدنیاپ  هدـنبات و 

، یتخانش ناور  یتیبرت و  یتخانش ، هعماج  یخیرات ، یهاگن  مالسلااهیلع و  ارهز  ترضح  تیـصخش  هلکاش و  تیهام و  ّتیوه و  مامت 
رثوک نآ  اب  زورما  لسن  عاطقنا  فاکش و  شترضح ، هب  سرتسد  رد  هناسانش و  تفرعم 
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دهاوخ لیدبت  وا  اب  يدوجو  لاصتا  لصو و  هب  عاطقنا  لصف و  نآ  دـش و  دـهاوخ  هتـشادرب  هنادواج  يوگلا  دوجو و  رهوگ  یتسه و 
 . تشگ

يریگ هجیتن 

فرظ دراد و  یتـسه  ياـه  هصرع  همه  رد  راذـگریثأت  دـمآراک و  رمتـسم ، يروضح  ردـقلا ، هلیل  نوچمه  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف 
تسا و هدنام  هتخانـشان  شردـق  ردـق ،»  » هباثم هب  هچرگا  وا  تسا .  یبوبر  ضیف  هضافا  یهلا و  ّتیـشم  هدارا و  ققحت  فرظ  شدوجو 

لّمکم لماک  ناسنا  نیا  غارس  هب  دیاب  روسیم ، نکمم و  رادقم  هب  اما  درک ، هدهاشم  تمایق  رد  ار  شدوجو  هنک  تقیقح و  لیوأت  دیاب 
لیوأت نارّسفم و  زا  نّیعم و  یحو  مّسجم و  نآرق  دوخ  مالـسلااهیلع  همطاف  تفای .  يدوجو  برق  وا  هب  تفر و  يدبا  هوسا  يداه و  و 

رکفت و لـها  «، » راـصبالاو يدـیالااولوا  «، » ملعلااوتوا «، » باـبلالااولوا «، » ملعلااوـلوا  » قادـصم هک  تسا  ملع  رد  ناخـسار  ناـسانش و 
مات و تیحالـص  دنا و  جّومتم  وا  یتسه  يایرد  رد  یکولـس  یتفرعم  قیاقح  همه  نیا  تسا و  قشع  لقع و  ای  نافرع  ناهرب و  رّکذت ،»
قـالخا و دـیاقع ، راـبتعا  شزرا و  یلوبق و  تّحـص و  يارب  يراـیعم  دوخ  اـت  نتفرگ ، رارق  اـه  ناـسنا  هوسا  ندوبوگلا و  يارب  لـماک 
داهج و تماما ، تیالو و  كولـس ، تمکح و  رد  هک  وا ، ( 94  . ) دریگ رارق  ینید  تفرعم  هتـسویپ و  مه  هب  مجـسنم و  ماظن  ای  لامعا 
شنیب و یلمع ، يرظن و  تمکح  يراد ، نید  یـسانش و  نید  نید ، ریـسفت  هعماج ، نتم  رد  لعفلاب  هّوقلاـب و  روضح  يزاـس ، هساـمح 

تیآ لامک و  تیاده و  میقتسم  طارص  هّوبنلا و  هیقب  تسا و  راصما  راصعا و  مامت  يارب  راگزور  دمآرـس  شنم ، شناد و  شیارگ و 
تیونعم و لقع و  ملع ، هنیجنگ  نیتسار و  یتخب  شوخ  تمالع  تداعس و 
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تلیـضف و قئاـش  تمارک و  لاـمک و  قاتـشم  ياـه  ناـسنا  همه  يارب  تسا ، رثوک  اـی  قح  ترـضح  یندـشان  ماـمت  هدـنیازف و  تمعن 
 . دیآ یم  رامش  هب  تیالو  تیدوبع و  تبحم ، تفرعم ، زا  لالز  یعبنم  تفارش ،

اهتشون یپ 

 . جرک دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  رایداتسا  یمالسا و  نافرع  يارتکد   . 1

 . ص 22 هبطخ 1 ، هغالبلا ، جهن   . 2

 . هبطخ 49 نامه ،  . 3

 . ص 44108 و ص 304336 ءاجر ، یگنهرف  رشن  زکرم  نارهت ، تکرح ، رد  یتشگ  یلمآ ، هداز  نسح  نسح   . 4

 . ص 2224 ، 1378 مایق ، مق ، یسراف ) همجرت  اب  ، ) هّیمطاف ٍهملک  یف  ٍهّیتمصع  ٍهمکح  ّصف  ومه ،  . 5

ص 243 و ج 3، ج 8 ، 1419 ق ، نیسردم ، هعماج  مق ، يزامن ، نسح  خیش  قیقحت  راحبلا ، هنیفص  كردتسم  يزامن ، یلع  خیـش   . 6
 . ص 169

 . ص 1216 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  مجعم ، یلماعلا ، زاوف  بنیز   . 7

 . 31 میرم :   . 8

 . 22 میهاربا :   . 9

 . ص 6870 ج 2 ، ، 1382 ءارسا ، مق ، هشیدنا ، همشچرس  یلمآ ، يداوج  هّللادبع   . 10

 . تمکح 147 هغالبلا ، جهن   . 11

نسح ص 214223 /  ج 1 ، دیجم ، نآرق  یعوضوم  ریسفت  ومه ، ص 108110 /  ج 2 ، نیـشیپ ، یلمآ ، يداوج  هللادبع  ك :  ر .   . 12
 . ص 138139 ، 1364 ءارهزلا ، نارهت ، نآرق ، ناسنا و  ومه ، ص 150151 /  ج 1 ، نابرقم ، يانف  بدا  یلمآ ، هداز  نسح 

ص 497499 ج 2 ، ، 1379 غوبن ، مق ، لد ، رتفد  حرش  یلمآ ، يدمص  دواد  ص 136 /  نآرق ، ناسنا و  یلمآ ، هداز  نسح  نسح   . 13
.

كرد ار  ردقلا  هلیل  دسانشب ، تسازس  هک  هنوگ  نآ  ار  همطاف  سک  ره   . 14
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نـسح نسح   . ) دنا هدـش  هدـیرب  مورحم و  همطاف  تفرعم  ْهنُک  زا  قیالخ  هک  تسا  نآ  همطاف  هب  يو  يراذـگ  مان  تلع  تسا و  هدرک 
 .( ص 2224 ، 1378 مایق ، مق ، یسراف ) همجرت  اب  ، ) هّیمطاف ٍهملک  یف  ٍهّیتمصع  ٍهمکح  ّصف  یلمآ ، هداز 

، یبوط مق ، موس ، چ  ٍهّیمطاف ، ٍهملک  یف  ٍهّیتمـصع  ٍهمکح  ّصف  حرـش  ومه ، ص 213 /  نآرق ، ناـسنا و  یلمآ ، هداز  نسح  نـسح   . 15
 . ص 492493 ج 2 ، نیشیپ ، یلمآ ، يدمص  دواد  ص 260261 /  ، 1382

ص ج 1 ، نیشیپ ، یلمآ ، يدمص  دواد  ص 44 /  ج 3 ، هملک ، کـی  رازه و  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  ص 212 و 261 /  نامه ،  . 16
 . 660662

ریاس رب  نآ  تلیضف  ردقچ  دومرف :  ترضح  دمآ ، نایم  هب  نخـس  ِردقلا » ِهلیل  یف  هانلزنَا  ّانا   »ِ هرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن   . 17
هدـش لزان  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  دومرف :  دراد ؟ یتلیـضف  هچ  متفگ :  دـیوگ :  یم  يوار  تسا ! راکـشآ  اه  هروس 

نیمز و اه و  نامـسآ  هک  تسا  يردـق  بش  نآ  هلب ، دومرف :  دـشاب ؟ ناضمر  هاـم  رد  میراد  دـیما  هک  يردـق  بش  رد  متفگ :  تسا . 
 .( ص 242 نآرق ، ناسنا و  یلمآ ، هداز  نسح  نسح   . ) دنا هدش  رّدقم  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو 

 . ص 244245 نامه ،  . 18

ياـنف بدا  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  ك :  زین ر .  ح 6 و  ص 249 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دّـمحم  ص 242 /  نامه ،  . 19
 . ص 142 ج 1 ، نابّرقم ،

 . ص 249 نامه ،  . 20

 . ح 105 ص 639 ، ج 5 ، نیلقثلارون ، يزیوح ، یسورع  هعمج  نب  یلعلادبع   . 21

نسح  . 22
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 . ص 153 ج 1 ، نابرقم ، يانف  بدا  یلمآ ، هداز  نسح 

 . ص 470 ج 20 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدّمحمدیس   . 23

 . ص 187189 ج 27 ، ، 1383 مکی ، یس و  چ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان   . 24

 . ص 139 ج 20 ، نیشیپ ، یئابطابط ، نیسحدّمحمدیس   . 25

 . ص 120153 نآرق ، ناسنا و  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  هب :  ك .  ر .   . 26

 . ج 2813 ص 434 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  هروس ، نب  یسیعوبا   . 27

 . ص 110 ج 2 ، هشیدنا ، همشچرس  یلمآ ، يداوج  هّللادبع   . 28

 . 174 ءاسن :   . 29

 . 35 رون :   . 30

 . 13 قراط :   . 31

 . 185 و 2 هرقب :   . 32

 . 2 نج :   . 33

 . 42 تلّصف :   . 34

 . 77 هعقاو :   . 35

 . 82 ءارسا :   / 57 سنوی :   . 36

 . 2 تلّصف :   / 82 ءارسا :   . 37

 . 174 ءاسن :   . 38

 . 41 تلّصف :   . 39

 . 2 سی :   / 42 تلّصف :   . 40

 . 2 هنّیب :   . 41
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 . 28 رمز :   . 42

 . 9 رجح :   . 43

 . 3 نارمع :  لآ   . 44

 . 87 رجح :   . 45

 . 138 نارمع :  لآ   . 46

 . 1 و 2 فهک :   . 47

 . 7 نارمع :  لآ   . 48

 . نامه  . 49

 . 33 بازحا :   . 50

ٍهّیتمصع ٍهمکح  ٍّصف  یلمآ ، هداز  نسح  نسح   . 51
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 . ص 294 هّیمطاف ، ٍهملک  یف  ٍهّیتمصع  ٍهمکح  ٍّصف  حرش  ومه ، ص 65 /  هّیمطاف ، ٍهملک  یف 

 . ص 295 هّیمطاف ، ٍهملک  یف  ٍهّیتمصع  ٍهمکح  ٍّصف  حرش  ومه ، هتکن 932 /  ج 2 ، هتکن ، کی  رازه و  ومه ،  . 52

 . 33 بازحا :   . 53

 . ص 7577 ج 2 ، هشیدنا ، همشچرس  ومه ،  . 54

 . ص 7174 نامه ،  . 55

 . ص 7677 هّیمطاف ، ٍهملک  یف  ٍهّیتمصع  ٍهمکح  ٍصف  ص 74 /  ج 2 ، هشیدنا ، همشچرس  یلمآ ، هداز  نسح  نسح   . 56

 . ص 84 ج 2 ، هشیدنا ، همشچرس  یلمآ ، يداوج  هللادبع   . 57

 . ص 193 و 203 هّیمطاف ، ٍهملک  یف  ٍهّیتمصع  ٍهمکح  ِصف  حرش  ومه ،  . 58

زا سپ  تسا ، هدش  جاجتحا  بلق »  » ماقم هب  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  لماک  ناسنا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدّمحم  هینب  ردقلا  هلیل   . 59
فرش هاگیاج و  تلزنم و  یگرزب  ردق  هب  حرشنم و  هنیـس  بلق و  نینچ  رب  رگم  دریگ ، یمن  تروص  نآرق  لازنا  هک  ارچ  یتاذ ؛ دوهش 
لوزن نآ  يوس  هب  دوش و  لزان  نآرق  نآ  رب  هک  دراد  ار  نآ  یگتسیاش  يا  هنیس  نینچ  دشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ 

ماقم هک  دـشاب  یم  حور  ماقم  زا  سپ  هک  تسا  لیـصفت  زییمت و  وحن  هب  ایـشا  قیاقح  دوهـش  ماقم  بلق ، ماـقم   . ) دریگ تروص  نآرق 
 .( تسا یفتنم  زایتما  نآ  رد  تسا و  عمج  ّفل و  ماقم  حور 

 . ص 24 هّیمطاف ، ٍهملک  یف  هّیتمصع  ٍهمکح  ّصف  ومه ، ص 216217 /  نآرق ، ناسنا و  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  زا :  لقن  هب   . 60

یفطصم و هعیدو  تلاسر و  هیلقع  توبن و  هیقب  يدیمهف  هک  نونکا   . 61
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ٍهمکح ّصف  حرـش  یلمآ ، هداز  نسح  نسح   ... . ) تسا تمـصع  ماقم  زیاح  مالـسلااهیلع ،  همطاف  یهلا ، هّماـت  هملک  هللا و  یلو  هجوز 
 .( ص 152 هّیمطاف ، ٍهملک  یف  هّیتمصع 

روتـسد همـشچرس  نانآ  دنراگدرورپ ؛ ملع  هنیزخ  روتـسد و  هاگهانپ  ادخ ، رارـسا  زکرم  مالـسلا )  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها   ) نانآ  . 62
لزلزت ددرگ و  یم  فرطرب  نید  ياه  فارحنا  تلاسر  نادـناخ  دوجو  هب  دـنیادخ .  نید  هناوتـشپ  ęو  ياه ا باتک  نابهگن  ادـخ ،

یم ناشیا  هب  ناگدنام  بقع  دندرگ و  یمزاب  نانآ  هب  ناماگشیپ  دنا .  نیقی  هاگ  هیکت  نید و  ساسا  هداوناخ  نیا  دنیشن .  یم  ورف  نآ 
تفایرد هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  يارب  نیـشناج  ياه  شرافـس  دنرادروخرب و  تموکح  تازایتما  زا  هداوناخ  نیا  دنـسر . 

 .( هبطخ 2 هغالبلا ، جهن   . ) دشاب یم  ناشیا  صوصخم  لام  مولع و 

دیرفآ یمن  مالـسلااهیلع  همطاف  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   . 63
«، هجحلا  » باتک ج 1 ، نیشیپ ، ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم   . ) دوبن نیمز  هرک  يور  نآ  ریغ  مدآ و  زا  ییاتمه  مالـسلااهیلع  همطاف  يارب 

 .( ص 461 ءارهزلا ،» دلوم   » باب

دوبن همطاف  رگا  مدرک و  یمن  قلخ  ار  وت  دوبن  یلع  رگا  مدـیرفآ و  یمن  ار  ملاع  يدوبن  وت  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  يا   . 64
 / ص 303 ج 60 ، 201 ؛ ص 19 ، ج 57 ، و 29 ؛ ص 28  ج 15 ، نیـشیپ ، یــسلجم ، رقابدّـمحم   . ) مدـیرفآ یمن  زین  ار  یلع  وـت و 

حرش يارب  زین  و  ص 615 .  ج 2 ، نیشیپ ، یسربط ، يرون  نیسح  ازریم  ، 435 ص ، ج 5 ، ص 300 ، ج 2 ، نیشیپ ، ینیما ، نیسحلادبع 
 .( ُهمطاف الول  یمارگ ، یلعدمحم  ك :  ر .  هدش ، حرطم  ثیدح  ریسفت  طسب و  و 

نینمؤملاریما  . 65
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؟  مالسلااهیلع همطاف  ای  نم  میرت :  ینتشاد  تسود  وت  شیپ  ام  زا  کی  مادک  درک :  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع 
ج هعیـشلا ، نایعا  نیمالا ، نسحم   . ) يرتزیزع نم  دزن  وت  یلو  مراد ، یم  تسود  رتشیب  ار  همطاـف  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

 .( ص 37 صئاصخ ، یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  ص ص 307 /  ، 1

 . ص 8485 ج 2 ، هشیدنا ، همشچرس  یلمآ ، يداوج  هّللادبع   . 66

 . یناغالا یناهفصا ، جرفلاوبا  زا :  لقن  هب  ص 307  ج 1 ، نیشیپ ، نیمالا ، نسحم   . 67

همتاخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  متاخ  لوسر  هب  یعیرـشت  تّوبن  اریز  دش ؛ لیاق  توافت  یئابنا  یعیرـشت و  تّوبن  ود  نیب  دـیاب   . 68
و هّماع » تّوبن   » هب هک  یئابنا ، تّوبن  اما  مارح .  تمایق  زور  ات  يو  مارح  تسا و  لالح  تمایق  زور  ات  ترـضح  نآ  لالح  سپ  تفای . 

یم دنم  هرهب  دعتـسم  سوفن  همه  يدبا  هرفـس  نیا  زا  تسا و  رمتـسم  دبا  ات  هشیمه  تسا ، موسوم  زین  یماقم  تّوبن  و  یفیرعت » تّوبن  »
حرش ومه ، ص 26 /  هّیمطاف ، ٍهملک  یف  ٍهّیتمـصع  ٍهمکح  ّصف  یلمآ ، هداز  نسح  نسح   . ) مهفاف دنونـشب .  یئاـبنا  یحو  زا  اـت  دـنوش 

 .( ص 324336 هّیمطاف ، ٍهملک  یف  ٍهّیتمصع  ٍهمکح  ّصف 

 / ص 341385 ج 13 ، نیشیپ ، یئابطابط ، نیسحدّمحمدیس  ص 324336 /  هّیمطاف ، ٍهملک  یف  ٍهّیتمصع  ٍهمکح  ّصف  حرش  ومه ،  . 69
 . ص 520538 و ص 549552 ج 12 ، نیشیپ ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان 

 . هبطخ 235 هغالبلا ، جهن   . 70

 / ص 142181 لامج ، لـالج و  هنیآ  رد  نز  ومه ، ص 400413 /  ج 3 ، دیجم ، نآرق  یعوضوم  ریـسفت  یلمآ ، يداوج  هّللادبع   . 71
 / ص 275320 نآرق ، رد  تیالو  ومه ،
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 . ص 147 ج 1 ، نابّرقم ، يانف  بدا  یلمآ ، هداز  نسح  نسح 

 . ص 150158 ج 1 ، نابّرقم ، يانف  بدا  یلمآ ، هداز  نسح  نسح   . 72

، نایبلا عمجم  یسربط ، نسح  نب  لضف  ص 376375 /  ج 27 ، نیشیپ ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  رـصان  نازیملا /  هب :  ك .  ر .   . 73
ص 134 و هّیمطاف ، ٍهملک  یف  ٍهّیتمصع  ٍهمکح  ّصف  حرش  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  ص 550 /  ج 5 ، هیمالسالا ، هیملعلا  هبتکم  نارهت ،

 . ص 99107 ج 2 ، هشیدنا ، همشچرس  یلمآ ، يداوج  هّللادبع   / 142143

چ نیشیپ ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  رـصان  ص 143144 /  لامج ، لـالج و  هنیآ  رد  نز  یلمآ ، يداوج  هللادـبع  هب :  ك .  ر .   . 74
 . ص 8889 ج 1 ، نیشیپ ، یسربط ، نسح  نب  لضف  ص 199 /  ج 1 ، مشش ، لهچ و 

 . ص 67 ج 83 ، نیشیپ ، یسلجم ، رقابدّمحم   . 75

 . نامه  . 76

 . نامه  . 77

 . 796 هعقاو :   . 78

 . 1928 نیقفانم :   . 79

 . 521 ناسنا :   . 80

ص ج 26 ، نیــشیپ ، نارگید ، يزاریــش و  مراـکم  رــصان  و 213229 /  ص 353357  نیـشیپ ، یئاـبطابط ، نیــسحدّمحمدیس   . 81
 . ات 225 ص 8794 و 219  ج 6 ، نآرق ، اب  ییانشآ  يرّهطم ، یضترم  ص 342359 /  ج 25 ، ، 270281

 . ص 141 ح 7 ، سلجم 41 ، یلامالا ، قودص ، خیش   . 82

 . ص 751 ج 2 ، باعیتسالا ، ربلادبع ، نبا   . 83

 . ص 750 ج 3 ، نامه ،  . 84

 . ص 1214 ج 4 ، نیشیپ ، یلماعلا ، زاوف  بنیز  ص 14 /  ج 1 ، هساّیسلاو ، همامالا  هبیتق ، نبا   . 85

86
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 . ص 129 همهملا ، لوصفلا  غابص ، نبا  . 

 . ص 86 يورلا ، عورشملا  یلشلا ، رکب  یبا  نب  دمحم   . 87

 . ص 26 یبقعلا ، رئاخذ  يربط ، نیدلا  بحم   . 88

 . ص 42 ج 2 ، ءایفصالا ، تاقبط  ءایلوالا و  هیلح  یناهفصا ، میعنوبا   . 89

 . ص 20 ج 5 ، يراخب ، حیحص  يراخب ، لیعامسا  نب  دّمحم   . 90

 . ص 336 ج 4 ، هباصالا ، ینالقسع ، رجح  نبا  ص 96 /  ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  یبهذ ، دمحا  نب  دّمحم   . 91

 . ص 156 ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يروباشین ، مکاح   . 92

ارهز همطاف  یناگدـنز  يدیهـش ، رفعجدیـس  ءارهز /  ترـضح  يراتفر  ياـه  هولج  يراـصنا ، ارذـع  هب :  ك .  ر .  هنیمز ، نیا  رد   . 93
 . مالسلااهیلع همطاف  نانخس  گنهرف  هایحلا  جهن  یتشد ، دّمحم  مالسلااهیلع / 

ریسفت ومه ، ص 142144 /  لامج ، لالج و  هنیآ  رد  نز  ومه ، ص 106107 /  ج 2 ، هشیدنا ، همشچرس  یلمآ ، يداوج  هللادبع   . 94
 . ص 3760 ج 1 ، دیجم ، نآرق  یعوضوم 

ردق بش  رد  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  اب  هارمه 

همدقم

هام رازه  اـب  ربارب  نآرق  رد  ردـق  بش  هک  اـجنآ  اـت  تسا  رادروخرب  یمیظع  سب  هاـگیاج  زا  تاـیاور  نآرق و  گـنهرف  رد  ردـق  بش 
تاریبعت مه  تاـیاور  رد  و  تسا .  هدـش  یفرعم  كراـبم  بش  لاـسکی و  تاریدـقت  نییعت  بش  و  نآرق ، لوزن  بش  و  هدـش ، هتـسناد 

نیرفن دروم  دوشن ، هدیـشخب  بش  نآ  رد  سک  ره  هکنیا  ناهانگ و  ندـش  هدیـشخب  بش  نوچمه  تسا ، هدـمآ  ردـق  بش  زا  ییابیز 
يونعم ياهـضیف  زا  رتشیب  يرادرب  هرهب  يریگ و  هرهب  هوحن  يارب  هک  دراد  اج  ردق  بش  تمظع  هب  هّجوت  اب  ( 1  . ) دوش یم  عقاو  ادخ 

هریس رد  يریس  نآ ،
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همه هک  میراد  ناعذا  هتبلا ، میریگرب .  نآ  زا  ییاه  هشوت  هر  هک  دشاب  میـشاب .  هتـشاد  ردـق  بش  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
مهف كرد و  لباق  هن  دـنراد ، هتـشاد و  توکلم  الاب و  ملاع  اب  هک  یطابترا  تمظع و  اب  بش  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تالاح 

هن تسا ، نانآ  يرهاظ  ياهراتفر  زا  ییاه  هشوگ  طقف  دوش ، یم  نایب  هچنآ  تسا .  هتفای  ساکعنا  خیرات  رد  هن  تسا و  ناموصعم  ریغ 
 . ریسم نیا  رد  تسا  یماگ  دیراد ، ور  شیپ  رد  هچنآ  سپ  اهنآ .  تالاح  يافرژ  قمع و 

يراد هدنز  بش  تدابع و  فلا . 

، تسا هدـش  دـیکا  شرافـس  نادـب  ردـق  بش  رد  صوصخلا  یلع  ناضمر و  كرابم  ياهبـش  اصوصخم  لاس ، لوط  رد  هک  یلامعا  زا 
(3 ( ؛ ِهَِلباْقلا ِهَنَّسلا  َیِلا  ُباذَْعلا  ُْهنَع  َلِّوُح  ِرْدَْقلا  َهَْلَیل  ایْحَا  ْنَم   : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا .  يراد  هدنز  بش  ایِْحا و 

 . « دنادرگ یم  يور  وا  زا  هدنیآ  لاس  ات  باذع  درادب ، هدنز  ار  ردق  بش  هک  یسک 

 : دندرب یم  هرهب  نآ  زا  دنتشاد و  یم  یمارگ  ساپ و  ار  هنسح  تنس  نیا  همه  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  و 

عمج ار  باوخ  رتسب  ًالماک  ناضمر  كرابم  هام  موس  ههد  هکلب  دوب ، رادیب  ردـق  بش  رد  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   . 1
ُّدُشَی ُهَشاِرف َو  يوْطَی  َناک  ِهّللا  َلوُسَر  َّنأ   : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تخادرپ .  یم  تدابع  هب  درک و  یم 

؛ ِهَْلیَّللا َْکِلت  یف  ِءاْملِاب  ِمایِّنلا  َهوُجُو  ُّشُرَی  َناک  َنیرْـشِع َو  ٍثالَث َو  َهَْلَیل  ُهَلْهَأ  ُِظقُوی  َناک  َناضَمَر َو  ِرْهَـش  ْنِم  ِرِخاوَءْالا  ِرْـشَْعلا  ِیف  ُهَرَْزئِم 
تّمه  ) دنبرمک درک و  یم  عمج  ار  شیوخ  باوخ  تخر  هک  دوب  نینچ ) نیا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 4)
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موس تسیب و  بش  رد  ار  شلایع  لها و  هک  دوب  هنوگ  نیا  هشیمه  تسب و  یم  مکحم  ناضمر  هاـم  زا  رخآ  ههد  رد  ار  تداـبع ) يارب 
يراد هدـنز  بش  كرد  و  ردـق ، بش  كرد  زا  اـت   ) دیـشاپ یم  بآ  بش  نآ  رد  ناـگتفر  باوـخ  يور  رب  تـشاد و  یم  هـگن  رادـیب 

( . « دنوشن مورحم 

اب ار  نارگید  درک و  یمن  كرت  ار  يراد  هدنز  بش  تدابع و  تشادن ، فقس  هنیدم  دجسم  هک  یلاح  رد  یگدنراب  ياهبـش  رد  یتح 
(5  . ) دنرازگ زامن  دنشاب و  رادیب  ناراب  لگ و  نامه  رد  هک  تشاد  یم  او  شیوخ  راتفر 

َهَمِطاف ْنِم  َدَبْعَا  اْینُّدلا  ِیف  َناک  ام   : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  درک  یم  تدابع  ردق  نآ  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف   . 3
هب ردق  نآ  هک  دوب  هنوگ  نیا  هشیمه  دوبن ؛ ایند  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  رتدـباع  ( 7 ( ؛ اهامَدَق َمَّرَوَت  یّتَح  ُموُقَت  َْتناک  مالـسلااهیلع ، 

 . « درک یم  مرو  شکرابم (   ) ياهاپ هک  داتسیا  یم  تدابع 

بش رد  اّما  و  ( 8  ) دـیبات یم  نامـسآ  يوس  هب  وا  يرادـیب  بش  تدابع و  رون  اهبـش  هک  تسا  نیا  زین  ارهز »  » هب وا  يراذـگ  مان  تلع 
نانچ دنـشاب ؛ رادیب  بش  هک  درک  یم  راداو  زین  ار  شیوخ  نادنزرف  اه و  هچب  هک  دوب  رادیب  اهنت  هن  تشاد ، یـصوصخ  هب  لاح  ردـق ،

اَهل ُبَّهَأَتَت  ِماعَّطلا َو  ِهَّلِِقب  ْمِهیواُدت  َهَْلیَّللا َو  َْکِلت  ُمانَی  اِهلْهَا  ْنِم  ادَحَا  ُعَدَت  مالـسلااهیلع ال  ُهَمِطاف  َْتناک  َو   : » میناوخ یم  یتیاور  رد  هک 
یمن ار  شیوـخ  هداوناـخ  زا  يدرف  چـیه  هک  دوـب  نـیا  مالـسلااهیلع  همطاـف  شور  ( 9 ( ؛ اـهَْریَخ َمِرُح  ْنَم  ٌموُرْحَم  ُلوـُقَت  ِراـهَّنلا َو  َنـِم 

یگدامآ اذغ و  یمک  اب  ار  اهنآ  باوخ ) لکشم   ) دباوخب و موس ) تسیب و   ) بش نآ  رد  تشاذگ 
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 . « دوش مورحم  بش  نآ  تکرب ) و   ) ریخ زا  هک  یسک  تسا  مورحم  دومرف :  یم  دومن و  یم  نامرد  زور  رد 

خیش و  ( 10  . « ) دزرمآ یم  ار  وا  ناهانگ  ناـبرهم  دـنوادخ  درادـب ، اـیحا  ار  ردـق  بش  سک  ره   : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   . 4
هب هاگ  نآ  دـناوخ و  یم  اعد  بش  همین  ات  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  بش  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   » هک هدرک  لـقن  یمق  ساـبع 

ِرْدَْقلا َو َهَْلَیل  َلَسَتْغا  ِنَم   : » دومرف یم  زین  نارگید  هب  هک  تشاد  تدابع  يراد و  هدنز  بش  دوخ  اهنت  هن  وا  ( 11  . « ) تخادرپ یم  زامن 
، دـنک يراد  هدـنز  بش  حبـص  هدـیپس  اـت  هدرک و  لـسغ  ردـق  بش  رد  هـک  یـسک  ( 13 ( ؛ ِِهبوـُنُذ ْنـِم  َجَرَخ  ِرْجَْفلا  ِعوـُلُط  یِلا  اـهایْحَأ 

 . « دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ 

اـصوصخم لاس و  لوط  رد  يراد  هدنز  بش  ینالوط و  ياهتاجانم  لها  دوخ ، ناردپ  نوچ  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   . 6
ِهَْلَیل ُءایْحِإ  َُکتوُفَی  الَف   : » دومرف یم  هلمج ، زا  درک .  یم  شرافس  ادیکا  ار  لامعا  نیا  زین  دوخ  نایعیـش  هب  و  ( 14  . ) دوب ردق  بش  رد 

!« هدن تسد  زا  ار  موس  تسیب و  بش  رد  يرادیب  سپ  ( 15 ( ؛ َنیرْشِع ٍثالَث َو 

دجسم رد  روضح  ب . 

ًالبق تسا .  ردق  بش  رد  دجـسم ، رد  روضح  دـنا ، هداد  ناشن  هژیو  تیـساسح  نآ  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هک  یلئاسم  زا 
ردق ياهبش  رد  ار  نآ  رد  روضح  هنیدم ، دجسم  ندوب  لگ  یناراب و  ياهبش  رد  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دش  هراشا 

فکتعم دجـسم  رد  زور  بش و  ناضمر ، كرابم  هام  موس  ههد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتالاب ، نآ  زا  درک .  یمن  كرت 
يا هنسح  ّتنس  نامه  نیا   . ) دوب
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دیاب تسا و  هدـش  هدـنز  مهدزناپ -  ات  مهدزیـس  بجر  هام  ماّیا  رد  مق »  » هلمج زا  اهرهـش ، زا  يرایـسب  رد  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  تسا 
ْلَزَی ْمَلَف   : » دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا ).  ناضمر  كراـبم  هاـم  فاـکتعا ، يارب  ناـمز  نیرتهب  هک  تسناد 
هاـم رخآ  ههد  رد  هشیمه  هلآ )  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   ) سپ ( 16 ( ؛ ُهّللا ُهاّفَوَت  یّتَح  َناضَمَر  ْنِم  ِرِخاوَءْـالا  ِرْـشَْعلا  ِیف  ُفِکَتْعَی 

اـضیرَم ِهّللا  ِدـْبَع  ُوبَا  َناک   » هک هدومن  لقن  نیزر  نب  ییحی  تفرگ » .  ار  وا  دـنوادخ  هک  تقو  نآ  ات  دوب  فاـکتعا  لاـح  رد  ناـضمر 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ( 17 ( ؛ َناضَمَر ِرْهَش  ْنِم  َنیرْشِع  ٍثالَث َو  َهَْلَیل  َحَبْصَأ  یّتَح  ِهیف  َناکَف  ِهّللا  ِلوُسَر  ِدِجْسَم  یِلا  َجِرْخُأَف  َرَمَأَف  اِفنْدُم 

بش حبص  ات  ترـضح  سپ  دنربب .  لاح ) نامه  اب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  هب  ار  وا  داد  روتـسد  تشاد ، يدیدش  يرامیب 
ردـق تمظع  اب  ياهبـش  رد  دـجاسم ، رد  روضح  هک  دـهد  یم  ناشن  قوف  دراوم  دـنام » .  یقاـب  اـجنآ  رد  ناـضمر  هاـم  موس  تسیب و 

دنیامن لابقتسا  دجاسم  زا  یبوخ  هب  هک  تسا  هتسیاش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  و  دوش .  هجوت  نادب  دیاب  هک  دراد  یتیـصوصخ 
.

نتفرگرس نآرق  مسارم  ج . 

هتفای ار  دوخ  ياج  یبوخ  هب  عّیـشت  هعماج  رد  هّللا ، دـمحب  دوش و  یم  هدـید  ناموصعم  هریـس  رد  هک  ردـق  بش  لاـمعا  زا  رگید  یکی 
رارق دوخ  لباقم  ار  میرک  نآرق  بش  هس  يارب   : » دومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تسا .  نتفرگرـس  نآرق  مسارم  تسا ،

(18  . . . . « ) َُکلَئْسَأ ّینِا  َّمُهّللَا   : » دیناوخب دییاشگب و  ار  نآ  دیهد و 

زامن ییاپرب  د . 
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تعامج

نب سنا  تسا .  تعامج  زامن  ییاپرب  ناضمر ، كرابم  هاـم  رد  اـصوصخم  هدـش ، شرافـس  نآ  رب  مالـسا  رد  تخـس  هک  یتاداـبع  زا 
ٍهَعامَج یف  هِرِخآ  یِلا  َناضَمَر  ِرْهَش  ِلَّوَا  ْنِم  یّلَص  ْنَم   : » دندومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  کلام 

هتفرگ ردق  بش  زا  يا  هرهب  دوش ، رضاح  تعامج  زامن  رد  ناضمر  هام  رخآ  ات  لّوا  زا  هک  یسک  ( 19 ( ؛ ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ْنِم  ٍّظَِحب  َذَخَا  ْدَقَف 
 . دش یم  تابیقعت  لوغشم  یتّدم  ات  نآ  زا  دعب  و  دومن ، یم  رازگرب  تعامج  هب  ار  حبص  زامن  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  تسا » . 

بش تعامج  زامن  طئارش  نیرت  تخـس  رد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  رگید  وا و  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یلو  ( 20)
دوب هدمآ  يدیدش  ناراب  هک  یلاح  نیع  رد  موس  تسیب و  بش   : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دندرک .  یمن  كرت  ار  ردق 

یّلَصَف  : » دومرف هاگ  نآ  تشاد » .  یماو  زامن  هب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ، هتفرگ  ارف  بآ  لگ و  ار  هنیدم  دجـسم  و 
( تعامج  ) زامن ام  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  ( 21 ( ؛ ِنیّطلا یَِفل  ِهِْفنَا  َهَبَنْرَأ  َّنِإ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهـّللا  ُلوُـسَر  اـِنب 

 . « دوب هتفر (  ورف   ) لگ رد  ترضح  ینیب  كون  هک  یلاح  رد  دناوخ ،

ندومن ماعطا  نداد و  يراطفا  ه . 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  نارگید  هب  نداد  يراطفا  هتفرگ ، رارق  دیکأت  دروم  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یلامعا  زا 
دازآ شاداپ  دهد ، يراطفا  هام  نیا  رد  نمؤم  راد  هزور  هب  امش  زا  هک  یسک  دیـشاب ! رادیب  مدرم   : » دیامرف یم  هینابعـش  فورعم  هبطخ 

يا دش :  ضرع  دراد .  هارمه  ار  هتشذگ  ناهانگ  ششخب  هدرب و  کی  ندومن 
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! دیزیهرپب شتآ  زا  امرخ و  هناد  فصن  نداد  اب  ولو  شتآ ! زا  دیـسرتب  دومرف :  ترـضح  میرادن .  نداد  يراطفا  ناوت  ام  ادـخ ! لوسر 
(22  . « ) دشاب بآ  تبرش  نداد  اب  هچ  رگ 

رد هک  نانچ  دومن ؛ یم  هظعوم  ار  اهنآ  درک و  یم  ماعطا  مدرم  هب  ردق  ياهبش  ناضمر و  كرابم  ياهبش  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
اوُغِرَف اذِإَف  ْمُهَعَم  یّـشَعَتَی  ـال  ِمْحَّللاـِب َو  َناـضَمَر  ِرْهَـش  یف  َساـّنلا  ُّشُعَی  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاـط  یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َناـک   : » میناوخ یم  یتیاور 

ُمُکِضارْعَا ُنوُصُح  ُبَدَءْالا َو  ُمُکَتَنیز  يْوقَّتلا َو  ُمُکَتَمْـصِع  ُنیّدلا َو  ُمُکِْرمَا  َكالِم  َّنَأ  اوُمَلْعِإ  ِِهتَبْطُخ  یف  َلاق  َو  ْمُهَظَعَو . . .  ْمُهَبَطَخ َو 
، داد یم  ناضمر  هام  رد  مدرم  هب  ار  تشوگ  زا  هدـش ) هّیهت  ِيراـطفا  و   ) ماـش مالـسلاامهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هشیمه  ( 24 ( ؛ ُْملِْحلا
دـناوخ و یم  هبطخ  اهنآ  يارب  دـندش ، یم  غراف  ماش ) ندروخ  زا   ) هک یماگنه  سپ  درک .  یمن  هدافتـسا  تشوگ )  ) نآ زا  دوخ  یلو 
و اوقت ، امـش  هدـنراد  هگن  تسا و  نید  امـش  ياهراک ) و   ) رما كـالم  دـینادب  دومرف :  شا  هبطخ  رد  و  دومن . . .  یم  هظعوم  ار  اـهنآ 

كرابم هاـم  لوط  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  و  تسا » .  ملح  امـش  يوربآ  هدـنراد ) هگن   ) ياـهژد و  بدا ، امـش  تنیز 
یف َقَّدَـصَت  َناضَمَر  ُرْهَـش  َلَخَد  اذِإ  َناک   : » میناوخ یم  یثیدـح  رد  هک  نانچ  داد ؛ یم  هقدـص  درک و  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ناضمر 

( كرابم  ) هام زا  زور  ره  هک  دوب  نیا  شـشور  مالـسلا )  هیلع  داجـس  ماـما  ( ) 25 ( ؛ ِرْدَْـقلا َهَْلَیل  ُبیـُصا  یّلََعل  ُلوُقَیَف :  ٍمَهْرِدـِب  ٍمْوَی  ِّلُک 
مبایرد ار  ردق  بش  هقدص ) راک  نیا  اب   ) دیاش دومرف :  یم  هاگ  نآ  داد و  یم  هقدص  یمهرد  ناضمر 
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يدنفسوگ داد  یم  روتسد  تفرگ ، یم  هزور  هک  يزور  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مّدج   : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  . «
ار اـهنآ  يوب  اـت  دز  یم  رـس  اـهگید  هب  ترـضح  دـش ، یم  کـیدزن  هک  راـطفا  ماـگنه  دـنزپب .  هدومن ، هکت  هکت  ار  نآ  دـننک و  حـبذ 
ات دنربب  ریقف )  ) دارفا هناخ  رد  هب  یکی  یکی  دننک و  رپ  ار  اهفرظ  داد  یم  روتـسد  سپـس  دوب .  راد  هزور  هک  یلاح  رد  دـنک ، مامـشتسا 

(26  . « ) دومن یم  راطفا  امرخ  نان و  اب  دوخ  هاگ  نآ  دش .  یم  مامت  اذغ  هک  اجنآ 

ردق بش  نیرخآ  زا  یشرازگ 

یم لـیم  مک  اذـغ  دوب .  ناـمهیم  اـج  کـی  رد  ار  یبـش  ره  تشاد و  یبـیجع  لاـح  شیوخ  رمع  رخآ  ناـضمر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
ناگتسب زا  یکی  لزنم  رد  بش  ره  دیـسر ، ارف  ترـضح ) رمع  رخآ   ) ناضمر هک  یماگنه   : » دیوگ یم  نینچ  رجح  نبا  ودومرف . . . . 
شرتخد رهوش   ) رفعج نب  هّللا  دبع  دزن  یبش  مالسلا و  هیلع  نیسح  لزنم  رد  یبش  مالـسلا ،  هیلع  نسح  لزنم  رد  یبش  درک ؛ یم  راطفا 

اب  ) ار ادـخ  مراد  تسود  دوـمرف :  یم  و  ٌصْمِخ ؛ اـَنَا  َهّللا َو  َیِْقلَا  ْنَا  ُّبُِحا  ُلوـُقَی :  َو  ، » دروـخ یمن  اذـغ  همقل  هس  زا  شیب  و  بـنیز ،( 
 : دومرف یم  درک و  یم  هاگن  نامـسآ  هب  بترم  دـناوخ و  یم  سی  هروس  ترـضح  بش  نآ  رد  ( 28  . « ) منک تاقالم  هنـسرگ  مکش )

(29  . « ) تسا هدش  هداد  رادید  هدعو  نم  هب  هک  تسا  یبش  نامه  بشما ، »

مدرم زا  مریس  مه  نم  ریس و  نم  زا  مدرم  یهلا 

بشما امس  ضرا و  قلاخ  يا  ارم  تحار  امن 

يراک ره  دیوگ :  یم  دوخ  تشاد .  یبیجع  ناجیه  مالسلا  هیلع  یلع 
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نطاب ّرس و  هک  مدرک  شالت  یلیخ  ( 31 ( ؛ ُهافْخَا ِّالا  ُهّللا  َیبَا  ِْرمَءْالا َو  اَذه  ِنُونْکَم  ْنَع  ُصَْحفَا  ُْتلِزام  « ؛ مدیمهفن ار  بلطم  زار  مدرک ،
 . « درک ناهنپ  ار  نآ  هکنیا  زج  درک ، ابِا  ادخ  یلو  مروایب ، تسد  هب  ار  رما  نیا 

یم نییاپ  هنذأم  يالاب  زا  یتقو  دیوگب .  ناذا  ات  تفر  هنذأم  يالاب  سپـس  دراذگ .  زامن  تعکر  دـنچ  دـش .  دجـسم  راپـسهر  هاگ  نآ 
هک ار  ادـخ  هار  رد  هدـنمزر  نمؤم  هار  دـینک  زاب  ینعی  ِدِـحاْولا  َْریَغ  ُدـُبْعَی  ِهّللا ال  ِیف  ِدِـهاجُْملا  ِنِمْؤُْملا  َلیبَس  اوُّلَخ   : » دومرف یم  دـمآ ،

 . « تسا هدیتسرپن  ار  دحاو  يادخ )  ) زا ریغ  هک ) تسا  نیا  شراختفا  )

، لاح نیا  رد  تفاکش .  ار  شقرف  نیگارهز  ریـشمش  هک  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  دش و  زامن  لوغـشم  تشگزاب و  دجـسم  هب  هاگ  نآ 
ادخ يرای  هب  ادخ و  مان  هب  ( 32 ( ؛ ُُهلوُسَر ُهّللا َو  اَنَدَعَو  ام  اذه  ِهَبْعَْکلا . . .  ِّبَر  ُتُْزف َو  ِهّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَع  ِهّللِاب َو  ِهّللا َو  ِمِْسب   : » دومرف

هدعو ام  هب  شلوسر  ادـخ و  هک  دوب  يزیچ  تداهـش (   ) نیا مدـش . . .  راگتـسر  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  مسق  ادـخ .  لوسر  نید  رب  و 
 . « دندوب هداد 

قداص حبص  ات  دنک  یم  شیاین  قطان  نآرق  شوخ  تسا و  لصو  بش 

هدرک هلاس  دص  یهر  یط  بش  کی  هب  هدرک  هلان  وا  رحس  ات  بش  رس 

مه رد  هدیدرگ  شرف  شرع و  ایوگ  هک  مه  رب  هتسهآ  دروخ  یم  شنابل 

اهتشون یپ 

 . ص 80 ج 94 ، راونالا ، راحب  ك :  ر .   . 1

ص 534 ج 8 ، هلاسرلا ، هسسؤم  يدنه ، یقتم  یلع  لاّمعلا ، زنک   . 2
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دیحوت -1

 ، شنیرفآ نیا  رب  انب  تسوا  تسد  رد  زیچ  همهو  هدیشخب  یتسه  نآ  هب  هدیرفآ و  اتکی )  يادخ  ار (  ناهج  دنادب  ناسنا  هک  تسا  نآ 
 . تسوا هدارا  هب  همه  همه و  .ضرم . .  یتمالس ،  ندومن ،  هدنز  نداد ،  يزور 

 ( . 1 نوکیف ( )  نک  هل  لوقی  نأ  ائیش  دارأ  اذإ  هرمأ  امنإ  ) 

 . دریگ یم  ماجنا  دنک  هدارا  ار  يزیچ  دنوادخ  هاگره  همجرت : 

نیمز رد  هچنآ  ناراب و  اهداب ،  اهربا ،  ناشخرد ،  ناگراتـس  هاـم و  دیـشروخ و  زا  مینیب  یم  نامـسآ  رد  هچنآ  ادـخ ،  دوجو  رب  لـیلد 
اوه رد  هک  ناگدنرپ  ماسقا  دجربز و  هرقن و  الط و  اهبنارگ  نداعم  ناتخرد و  تاج ،  هویم  اهرابیوج ،  اهایرد ،  زا  مینک  یم  هدـهاشم 
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ياه هزادـنا  اهادـص و  اب  دنتـسه  نیمز  يور  رد  هک  نوگانوگ  تاـناویحو  دنروانـش  اـهبآ  رد  هک  یتاـناویح  دـنیآ و  یم  رد  زاورپ  هب 
تینابصع يداش ،  درد ،  نابز ،  شوگ ،  مشچ ،  دراد :  هک  یفلتخم  ساوح  اب  شنیرفآ  زیگنا  تفگـش  دوجوم  نیا  ناسناو  فلتخم ، 

میئامن و یم  شتـسرپ  ار  وا  میدنم و  هدیقع  وا  هب  هک  دننک  یم  یئامنهار  گرزب  اناد و  یئادخ  هب  ار  ام  اهنیا  همه  نآ .  دننام  هودنا و 
 . میراد لکوت  وا  هب  لاحره  رد  میئوج و  یم  يرای  وا  زا 

 : تسا يرایسب  تافص  ياراد  دنوادخ 

کچوک زا  ار  زیچ  همه  وا  هک  ینعم  نیدب  ملع )  دننام ( 
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 . تسهاگآ یگمه  بلق  زا  دناد و  یم  گرزب  و 

 . اهنیا ریغ  ندرک و  هدنز  ندناریم ،  نداد ،  يزور  ندیرفآ ،  رب  تسا ،  اناوت  يزیچره  رب  وا  ینعی :  تردق )  دننام (  و 

 . درم دهاوخن  هک  تسا  يا  هدنز  وا  ینعی :  تایح )  دننام (  و 

 . دهد یمن  ماجنا  یشخب  نایز  راک  هاگچیه  تسا و  تحلصم  نآ  رد  هک  تسیئاهراک  راتساوخ  وا  ینعی :  هدارا )  دننام (  و 

 . دشاب هتسهآ  هچرگ  دونش ،  یم  ار  زیچ  همه  دنیب و  یم  ار  زیچ  همه  وا  ینعی :  كاردا )  دننام (  و 

 . دوب دهاوخ  زیچ  همه  زا  دعب  هدیرفآ و  ار  زیچ  همه  هدوب و  زیچره  زا  شیپ  وا  ینعی :  تمدق )  دننام (  و 

 . دیوگ یم  نخس  دشاب  هتساوخ  هک  شناگتشرف  ناربمایپ و  دوخ و  صلاخ  ناگدنب  زا  کیره  اب  وا  ینعی :  ملکت )  دننام (  و 

هدننیرفآ و هکنیا  زا  هتـشذگ  همه  اهنیا  دزرو .  یمن  فلخت  دوخ  هدعو  زا  تسا و  تسار  دیوگ  یم  هچنآ  ینعی :  قدـص )  دـننام (  و 
رانکرب مهـصقن  زا  گرزب  يادخ  تسا ،  میرک  فیرـش و  و  رترب ،  نابرهم و  هدنـشخب و  هدنناریمو و  هدننک ،  هدنز  و  هدنهد ،  يزور 

ایند و رد  هن  تسین  ریذپ  ناکما  وا  ندـید  و  تسا .  هتفاین  بیکرت  هفلتخم  ءازجا  زا  ام و  ماسجا  دـننام  تسین ،  مسج  نیا  رب  انب  تسا ، 
 . ترخآ رد  هن 

رد ددرگ ،  یمن  مه  ریپ  درب و  یمن  شباوخ  دوش ،  یمن  هنـسرگ  دـش ،  دـهاوخن  ضیرم  نیا  رب  اـنب  دـبای ،  یمن  هار  وا  رب  ضراوـع  و 
کیرش دوخ  ياهراک 
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تسین ام  دننام  تسا ،  هتشاد  تردق  هدوب و  ملاع  يادتبا  زا  سپ :  دشاب :  یم  شتاذ  نیع  ادخ  تافص  و  تسا ،  اهنت  هکی و  هتـشادن ، 
تروشم و هب  يزاین  ینعی :  تسا  زاین  یب  میتشگ .  ردـتقم  هاگنآو  میتشادـن  تردـق  میدـش ،  اـناد  سپـس  میدوب و  ناداـن  تسخن  هک 

 . تسین جاتحم  يرکشل  ریزو و  هب  درادن و  يراکمه 

لدع  2

دنیرفآ و یم  ار  هچره  نیارب  انب  دهد ،  یمن  ماجناتمکح  نودب  ار  يراک  دیامن و  یمن  متس  یسک  هب  تسا و  رگداد  هک :  ینعم  نیدب 
هب يرتکد  رگا  هک  يروطنامه  میناد .  یمن  ام  هچرگا  تسا  تحلـصم  يور  زا  دناتـس  یم  زاب  دـهد و  یمار  هچنآ  دـهد و  یم  يزور 

دنوادخ میدید :  رگا  نیا  رب  انب  دشاب  هدیشوپ  ام  رب  تحلصمنآ  هچرگ  تسا  یتحلصم  نآ  رد  هک :  میناد  یم  داد  یئوراد  دوخ  رامیب 
ضیرم ار  یکی  ای  هدیـشخبن ،  يرگید  هب  هدیـشخب و  تفارـش  یکی  هب  ای  و  هدومن ،  تسدـیهت  ار  يرگید  دـنمتورثار و  یـسک  لاعتم 
تـسا تحلـصم  تمکح و  يور  زا  اهنیا  همه  هک :  میـشاب  دـنم  هدـیقع  دـیاب  اهراک . . .  لیبق  نیا  زا  و  تسا ،  ملاس  يرگید  هدرک و 

 . میربن یپ  نآ  تمکح  هب  ام  هچرگ 

لکشم رهاظ  رد  هک  ار  دوخ  ياهیرگداد  زا  یخرب  درک :  تساوخرد  دنوادخزا  ع )  یـسوم (  ترـضح  هک  هدمآ  تیاور  رد  هچنانچ 
 . دنک هدهاشم  ار  ینایرج  ات  دنیـشنبنیمک  رد  یبآ  همـشچ  رـس  رب  دور و  ارحـص  هب  هک :  دومرف  واب  دنوادخ  دـهد ،  ناشنواب  دـیآ  یم 

سپ دش و  هدایپ  همشچ  رسرد  يراوس  بسا  دید :  تفر و  اجنادب  ع )  یسوم ( 
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هـسیک دمآ  یکدوک  يدنچ  زا  سپ  دربب .  هارمه  ار  دوخ  لوپ  هسیک  درک  شومارف  نتفر  ماگنه  یلو  دش  رود  اجنآ  زا  جایتحا  عفر  زا 
نوچ تشگرب و  راوـس  درم  ماـگنه  نیارد  هک  دریگب  وـضو  تساوـخ  یم  دیـسر و  هار  زا  يروـک  درم  ریپ  سپـس  تفر  تشادربار و 

بـسا هرخالاب  هکنیا  ات  تفرگ  رد  ود  نیا  نیب  شکمـشک  تخاـس ،  مهتم  شلوپ  تقرـسب  ار  اـنیبان  درم  ریپ  دـیدن  ار  دوخ  لوپ  هسیک 
نامه ردپ ( :  هثروب  ار  لام  دوب ،  هدیدزد  ار  كدوک  ردپ  لام  راوس  بسا  هک :  دومرف  یحو  یسوم  هب  دنوادخ  تشک .  ارروک  راوس 

يرتسگداد لدع و  زا  يا  هنومن  دوب  نیا  دیسر .  دوخ  رفیک  هب  کنیا  هک  دوب  هتشکار  راوس  بسا  ردپ  روک  میدنادرگرب و  كدوک ) 
 . تسین تسرد  ام  نیب  هتوک  رظن  زا  هچرگ  دنوادخ ، 

توبن  3

 : دنا هتسد  ود  رب  ناربمایپ  دیامرف و  یم  یحو  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک :  دنیوگ  یم  یسک  هب  ربمایپ 

زا قح و  يوسب  لطاب  زا  یئانـشور و  هب  یکیراتزا  ار  مدرم  ات  هدـش  هتخیگنارب  ادـخ  فرط  زا  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  لسرم :  ربماـیپ   1
 . دنک یئامنهار  شناد  يوسب  ینادان  زا  تقیقح و  هب  تافارخ 

 . درادـن یتیرومأـم  مدرم  هب  ماـکحا  ندـیناسر  رد  دوـش و  یم  یحو  وا  رب  شدوـخ  ياربـطقف  هک  تسا  یـسک  لـسرم :  ریغ  ربماـیپ   2
 ( مدآ ناربمیپ (  لوا  دنتـسین ،  شیب  يرفندـنچ  لسرم  ناربمایپ  و   ( 124000 تسا (  رازه  راهچ  تسیب و  دـصکی و  ناربمایپ  دادـعتو 

 . تسا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم )  نانآ (  رخآ  مالسلا و  هیلع 

زین لسرم  ناربمایپ 
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 : دنا هتسد  ود 

 : دنرفن جنپ  نانیا  دنا و  هدش  هتخیگنارب  ملاع  برغ  قرش و  يارب  ادخ  بناج  زا  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  مزعلاولا و  لوا :  هتسد 

 ( . ص دمحم (   5 ع . )  یسیع (   4 ع . )  یسوم (   3 ع . )  حون (   2 ع . )  میهاربا (   1

 . دنتسه ناربمایپ  هیقب  اهنیا  مزعلاولا و  ریغ  مود  هتسد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناوریپ  ناناملسم  و  مالـسلا ،  هیلع  یـسیع  ناوریپ  زا  نایحیـسم  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ناوریپ  زا  نایدوهی 
دننک يوریپ  مالساه  یلاع  تامیلعت  زا  هک  تسا  مزال  ناهج  مدرم  همه  رب  سپ  تسا ،  هتشذگ  نایدا  لمکممالسا  نید  یلو  دنتسه . 

 ( . 2 نیرساخلا ( )  نم  هرخآلا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  ًانید  مالسإلا  ریغ  غتبی  نمو  دیامرف ( .  یم  لاعتم  يادخ  هک  روطنامه 

 . تسا ناراک  نایز  زا  ترخآ  رد  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  دیامن  رایتخا  ینید  مالسا  زا  ریغ  سکره  همجرت : 

 . دوش یمن  خسن  هاگچیه  دنام و  دهاوخ  اجرب  نیسپزاب  زور  ات  هک  تسا  یهلا  تعیرش  اهنت  مالسا 

یقاب تمایق  زور  ات  نایدا و  همه  خـسان  هک  تسا ،  مالـسا  شنید  تسا و  یهلا  ربماـیپ  نیرخآ  ص )  دـمحم (  هک  دـیتسناد  نونک  اـت 
 : میوش یم  روآ  دایار  ترضح  نآ  تالاح  زا  یخرب  کنیا  تسا ، 

رد لیفلا  ماع  رجف  عولط  زا  سپ  لوالا  عیبر  مهدفه  هعمج  زور  رد  هکتـسا  بهو  رتخد  هنمآ  شردام  هللادـبع ،  دـنزرف  ص )   ) دـمحم
هدمآ ایندب  ناوریشونا )  رگداد ( ،  هاشداپ  تنطلس  نامزرد  هکم و 
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يربماـیپ هبدـنوادخ  بناـج  زا  ارح  هوک  رد  شفیرـش  رمع  زا  لاـس  لـهچ  تشذـگ  زا  سپ  بجر  هاـم  متفهو  تسیب  زور  رد  تسا و 
3 قلخ ( ) . . .  يذلا  کبر  مساب  ارقا  درک (  لزان  وا  رب  ار  نآرق  هروس  نیلوا  دمآ و  دورف  یحو )  هتـشرف  لیئاربج (  دـش و  هتخیگنارب 

( .

 : تفگ یم  اهنادیم  یمومع و  زکارم  رد  درک و  مایق  یهلا  ياهمایپ  ندیناسر  يارب  سپس 

 ( . اوحلفت هللا  الا  هلإ  اولوق ال  سانلا  اهیا  ) 

ءازهتـسا هب  دندوب  كرـشم  هکم  یلاها  نوچ  یلو  دیوش )  راگتـسر  ات  تسین  یئادخ  اتکی  يادـخ  زجب  دـیئوگب  مدرم .  يا  همجرت ( : 
 ( . تیذ وا  ام  لثم  یبن  يذ  وا  ام  دومرف ( :  هک  اجنآ  ات  دنداد  یم  شرازآ  دندیدنخ و  یم  دنتخادرپ ،  شترضح 

ماما دروآ  نامیا  هک  یسک  لوا  دندیورگن ،  واهب  رامش  تشگنا  يرفن  دنچ  زج  لوا  رد  دیدن و  رازآ  نم  دننام  يربمیپ  چیه  همجرت : 
رگید يا  هتسد  سپس  مالـسلا و  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  ربمایپ  رـسمه  وا  زا  سپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
خیرات يادـتبا  ترجه  نیا  و  دومرف ،  ترجه  هنیدـم  هبهکم  زا  دـندرک ،  متـس  رایـسب  ترـضح  هب  نیکرـشم  نوچ  دـندروآ و  ناـمیا 

رب هک  اجنآ  ات  تفر  یمتردق  تفرشیپ و  هب  ور  زور ،  هب  زور  یمالسا  تلود  دش و  هدوزفا  ناناملسم  دادعت  هنیدم  رد  دش ،  ناناملـسم 
ناناملـسم يارب  یئاهگنج  دندوب  هرونم  هنیدم  رد  ص )  مالـسا (  ربمایپ  هک  یتدـم  رد  تفای .  يرترب  هفلاس  نایدا  ناهج و  ياهندـمت 

نیکرشم ياهینمشد  رثا  رب  اهنآ  یگمه  هک  دمآ  شیپ 
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 . دوب

ریغ وناملـسم  فرط ،  ود  زا  ناگتـشک  دادـعت  اذـل  داد و  یمن  تسد  زا  ار  تملاسم  حلـص و  شور  اه  گنج  ماـمت  رد  ص )  ربمغیپ ( 
 . تسا هدومنن  زواجت  رفن  دصراهچ  رازه و  کیزا  دوب )  گنج  داتشه  زا  شیب  هک  اهگنج (  همه  رد  خیرات  تداهش  هب  ناملسم 

ات دیدرگ  یم  لزان  ترضح  نآ  رب  یئاه  تبـسانمب  مک و  مک  نآرق  دومرف  تلحر  هک  یماگنه  ات  ص )  مرکاربمغیپ (  تثعب  نامز  زا 
یم بترم  مظنم و  ار  مدرم  يایند  نید و  ص )  مرکا (  ربمغیپ  دـش .  لیمکت  لاس  هس  تسیب و  تدـم  رد  ینامـسآ  گرزب  باتک  نیا 

لزان هیآ  نیادـش  لیمکت  مالـسا  هکنآ  زا  سپ  دومرف و  یم  عیرـشت  ار  تسایـس  يارجا  ترـشاعم و  هیورو  دتـس  داد و  زرط  تخاس ، 
 : دیدرگ

 ( . 4 ًانید ()  مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  ) 

 . مداد رارق  نید  نیرتهب  امش  يارب  ار  مالسا  نید  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدینادرگ و  لماک  ار  امش  نید  زورما  همجرت : 

ات تفای  یم  تدـش  زور  هب  زور  دـیدرگ و  رادومنمالـسا  ربمایپ  هرهچ  رد  تلاسک  راثآ  هتفر  هتفر  ناوارف  ياهیتخـس  اـهجنر و  زا  سپ 
يارب ع )  یلع (  ترـضح ،  نآ  تیـصو  قبطو  تفگ  دوردـب  ار  ناهج  ترجه  مهدزای  لاس  رفـصهام  متـشه  تسیب و  زور  رد  هکنیا 
مامت رد  ص )  مالـسا (  ربمایپ  دش  هدرپس  كاخ  هبینونک  ياج  رد  هنیدم  رد  درک و  مادقا  ندناوخ  زامن  نفد و  نفک و  لسغ و  مسارم 

قالخا یئوگتسار و  صالخا ،  تنامایارب و  هنومن  نیرتزراب  دوخ  لاوحا 
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 ، يرگداد ینمادکاپ و  تلیـضف ،  دهز و  يراکزیهرپ ،  يوقت و  تعاجـشو ،  مرک  شـشخب ،  تشذـگ و  يرابدرب ،  شناد و  کین ، 
نوچمه یئابیز  تینارونرد و  شکرابم  تروص  اهندب و  نیرتهب  بسانت  لادتعا و  رد  شفیرش  ندب  تفر .  یم  رامشبداهج  ینتورف و 

 . دوب ناشخرد  مهدراهچ  بش  هام 

دوب ایند  نید و  رادم  تلیضفو و  يرتسگداد  شناد و  روحم  دوب  يرایسب  یگرزب  تفارش و  ياراد  عمج و  اهیرترب  همهوا  رد  هصالخ 
 . دمآ دهاوخن  دبا  ات  هدماین و  شدننام  لاحب  ات  ، 

نآ رد  لطاب  هک  تسا (  اهباتک  نیرتهب  شباتک  نایدا و  نیرتهب  شنید  هک  مالـسا  راذـگ  نوناق  دوب  نیا  و  ناناملـسم ،  ربمایپ  دوب  نیا 
 ( . تسا هدیدرگ  لزان  ناهج  راگدرورپ  بناج  زا  تشاد و  دهاوخن  هتشادن و  هار 

تماما  4

همدقم

ام ربمایپ  يارب  نیـشناج  رفن  هدزاود  دیامرف و  یم  نییعتزین  ار  ناربمایپ  نانیـشناج  دیامرف  یم  نییعت  ار  ناربمایپ  هک  هنوگنامه  دنوادخ 
 : زا دنترابع  و  روهشم ،  ناناملسم  دزن  هک  دنتسه  یماما  هدزاود  نامه  نانآ  هکتسا  هدیزگرب  ص )  دمحم ( 

 . اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  نآ  رتخد  رهوش  و  ص )  دمحم (  ام  ربمغیپ  يومع  رسپ  ع )  بلاط (  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما 

 . تسا ص )  دمحم (  رتخد  ع )  همطاف (  شردام  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  یبتجم :  ماما 

 . تسا ص )  دمحم (  رتخد  ع )  همطاف (  شردام  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دیهش :  ماما 

 . مالسلا امهیلع  نیسح  نب  یلع  نیدباعلا :  نیز  ماما 

 . مالسلا امهیلع  یلع  نب  دمحم  رقاب :  ماما 

نب رفعج  قداص :  ماما 
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 . مالسلا امهیلع  دمحم 

 . مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  مظاک :  ماما 

 . مالسلا امهیلع  یسوم  نب  یلع  اضر :  ماما 

 . مالسلا امهیلع  یلع  نب  دمحم  داوج :  ماما 

 . مالسلا امهیلع  دمحم  نب  یلع  يداه :  ماما 

 . مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  يرکسع :  ماما 

رب ادخ  تجح  هناگ  هدزاود  ناماما  نیا  میرب .  یمرسب  شراظتنا  رد  هک  مالـسلا  امهیلع  دمحم  لآ  مئاق  نسح  نب  دمحم  يدهم :  ماما 
وکین و قالخا  ینمادکاپ و  يرگداد ،  تلیضف و  يرابدرب ،  شناد و  رد  دنـشاب و  یم  ص )  ادخلوسر (  نادنزرف  یگمه  دنا و  مدرم 

مدرم نایاوشیپ  و  ربمایپ ،  نانیشناج  نانیا  اریز  دنشابن ؟ هتسجرب  تافص  نیا  ياراد  دوش  یم  رگم  دنمالسا ،  ربمایپ  دننام  تافـص  همه 
حرـش هب  ناماما  زا  شیپو  میراد  یم  نایب  راصتخا  روطب  ار  کیره  تالاح  کنیا  دـنناهج .  مدرم  رب  ادـخ  تجحو  مالـسا  ناربهار  و 

 : میزادرپ یم  ع )  ارهز (  همطاف  ناماما  ردام  ع ، )  یلع (  رسمه  و  ص ، )  ربمغیپ (  رتخد  لاح 

 ( ص ربمایپ (  رتخد 

 ، تسا نینمؤملا )  ما  هجیدخ (  مالـسا ،  گرزب  يوناب  شردام :  و  ص )  هللادبع (  نب  دـمحم  ادـخ :  هداتـسرف  شردـپ  ارهز ،  همطاف 
زور رد  دنـشاب ،  یم  ع )  هناگ (  هدزاود  ناـماما  شنادـنزرف  و  تسا ،  یلع  ع )  نینمؤملاریما (  ربمغیپ ،  نیـشناج  نیرتگرزب  شرهوش 

هدزای یناثلا  يدامج  هام  موس  هبنـش  هس  زور  رد  هدمآ و  ایندب  ص )  ربمغیپ (  دـلوت  لاس  نیمجنپ  لهچ و  یناثلا و  يدامج  هام  متـسیب 
دوردب ار  یناف  راد  یگلاس  هدجیه  نس  رد  ص )  ربمایپ (  ترجه  زا  سپ  لاس 
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رهـش رد  ار  وا  هزانج  ترـضح ،  نآ  تیـصو  قبط  تفرگ و  هدهعب  ع )  نینمؤملاریما (  ار  وا  نفد  نفک و  لسغ و  مسارم  تسا .  هتفگ 
يامن مامت  هنیئآ  تلیـضفو  يراکزیهرپ  ادـخ و  تدابع  رد  جرارپ ،  يوناـب  نیا  درپس .  كاـخ  هب  یناـهنپ  ياـجرد  هناـیفخم و  هنیدـم 

ءاسن هدیس  وا (  هب  مالـسا  ربمایپ  تسا ،  هدومرف  لزان  میرک  نآرق  زادنچ  یتایآ  وا  نأش  رد  دنوادخ  دوب و  ص )  ادخ (  لوسر  شردپ 
یم دراو  ادـخ  لوسر  رب  هاگره  هکاجنآ  اـت  تشاد ،  یم  تسود  رایـسب  ار  وا  داد و  بقل  ناـهج  يوناـب  نیرتگرزب  ینعی :  نیملاـعلا ) 
مه یهاگ  دیناشن و  یم  دوخ  رانک  رد  ار  وا  و  تفگ ،  یم  دـمآ  شوخ  وا  هبو  تساخ  یم  رب  ياج  زا  شمارتحا  هب  ترـضح  تشگ ، 
یم كانبـضغ  همطاف  شجنراب  دـش و  دـهاوخ  دونـشوخ  همطاف  يدونـشخ  اب  ادـنوادخ  دومرف :  یم  هشیمه  دیـسوب و  یمار  وا  تسد 

 . ددرگ

هک يرازآ  تهج  هب  نسحم  ترضح  یلو  دروآ  ع )  نسحم (  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  مانب :  رـسپ  دنچ  ع )  نینمؤملاریما (  يارب  و 
 . دروآ ع )  موثلک (  ما  بنیز و  مانب :  مه  رتخد  ود  وا  دیدرگ .  طقس  دشوا ،  رب 

لوا ماما 

ناماما ردپ  شرتخد و  رهوش  و  ص )  ربمغیپ (  يومع  رـسپ  دسا ،  تنب  همطاف  شردام  بلاطوبا ،  دنزرف  ع )  نینمؤملاریما (  یلع  ماما 
 . تسا نانمؤم  ریما  ناهج و  مدرم  ياوشیپ  ربمایپ ،  زا  سپ  دشاب .  یم  ع )  ) 

رد هکم و  رهش  رد  ص )  ربمغیپ (  دلوت  زاسپ  لاس  یس  بجر  مهدزیس  هعمج  زور  رد 
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نبا ریشمشاب  تدابع ،  بارحم  رد  هفوک  دجـسم  رد  ناضمر  هام  مهدزون  هعمج  بش  رد  و  دمآایندب ،  ناناملـسم  هاگ  هلبق  هبعک  هناخ 
نـس هک  یلاـح  رد  تفاتـش  ملاـع  راـگدرورپ  يوسب  ولئاـن  تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  زور  هس  زا  سپ  دروخ و  تبرـض  نیعل )  مجلم ( 
هزانج دندش و  راد  هدهع  ار  ترـضح  نفد  نفک و  لسغ و  مسارم  ع )  نیـسح (  ماما  نسح و  ماما  دوب .  لاس  هس  تصـش و  شفیرش 

 . دندرپس كاخب  ینونک  هاگراب  نیمه  رد  فرشا و  فجن  رد  ار  شکرابم 

چیه هب  شرمع  مامت  رد  دـیورگ و  ص )  ربمایپ (  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  تسا .  يرامـشیب  ياهیرترب  ياراد  تلیـضف  درم  دار  نیا 
نانچنآ تواضق  رد  تخیرگن و  گنج  نادـیم  زا  هاـگچیه  و  دوب ،  وا  بیـصن  يزوریپ  اـهگنج  ماـمت  رد  دوب ،  هدراذـگن  هدجـس  یتب 

 : دومرف ص )  ربمایپ (  هک  دوب  رهام 

 ( یلع مکاضقا  ) 

 : دومرف ص )  ربمغیپ (  هک  دوب  روطنآ  شناد  رد  و  تسا .  یلع  امش  نایم  رد  یضاق  نیرتهب  همجرت : 

 ( اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  ) 

 : دومرف ربمغیپ  هک  دوب  نانچ  تیناقح  رد  و  تسا )  ربمغیپ  تفگ  نخس  نیا  تسرد  تسا ( .  رد  میلع  ملع و  رهش  منم  همجرت : 

 ( یلع عم  قحلاو  قحلا  عم  یلع  ) 

تورث رد  داد ،  یم  ناـسکی  یگمه  هب  لاـملا  تیبزا  دوب و  رگداد  تیعر  هراـب  رد  تسا .  قح  اـب  یلع  تسا و  یلع  اـب  قـح  همجرت : 
تسیرگن یم  اه  هرقن  اهالط و  هب  تفر  یم  ناناملسم  هنازخ  یشکرس  هب  هاگره  دوب ،  راکزیهرپ  ایند  رذگدوز 
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 : دومرف یم  و 

میسقت ناگدنامرد  نایم  ار  اهنآ  سپـس  و  دروخمهاوخن )  ار  امـش  بیرف  نم  هک  دیهد (  بیرف  ارم  ریغ  دیورب  اهیدیفـس  اهیدرز و  يا 
یم مکح  قحرب  دروآ و  یم  رب  ار  نادـنمتجاح  زاـین  دومن ،  یم  تساـخرب  تسـشن و  ارقف  اـب  وهدومن  محر  ناـگراچیب  هب  درک ،  یم 

دنوادخ هلهابم  هیآ  رد  هک  اجنآ  ات  دوب ،  ص )  ربمایپ (  دـننام  تافـص  یگمه  رد  وا  هصالخ  دومرف ،  یم  تواضق  تلادـع  هب  درک و 
 ( . 5 تسا (  هتسناد  ربمغیپ  دوخ  اروا 

مود ماما 

و ص )  ادخ (  لوسر  هون  تسا ،  ص )  دمحمام (  ربمایپ  تخد  ع )  ارهز (  همطاف  شردام  ع ، )  بلاطیبا (  نب  یلع  دنزرف  نسح  ماما 
 . تسا مدرم  ياوشیپ  وا  نینمؤملاریمازا  سپ  و  ترضح ،  نآ  نیشناج  نیمود 

هن لهچ و  لاس  رفص  هام  متفه  هبنـشجنپ  زور  رد  و  دمآ ،  ایندب  هرونم  هنیدم  رد  ترجه  مود  لاس  ناضمر  هام  همین  هبنـش  هس  زور  رد 
ینونک هاگیاج  نیمه  عیقب ،  رازم  رد  ماجنا و  ار  وا  نفد  نفکو و  لسغ  مسارم  ع )  نیسح (  شردارب  دش ،  دیهش  رهز  هلیسوب  يرجه 

دوخ ناـمز  رد  تشاد و  تهابـشربمایپ  هب  رتشیب  سک  همه  زا  دوب و  دوخ  رـصع  مدرم  نیرتاـناد  نیرتراـکتدابع و  درپس .  شکاـخ  هب 
 . دوب مدرم  نیرترابدرب  توبن و  نادناخ  نیرت  دنمتواخس 

يارب ار  وت  دیوگ :  یم  واب  دراد  یم  میدقتواب  ناحیر  هتسد  کی  ترـضح  نآ  نازینک  زا  یکی  یماگنه  هک :  تشاد  شـشخب  ردقنآ 
 : تسا هداد  تیبرت  روط  نیا  ار  ام  دنوادخ  دیامرف :  یم  سپس  متخاس و  دازآ  ادخ 

اذإف ) 
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 ( . 6 اهنم ( )  نسحأب  اویحف  هیحتب  متییح 

 : دنا هتفگ  ترضحنآ  يرابدرب  هراب  رد  و  دینک .  ءادها  نانآ  هب  ارنآ  زا  رتهب  دندروآ  يا  هیده  امش  يارب  هاگره  ینعی : 

درک مامت  ار  دوخ  فرح  ات  دادـن ،  شباوج  ترـضح  دوشگ .  یئوگازـسان  هب  ناهد  دـید و  ار  ترـضح  نآ  یماـش  رفن  کـی  يزور 
!؟ دینک یم  هابتشا  دیاش  و  دیتسه ؟ بیرغ  امش  منامگ  هب  اقآ  يا  تفگ :  نادنخ  یتروص  اب  هدرک  مالس  وا  رب  تفر و  وا  فرطب  سپس 

رگا میرادن و  غیرد  یهاوخب  یئامنهار  رگاو  داد ،  میهاوخ  وت  هب  یهاوخب  يزیچ  رگا  میوش و  یم  یضار  یهاوخب  تیاضر  ام  زارگا 
يدنمزاینرگا میناشوپ و  یم  تسابل  یشاب  هنهرب  رگا  میئامن ،  یم  تریس  یـشاب  هنـسرگ  رگا  میریذپ ،  یم  یتساوخ  یتسرپرـس  ام  زا 

تاملک نوچ  یماش  درم  میهد ،  یم  ماجنا  يراد  يراک  رگاو  میهد ،  یم  تهانپ  يا  هدش  هدنار  یئاج  زا  رگا  مینک و  یم  تزاین  یب 
هتخادـنا هابتـشا  هب  ار  وا  ردـقچ  هیواعم  زادرپ  غورد  یتاغیلبت و  هاگتـسد  هک  دـیمهف  و  دـمآ (  رد  هیرگبدینـشار  نسح  ماـما  ترـضح 

ینادناخ هچ  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک :  دـناد  یم  رتهب  ادـخ  ونیمز  يور  رد  ادـخ  تجح  یئوت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ  و  تسا ) !؟
 ( . هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  دهد ( :  رارق 

موس ماما 

نیموس ادخ و  لوسر  هون  تسا  ص )  دمحمترضح (  رتخد  ع )  ارهز (  همطاف  شردام  ع ، )  بلاط (  یبا  نب  یلع  دنزرف  نیـسح  ماما 
 . تسا مدرم  ياوشیپ  ع )  نسح (  شردارب  زا  سپ  و  تسا ،  وا  نیشناج 

 ) نسحماما شردارب  زا  سپ  لاسکی  نابعش  هام  موس  زور  رد 
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هنـشت و بل  اروشاع  فورعم  هعقاو  زور  يرجه ،  کی  تصـش و  لاـس  مرحم  مهد  هبنـش  زور  رد  دـمآ و  ایندـب  هرونم  هنیدـم  رد  ع ) 
 . دش دیهش  مولظم 

هب البرک  رد  یلعف  هاگراب  نیمهرد  ار  وا  كرابم  هزاـنج  شدـنزرف  ع )  نیدـباعلا (  نیز  ماـما  ترـضح  شتداهـش  زا  زورهـس  زا  سپ 
 : دندومرف یم  ربمغیپ  دوب و  ادخ  لوسر  هشوگ  رگج  وا  دوش ،  نایب  هک  تسنآ  زا  شیب  شترضح  لئاضف  درپس .  كاخ 

 ( نیسح نم  انا  ینم و  نیسح  ) 

 : دومرف نسح  ماما  ترضح  شردارب  وا و  هراب  رد  و  منیسح .  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  ینعی 

 ( ایندلا یف  ياتناحیر  امه  ) 

 : دندومرف زاب  ایند و  رد  دننم  ناگ  هشوگرگج  نیسح  نسح و  ینعی 

 ( هنجلا لها  بابش  ادیس  نیسحلاو  نسحلا  ) 

 : دنا هدومرف  زین  دنتشهب ،  لها  ناناوج  گرزب  ود  نیسح  نسح و  ینعی : 

 ( ادعق وا  اماق  ناماما  نیسحلاو  نسحلا  ) 

مامت هنیئآ  مدرم و  نیرتراک  تدابع  و  نیرتدنمـشناد ،  ع )  نیـسح (  دننکن ،  مایق  ای  دننک و  مایق  دـنماما ،  ود  نیـسح  نسح و  ینعی : 
هک دیـشک  یم  شودب  نادنمتـسم  يارب  كاروخ  زا  رپ  یئاه  نابنا  اصخـش  شدوخ  اهبـش  رتشیب  دوب .  ع )  نینمؤملاریماشردـپ (  يامن 

برع دـنیوگ :  یم  هک  دوب  رابدرب  گرزب و  میرک و  رایـسب  دـش ،  هدـید  شکرابم  هناـش  رد  اهیـشک  شود  نیا  رثا  شتداهـش  زا  سپ 
 : تفگ دومن و  ششخب  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  رعش  درف  دنچ  نمض  ینیشن  هیداب 

هقلحلا کباب  نود  نم  كّرح  نم  كاجر و  نم  نآلا  بخی  مل 

هتشگن دیمون  هتشاد  دیما  وت  هب  سکره 
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 . تسا هتشگنرب  یلاخ  تسد  هدیبوک  ار  تا  هناخ  رد  هک  سکنآ  ره  و 

هقسفلا لتاق  ناکدق  كوبا  دمتعم  تنا  داوج و  تنا 

دوب نیقساف  هدننک  دوبان  تردپ  یناهانپ ،  یب  هانپ  دنمتواخس و  وت 

هقبطنم میحجلا  انیلع  تناک  مکلئاوا  نم  ناک  يذلا  الول 

 . تفرگ یم  ارف  خزود  ار  ام  رکیپ  دوبن  تدج  ردپ و  ياه  یئامنهار  رگا 

 : دومرف نینچ  هتساوخ  شزوپ  وا  زا  داد و  واب  رانید  رازه  راهچ  ع )  نیسح (  سپس 

هقفش وذ  کیلع  ینأب  ملعاو  رذتعم  کیلإ  ینإف  اهذخ 

 . منابرهم وتب  تبسن  هک  نادب  مهاوخ و  یم  شزوپ  وت  زا  نم  ار  غلبم  نیا  ریگب 

هقفدنم کیلع  انامس  تسما  یصع  هادغلا  انریس  یف  ناکول 

 . دومن دهاوخ  شزیر  وت  رب  يراشرس  تورث  دمآ  ام  تسدب  يزیچ  هدنیآ  رد  رگا 

هقفنلا هلیلق  ینم  فکلاو  ریغ  وذ  نامزلا  بیر  نکل 

 . دشاب یمن  یناوارف  تورث  نم  تسد  رد  کنیا  و  تسین !؟ مهاوخلد  هب  هنامز  شدرگ  هک  منکچ  اما 

یتضهن ینیسح  تضهن  درک .  هدنز  دبا  ياربار  یناهج  هکلب  شدج  نید  مالـسا و  دوخ  نینوخ  تضهن  اب  هک  دوب  یـسک  نینچ  يرآ 
ادها مالسا  تخرد  يرایبآ  يارب  ار  دوخ  نوخ  هک  دوب  مدرم  نیرترب  شردارب  زا  سپ  ع )  نیسح (  تشادن .  هقباس  ناهج  رد  هک  دوب 

 . درک

مراهچ ماما 

یلوالا يدامج  مهدزناپ  زور  رد  تسا .  ناریا )  هاشداپ  درگدزی (  رتخد  شردام  ع ، )  نیـسح (  ماما  دـنزرف  نیدـباعلا  نیز  یلع  ماما 
هبنـشزور رد  دمآ و  ایند  هب  هرونم  هنیدم  رد  درک  حـتف  ار  هرـصب  ع )  نینمؤملاریما (  شدـج  هک  يزور  رد  يرجه  شـش  یـس و  لاس 

اب يرجه  جنپ  دون و  لاس  مرحم  مجنپ  تسیب و 
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 . دیدرگدیهش مومسم و  يا  هدنشک  رهز 

 . دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  هنیدم ،  رهش  رد  و  دوب ،  لاس  هن  هاجنپ و  شفیرش  رمع 

اهدـنپ و رامـش و  یب  تاـیاور  اـم  ياـملع  ودوب  ریظن  یب  دوخ  ناـمز  رد  ناـهانپ  یب  یـسرداد  يراـکزیهرپ و  تلیـضف و  شناد و  رد 
 . دنا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  يدایز  رایسب  ياهاعد 

رپ مزیه  اذـغ و  زا  ای  هرقن و  الط و  ياه  هکـس  زا  یئاهنابنا  دسانـشنار و  وا  یـسکات  تخادـنا  یم  هرهچ  رب  باقن  کـیرات  ياهبـش  رد 
ایند زا  هکنآ  زا  سپ  درک ،  یم  میسقت  نادنمتـسم  نیب  هعرق  يور  زا  تفر و  یم  اه  هناخ  کیب  کی  برد  تفرگ و  یم  شودبهدرک 

رب هک  تشاد  شوخ  رایـسب  تسا .  هدوب  وا  تفرگ  یم  شودب  نابنا  هتـشاد و  هرهچ  هب  باقن  هک  یـسک  دندیمهف ،  هنیدـم  مدرم  تفر 
درگ ار  دوخ  نامالغ  رابکی  یهام  هک :  دوبنیا  ترضح  نآ  کین  قالخا  زا  دننیـشنب ،  نانیکـسم  ناریگ و  نیمز  نامیتی و  وا  هرفـسرس 
هبار وا  دراد  لیم  سکره  منک و  رایتخا  رـسمه  شیارب  دهاوخ ،  یم  نز  امـش  زا  مادـکره  تفگ :  یم  نانآ  هب  درک و  یم  عمج  دوخ 
یم تساوخرد  وا  زا  يدنمتسم  هک  یماگنهو  منک  یم  شدازآ  منک  شدازآ  دهاوخ  یم  سکره  تخورف ،  مهاوخ  مشورفب  يرگید 

 . یناسر یم  ترخآ  هبارم  هشوت  هک  وترب  نیرفآ  دومرف  یم  دومن 

ود یناشیپ و  رایـسب  هدجـس  رثا  رد  دنداد و  هدننک  هدجـس  رایـسب  ینعی :  داجـس  بقل  وا  هب  هک  درک  یم  ینالوط  ياه  هدجـس  ردقنآ 
تداـبع تنیز  ینعی   ( . 7 دـنتفگ (  نیدـباعلا )  نیز  وا (  هب  هک  درک  یم  تداـبع  ردـقنآ  تسب و  هنیپ  شناوناز  رـس  ود  تسدـفک و 

 . ناگدننک

دننام شندب  داتسیا  یمزامن  هب  هاگره 
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سپ دومرفن  چیه  هدنام و  تکاس  ترـضح  تفگ ،  ازـسان  وا  هب  شناکیدزنزا  يدرم  دش ،  یم  درز  شتروص  گنر  دیزرل و  یم  دیب 
تئارق نآرق  زا  ار  هیآنیا  ترضح  یلو  دهدب ،  ار  شباوج  دهاوخ  یم  ترضح  دندرک  نامگ  نیرضاح  دش ،  ناور  وایوسب  يدنچ  زا 

 : دومرف

 ( . 8 نینسحملا ( )  بحی  هللاو  سانلا  نع  نیفاعلاو  ظیغلا  نیمظاکلاو  ) 

 . دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  و  دنـشخب ،  یم  ار  دوخ  فرط  هک  اـهنآ  دـنناشن و  یم  ورف  ار  دوخ  بضغ  هک  ناـنآ  همجرت : 
 ، تسا هدوب  نم  رد  اهنیا  یتفگ و  تسار  رگا  یتفگ . .  و  یتفگ . .  يداتسیا و  نمولج  امش  مردارب  تفگ  درم  نآ  هب  ترـضح  سپس 

مهاوخ یم  شزرمآ  امش  يارب  ادخ  زا  تسا ،  هتـشادن  هار  نم  رد  اهنیا  یتفگ و  غورد  رگا  مبلط و  یم  شزرمآ  دوخ  يارب  دنوادخزا 
.

مجنپ ماما 

لاس بجر  هام  لوا  ای  رفص  هام  موس  هبنشود  زور  رد  ع )  نسح (  ماما  رتخد  شردام  ع )  نیدباعلا (  نیز  ماما  دنزرف  رقاب  دمحم  ماما 
هدیدرگ مومسم  رهز  هلیسوب  هدراهچ  ودصکی  لاس  هجحیذ  هام  متفه  هبنـش  ود  زور  رد  دمآایند و  هب  هنیدم  رد  يرجه  تفه  هاجنپ و 

 . دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربقرد  هرونم  هنیدم  رد  دوب و  لاس  تفه  هاجنپ و  شکرابم  نس  دش ،  دیهش 

ینتورفو و رایسب  تدابع  وکین و  قالخا  ناوارف و  يرابدرب  راشرس و  شناد  تناید و  یئاقآو ،  تدایس  گرزب ،  ياه  تلیضف  ياراد 
وت هللااب : )  ذایعلا  تفگ (  ترضح  نآ  هب  یحیسمرفن  کی  يزور  دنیوگ :  یم  ترضح  نآ  یقلخ  کین  رد  دوب .  ینارک  یب  تواخس 
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نیا دومرف :  ترـضح  يزپشآ ؟ نز  نآ  دـنزرف  وت  تفگ :  وا  مولع )  هدنفاکـش  مرقاب (  نم  هن ،  دومرف :  ترـضح  یتسه ؟ واگ )  رقب ( 
ار نز  نآ  ادخ  یئوگ  یم  تسار  امشرگا  دومرف  ترـضح  یتسه ؟ یگنز  هراکدب  گنرهایـس  نز  نآ  رـسپ  وت  تفگ :  تسا  وا  هفرح 

 . دش ناملسم  اروف  یحیسم  دزرمایبار ،  امش  ادخ  یتفگ  غورد  رگا  دزرمایب و 

هک گرزب  ياملع  دیوگ :  یم  یکم  ياطع  نبا  داد ،  یم  خساپ  گنرد  یب  یـشسرپره  هب  هکدوب  یناشورخ  يایرد  دـننام  شناد  رد 
سکچیه دزن  مدیدن  هک  دندش  یم  کچوک  ترضح  دزن  يردقب  دندش و  یم  کچوک  دندیـسر ،  یم  ع )  رقاب (  ترـضح  تمدخب 

یکدوک دننام  ع )  رقاب (  ترـضح  تمدـخ  رد  تشاد ،  مدرم  رظن  رد  هک  یگرزب  همه  نآ  اب  هبقع  نب  مکح  دـنوش .  کچوک  رگید 
 ( ع رقاب (  ترـضح  زاهکنآ  رگم  دماین  مرطاخ  هب  يزیچ  دیوگ :  یم  ملـسم  نب  دمحم  دشاب ،  هتـسشن  شراگزومآروضح  رد  هک  دوب 
یم ع )  قداص (  ترـضح  شدنزرف  دوب ،  ادخ  دایب  هشیمه  مدیـسرپ ،  ترـضح  نآ  زا  ثیدح  رازه  یـس  هزادنا  هب  مدومن و  شـسرپ 
دای زا  دز  یمفرح  مدرم  اب  دنچره  دومن و  یم  ادخ  حیبست  هشیمه  وا  هدوب و  شهارمه  نم  درک  یمادخ  رکذ  رایـسب  مردپ  دـیامرف ( : 

 ( . دیدرگ یمن  لفاغ  ادخ 

 . دش یم  يراج  شنامشچ  زا  کشا  دوب و  رایسب  شا  یئاسراپ  تدابع و 

مشش ماما 

اب فداصم  لوالا  عیبر  مه  هدـفه  هعمجزور  رد  دوب .  هورف )  ما  همطاف (  شردام  ع )  رقاب (  دـمحم  ماـما  دـنزرف  قداـص ،  رفعج  ماـما 
رد دمآ ،  ایند  هب  ص )  ربمغیپ (  هک  يزور 
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هعیفر هجرد  هب  هدـش  مومـسم  تشه  لهچو و  دـصکی  لاس  لاوش  مجنپ  تسیب و  زور  رد  داهن و  ایند  هب  اپ  يرجه  هس  داتـشه و  لاـس 
یتسار و یئاسراپ ،  دـهز و  تمکح ،  تهاقف و  تلیـضف ،  شناد و  دوب .  لاسجنپ  تصـش و  شکرابم  نس  دـیدرگ ،  لئان  تداـهش 

یم هر )  دیفم (  خیش  موحرم  دوبرامش :  یب  رایسب و  وا  رد  هدیدنسپ  تافص  رگید  تعاجش و  تواخس و  یگرزب  تباجن و  تلادع ، 
دروم نایوار  دـنا و  هدومنن  تیاور  تیب  لها  زا  کی  چـیه  زا  دـنا  هدومن  تیاور  ع )  قداـص (  ترـضح  زا  هک  ردـقنآ  اـملع  دـیامرف 

نادرگاش زا  تنس ،  لها  زا  هفینح  هقرف  ياوشیپ  هفینح  وبا  دنرفن ،  رازه  راهچ  بیرق  دنا  هدرک  لقن  ثیدح  ترضح  نآ  زا  هکدامتعا 
دوب نشخ  ربز و  شسابل  دوب و  نوتیز  نغور  هکرس و  شکاروخ  هک  دوب  اسراپ  يردقب  ترضح  دوب ،  ع )  قداص (  ترـضح  بتکم 

رد تاقوا  زا  یلیخ  دومن و  یم  رایـسب  زامنو  تدابع  تخادرپ و  یم  راک  هب  غاب  رد  شدوخ  دیـشوپ و  یم  راد  هلـصو  سابل  اسب  هچ  و 
دیوگ یم  دصاق  دنک .  توعد  شلزنم  هب  ار  وا  هک  دتسرف  یم  ترضح  تمدخ  ار  یسک  یـسابع  نوراه  یبش  دش .  یم  شوهیب  زامن 
دولآ كاخ  شکرابم  تروص  اهتـسد و  تشپ  هک  يروطب  هدراذگ  كاخرب  ار  دوخ  هنوگ  تسا و  اهنت  ترـضح  مدـید  مدـش  دراو  : 

 . دوب هدش 

متفه ماما 

تسیب ودصکی  لاس  رفص  هام  متفه  هبنشکیزور  رد  هافـصم )  نوتاخ (  هدیمح  شردام  مظاک ،  هب  بقلم  ع )  رفعج (  نب  یـسوم  ماما 
هکمنیب و تسا  یلزنم  هک  ءاوبا )  رد (  تشه  و 
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دادیب ملظ و  يور  زا  هک  لاس  هدراهچ  تدم  زا  سپهـس  داتـشه و  ودصکی  لاس  بجر  هام  مجنپ  تسیب و  زور  رد  دمآ و  ایندب  هنیدم 
نآ نفد  نفک و  ولسغ  مسارم  دیدرگ .  لئان  تداهش  هعیفر  هجرد  هب  مومسم و  مس  رهز  هب  یسابع  نوراهنادنز  رد  دوب ،  هدش  ینادنز 

 . دش هدرپس  كاخ  هب  نیمظاک  رد  فیرشدقرم  نیمه  رد  دش و  راد  هدهع  ع )  اضر (  ترضح  شدنزرف  ار  ترضح 

شناد لضف و  دوب ،  قالخا  کین  راتفرشوخ و  دوب ،  دوخ  نامز  مدرم  نیرتعاجش  و  نیرتدنمتواخس ،  نیرت ،  لضاف  نیرتدنمـشناد ، 
دناشن یم  ورف  ار  دوخ  بضغ  ردقنآ  ینالوط و  شیاه  هدجسو  رایسب  شتدابع  دوب ،  تلزنم  دنلب  ماقم و  گرزب  راکشآ و  همه  رب  وا 

 . دنتفگ یم  حلاصلا )  دبعلا  وا (  هب  هک  دوب  حلاص  ردقنآ  دندیمان و  هدنناشنورف )  مظاک (  ار  وا  هک 

يا هنومن  نایحیـسم  گرزب  ههیرب )  روهـشم (  ثیدـح  تشاد ،  يرترب  دوخ  نارقا  یگمه  رب  دوب و  رایـسب  هفلتخم  مولع  رد  وا  شناد 
 . دش یبوخ  ناملسم  هدرک  رایتخا  مالسا  تخاس  موکحم  ار  وا  ترضح  هکنآزا  سپ  تسا و  ترضح  نآ  شناد  زا  زراب 

نیا يارب  ع )  ماما (  دیامن  یممهرد  دص  کی  تساوخرد  ترـضح  زا  يدنمتـسم  هک  یماگنه  دنا :  هتفگ  ترـضح  نآ  تواخـسرد 
یم وا  هب  مهرد  رازه  ود  دهد  یم  باوج  بوخ  نوچ  دـنک و  یم  لاؤس  وا  زا  هلئـسم  دـنچ  دروآ ،  تسدـب  ار  وا  تامولعم  نازیم  هک 

زا رتشیب  شا  هدجـس  دوب و  رتاـشوکیگمه  زا  نآرق  تئارق و  تداـبع و  رد  رتادـص و  شوخ  مدرم  همه  زا  ندـناوخ  نآرقرد  دـشخب ، 
دیشک و یم  لوط  همه 
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 . تفر ایند  زا  هدجس  تلاحب  نادنز  رد  هک  اجنآ  ات  تشاد  یشیپ  همه  رب  یهلاهاگردب  عرضت  هیرگ و  رد 

متشه ماما 

رد ق )  ه .  تشه (  لهچ و  ودـص  لاسهدـعقیذ  مهدزای  هعمج  زور  رد  نوتاخ ،  همجن  شردام  ع ، )  اـضرلا (  یـسوم  نب  یلع  ماـما 
 . دیدرگ دیهش  مومسم و  رهز  اب  هس  تسیود و  لاسرفص  هام  رخآ  زور  رد  و  دمآ ،  ایندب  هرونم  هنیدم 

كاخ هب  ناسارخ  رد  یلعف  هاـگراب  رد  دـش و  راد  هدـهع  ع )  داوج (  ترـضح  شدـنزرف  ار  شترـضح  نفد  نفک و  لـسغ و  مسارم 
 ، درادن نتفگ  هب  يزاین  روهـشم و  ترـضح  نآتادابع  ینتورف و  یقلخ و  کین  تواخـس ،  تباجن و  تلیـضف ،  شناد و  دش .  هدرپس 

تفالخ ماقم  ترـضح  یلو  دوش  راد  هدـهع  ار  یمالـسا  تفالخ  يو  ياـجب  هک  درکتـساوخرد  شترـضح  زا  یـسابع  هفیلخ  نوماـم 
ار ترـضح  نومام  تفریذپن ،  ار  تفالخ  ع )  اضر (  ترـضح  نوچ  دوب و  ربخ  اب  داهنـشیپ  نیا  رد  نومام  گنرین  زا  اریز  تفریذپنار 

نوئـش تکلمم و  روـما  رد  هک  داد  رد  نـت  داهنـشیپ  نـیا  هـب  یطرـش  هـب  ترـضحدنک  لوـبق  ار  يدـهع  تیـالو  هـک  تخاـس  راـچان 
 . دنکن یتلاخدتلود 

وا ناوارف  شناد  دومرف و  یم  تکرـش  ع )  اضر (  ماما  سلاجم  نیا  رد  هکداد  یم  بیترت  هرظانم  يارب  یـسلاجم  هاگیب  هاگ و  نوماـم 
 . تشاد یم  او  نیسحت  باجعا و  هب  ار  یگمه  بهاذم ،  نایداهراب و  رد 

ره رد  هک  تاقوا  زا  رایسب  هچ  درک و  یم  يرپس  تدابع  هب  ار  اهبش  رتشیب  تشاد و  ناوارف  شـشوک  تادابع  رد  ع )  اضر (  ترـضح 
کی زور  هس 
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اب داهن و  یمدوجـسب  رـس  اهتعاس  یهاگ  دـناوخ و  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  رد  تاقوایلیخ  دـناوخ و  یم  ار  نآرق  مامت  هعفد 
رد صوصخب  یناهنپ ،  ار  دوخ  تاقدـص  دوب و  ناوارف  شـشخب  ياراد  تفرگ و  یم  رایـسب  هزور  درک ،  یم  زاـین  زار و  دوخ  يادـخ 

نتفگ نخـس  رددرزآین  نابز  اب  ار  یـسک  هاگچیه  هک  دوب  دراو  ردقنآ  ترـشاعم  بادآ  رد  دـیناسر  یمنادنمتـسم  هب  کیرات  ياهبش 
راظنا رد  دیدنخ و  یمن  دنلب  يادص  هب  هاگچیه  دومن ،  یمن  هیکت  دندوب  وا  فارطا  یناسک  یسلجم  رد  رگا  دش و  یمن  هابتـشا  راچد 

 . تخادن یمن ا  ناهد  بآ  مدرم 

 . دروخ یم  اذغ  هرفس  کی  رس  رد  نانآ  اب  دومرف و  یم  راضحا  ار  نارکون  یتح  هناخ  لها  همه  دش  یم  هدرتسگ  هرفس  یتقو 

مهن ماما 

جنپ دون و  ودـصکی  لاس  بجرهام  مهد  زور  رد  نوتاخ ،  هکیبس  شرداـم  ع ، )  اـضرلا (  یـسوم  نب  یلع  دـنزرف  داوج  دـمحم  ماـما 
رد شکرابم  ندب  دیدرگ .  دیهش  مومسم و  رهز  اب  تسیب  تسیود و  لاس  هدعقیذرخآ  زور  رد  دمآ و  ایند  هب  هرونم  هنیدم  رد  يرجه 

 . دش هدرپس  كاخ  هب  یلعف  هاگیاج  نیمه  نیمظاک  رد  ع )  رفعج (  نب  یسوم  ترضح  شدج  ربقرانک 

دوب و مدرم  نیرت  حیصف  نیرت و  قالخا  شوخ  نیرت و  سلجم  شوخ  نیرتدنمتواخس و  نیرتلضاف و  نیرتدنمـشناد و  دوخ  نامز  رد 
دومن و یمن  در  ار  ناگدـننک  تساوـخرد  زا  کـیچیه  تشاد و  یم  رب  دوـخ  هارمه  هرقن  ـالط و  هسیک  کـی  دـش  یم  راوـس  هاـگره 
وا زا  شیاـه  هداز  همع  زا  سکره  داد و  یمنواـب  راـنید  هاـجنپ  زا  رتمک  درک  یم  يزیچ  تساوخرد  وا  زا  شیاـه  هدازومع  زاـسکره 

شناد هک  يزراب  ياه  هنومن  زا  داد  یمن  واب  رانیدجنپ  تسیب و  زا  رتمک  تساوخ  یم  يزیچ 
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وا درگ  فلتخمکلامم  نادنمـشناد  زا  رفن  داتـشه  جـح  لامعا  زا  سپ  لاـسکی  هک :  دوب  نیا  درک  تباـثمدرم  رب  ار  شترـضح  ناوارف 
زیگنا تفگـش  رایـسب  هک  یئاهزیچ  زا  دندومرف  باوج  یگمه  هب  زین  ترـضح  دندومن ،  شـسرپ  نوگانوگ  لئاسم  زا  دـندش و  عمج 
نودب ار  همه  دندرک و  شسرپ  رازه  یـس  وا  زا  سلجم  کی  رد  دندش و  عمج  وا  درگ  يرایـسب  مدرم  یگلاس  هن  نس  رد  هکنیا :  دوب 
اهراـب هکنآ  زا  سپ  تقو  هفیلخ  تسین ،  رود  هب  نآرقو  یحو  نادـناخ  زا  اـهراک  لـیبق  نیا  یلو  دـنداد .  باوج  طـلغ  یب  گـنرد و 

 . دروآ رد  وا  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  دومرف ،  باوج  ار  همه  درک و  ناحتما  یگرزب  ياهشسرپ  اب  ار  ترضح 

مهد ماما 

لاس بجر  مود  ای  هجحیذ  هاـم  مهدزناـپزور  رد  تسا ،  نوتاـخ  هنامـس  شرداـم  و  ع )  داوج (  دـمحم  ماـما  دـنزرف  یقنلا  یلع  ماـما 
راـهچ هاـجنپ و  تسیود و  لاـس  بجر ،  هاـم  موـس  هبنـش  ود  زور  رد  دـمآ و  اـیند  هبهروـنم  هنیدـم  رد  يرجه )  هدزاود (  تسیود و 

 . دش هدرپس  كاخ  هب  ینونک  هاگیاجرد  ءارماس  نامه  رد  و  دیدرگ )  لئان  تداهش  هجرد  هب  مومسم و  مس  رهز  اب  ءارماسرد ( 

نامزمدرم نیرت  قالخا  شوخ  نیرت و  تاذ  شوخ  نیرتدباع و  نیرتنابز و  شوخ  نیرت و  یخسو  نیرتدنمشناد  نیرت ،  تلیضف  اب  وا 
نآ يارب  مهرد  رازه  یس  هفیلخ  هک :  تسا  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  ترضح  تواخس  هراب  رد  یناتساد  نمـض  یلبرا )  دوب ( .  دوخ 

نیا اب  تفگ :  وا  هب  دیشخب و  دوب  ضورقم  هک  ینابایب  برع  کی  هب  ار  همه  ترضح  داتسرف ،  ترضح 
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ضرع برع  درم  يراد .  یمروذـعم  مک  رادـقم  نیا  زا  ارم  ینک و  یم  تا  هداوناخ  فرـص  ار  هیقب  يزادرپ و  یمار  دوخ  ضرق  لوپ 
دهد رارق  ینادناخ  هچرد  ار  دوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  رتهب  ادخ  یلودوب  مهرد  هس  زا  رتمک  نم  يوزرآ  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  درک : 

 . تفر تفرگ و  ار  لوپ  رایسب  يداشاب  برع  درم 

مهدزای ماما 

ود یـس و  تسیود و  لاس  یناثلا  عیبر  مهد  هبنـش  ود  زور  رد  هدـج )  شرداـم (  ع )  یقنلا (  یلع  ماـما  دـنزرف  يرکـسع  نسح  ماـما 
 . دیدرگ لئان  تداهش  هب  مومسم و  رهز  اب  تصش  تسیود و  لاس  لوالا  عیبرمتشه  هعمج  زور  رد  دمآ و  ایند  هب  يرجه 

رد ءارماس  رد  شردـپ  راوج  رد  دـشراد و  هدـهع  جـع )  نامز (  ماما  شدـنمورب  دـنزرف  ار  ترـضح  نآ  نفد  نفک و  لـسغ و  مسارم 
رب ترضح  نآ  قالخا  مراکم  ینتورف و  تدابع  یگرزب و  تباجن ،  فرش و  شنادو ،  تلیـضف  دش .  هدرپس  كاخ  هب  ینونک  هاگراب 

 . تسین هدیشوپ  یسک 

 ، دنام یم  ص )  ربمغیپ (  هب  انیع  قالخا  رد  دوب و  یـصاخ  تمظع  تهبایاراد و  نس  یمک  نآ  اب  هرهچ و  ابیز  مادـنا و  شوخ  رایـسب 
روبع نم  بناج  زا  هک  یماگنه  متسشن  ترضح  هار  رس  رد  دیوگ :  یم  هک  تسا  هدیسر  یتیاور  لیعمسا  زا  ترضح  نآمرک  هراب  رد 

هک یتلاـح  رد  يروـخ  یم  دـنگوس  ادـخب  غورد  هب  اـیآ  دوـمرف :  ترـضح  مدومنزاـین  راـهظا  مدرک و  داـی  دـنگوس  شیارب  درک  یم 
دوخ اـب  هچنآ  نم ! مـالغ  منک .  مورحمدوخ  شـشخب  زا  ار  وـت  هک  تسین  نآ  يارب  نم  راـتفگ  نیا  يا !؟ هدرک  ناـهنپ  راـنید  تسیود 

 ، هد وا  هب  يراد 
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 . داد نم  هبرانید  دصکی  ترضح  مالغ  سپس 

دـسر یم  شتمدـخب  دونـش ،  یم  ار  ترـضح  نآ  شـشخب  تواخـس و  هزاوآ  نوچ  تسا  دـنمزاین  مهرد  دـصناپ  هب  هک  يرگید  درم 
شنادو و تلیضف  رد  ترـضح  نیا  هک  دنداد  یم  یهاوگ  یگمه  نامز  نآ  نایحیـسم  دهد و  یم  وا  هب  مهرد  هس  دصناپ و  ترـضح 

 . دوب راد  هدنز  بش  بلغاو  اشوک  تدابع  رد  دوب و  تهبا  تبیه و  ياراد  تسا  حیسم  دننام  زاجعا 

مهدزاود ماما 

جنپ هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  همین  بش  رد  نوتاخ و  سجرن  شردام :  ع )  يرکـسع (  نسح  نب  دمحم  يدـهم ،  نامز :  ماما 
 . تسا هدمآ  ایندب  ارماس  رهش  رد  يرجه 

 ، دـشاب یم  ناناملـسم  ماما  نیمهدزاودو  مالـسا  ربمایپ  نیـشناج  نیرخآ  نیمز و  يور  رد  ادـخ  تجح  نیرخآ  جـع )  نامز ( :  ماـما 
داد لدع و  زارپ  ار  ناهج  دنک و  روهظ  نامزلارخآ  رد  ات  دش  ناهنپ  اهرظن  زا  دومن و  ینالوطار  شترضح  رمع  دوخ  هدارا  هب  دنوادخ 

 . دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  دیامن 

رسارس ددرگ و  رهاظ  هک  زورنآ  ات  تساهدنیاپ  هدنز و  دوعوم ،  يدهم  هک :  دنا  هداد  ربخ  امب  ع )  راهطا (  همئا  و  ص )  مرکاربمایپ ( 
ربار مالـسا  نید  دـنوادخ  ات  دزاس (  نوگژاو  ار  متـس  ياهخاک  دـهد و  شرتسگ  ار  يرگدادـنآ  رد  هدروآرد و  فرـصت  هب  ار  یتیگ 

 ( . 9 دیآ (  راوگان  ناکرشم  رب  هچرگ  دنادرگ  زوریپ  ملاع  نایدا 

راظنا زا  دوخ  هناخ  رد  جـع )  نامز (  مامانوچ  و  هدـب ،  رارق  شناتـسود  ناروای و  زا  ار  اـم  نک و  باتـش  شروهظ  رد  اراـگدرورپراب !
ناهنپ
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 . تساروهشم تبیغ  بادرس  هب  اجنآ  نونکا  هک  هداد  رارق  دوخ  هاگترایز  ءارماس  رد  ارترضح  نآ  تبیغ  لحم  ناناملسم  دش ، 

داعم  5

لامعا رفیک  هب  ار  ناراکدب  دهد و  شاداپ  ارناراکوکین  ات  دنک  یم  هدنز  ندرم  زا  سپ  ار  ناسنا  دـنوادخ  هکنیا :  زا  تسا  ترابعداعم 
 . دناسرب دوخ 

ار میتی  ناکدوک  دنادرگ  صلاخ  اردوخ  تین  دریگب ،  هزور  دناوخب ،  زامن  دروآ ،  اجب  هتـسیاش  لمع  هتـشاد ،  ادخب  نامیا  هک  یـسک 
 . دهد ماجنا  کین  ياهراک  هنوگنیا  دنک و  يریگتسد  نایاونیب  نادنمتسم و  زا  دهد ،  هانپ 

یم رارق  نایاپ  یبتمحر  راوج  رد  هراومه  درب و  یم  تسا ،  يراج  یئاـهرهن  نآ  ریز  رد  هک  تشهب  ياـه  ناتـسغاب  رد  ار  وا  دـنوادخ 
رئاظن يراوخ و  بارش  انز ،  يدزد ،  لتق ،  تنایخ ،  غورد ،  بکترمو  هدز  رس  وا  زا  هتسیاشان  راک  دیزرو و  رفک  هک  یسک  و  دریگ ، 

 . درب دهاوخ  رسب  باذعو  هودنا  رد  هتسویپ  دوب و  دهاوخ  نآ  هدنشک  ياهاذغ  ناشوج و  ياهبآ  خزود و  شتآوا  يازس  هدیدرگ  نآ 

 : درک یط  دیاب  ار  لزنم  ود  خزود ،  تشهب و  زا  شیپ 

 ( ص مرکا (  ربمغیپ  هچنانچ  دشچ ،  یم  ار  دوخرادرک  شاداپ  ناسنا  و  دوش ،  یم  شسرپ  لامعا  زا  نآ  رد  هک  تسا  ربق  لوا  لزنم   1
یـصخش دننام  ربق  رد  ناسنا  تلاح   ( . 10 تسا (  تشهب  ياه  ناتـسغاب  زا  یغاب  ای  منهج و  ياـهلادوگ  زا  یلادوگ  اـی  ربق ،  دومرف : 

رگا هکنیا  اب  دوش  یم  تحاران  هدـید  ناشیرپ  ياهباوخ  ینامز  دونـشوخ و  بوخ  ياهباوخ  ندـید  اب  یهاـگ  هتفر ،  باوخب  هک  تسا 
دشاب وا  یکیدزن  رد  یسک 
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 . شیاسآ رد  ای  درب  یم  رسب  جنر  یتخس و  رد  نونکا  هدیباوخ  صخش  نیادناد  یمن 

تحارتسا رد  ای  تسا ،  جنر  رد  وا  هک  دننک  كرد  دنناوت  یمن  دننیب و  یمن  حور  یب  شوماخ و  يدبلاک  زج  اه  هدرم  زا  زین  ناگدنز 
.

ماگنه نیا  رد  دروآ ،  یم  درگ  رـشحم  يارحـصرد  ار  یگمه  دـنک و  یم  هدـنز  ار  ناـگدرم  دـنوادخ  هک  تسا  تماـیق  مود  لزنم   2
نیزوت و هب  دـنبای و  یم  روضح  دـنیادخ  هتـسیاش  ناگدـنب  ناربمیپ و  هک  ناسرداد  هتفای ،  لیکـشت  یهلا  لدـع  گرزب  ياه  هاـگداد 

راتفر ایند  رد  هک  يا  هتسد  دننک .  یم  راضحا  ار  ناهاوگ  هدوشگ  ار  دارفا  هدنورپ  هک  تسا  اجنیا  دنزادرپ ،  یم  مدرم  لامعا  شجنس 
رد شیوخ  یئاناوت  ردقبهک  تسا  مزال  ناسنا  رب  نیا  رب  انب  دندرگ ،  یم  تخبدب  ناراکهنگ  تخبشوخ و  هدوب  هتسیاش  ناش  رادرک  و 

 . ددرگن مئاد  باذع  یگشیمه و  یتخبدب  راتفر  تسین  یسردایرف  هک  زور  نآ  رد  ات  دنک  ششوک  کین  ياهراک 

اه یقرواپ 

 . هیآ 82 سی :  هروس   1

 . هیآ 85 نارمع :  لآ  هروس   2

 . هیآ 1 قلع :  هروس   3

 . هیآ 3 هدئام :  هروس   4

 . هیآ 61 نارمع :  لآ  هروس   5

 . هیآ 86 ءاسن :  هروس   6

ار یمالـسا  تفالخ  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخاریز  دـندوب  وربور  تالکـشم  نیرتگرزب  اـب  دوخ  ناـمز  رد  ع )  نیموصعم (  همئا   7
 ( ع نیرهاط (  همئا  تلاسر و  نادـناخ  اـب  مدرم  ساـمت  زا  دـندرک و  یم  تموکح  ناناملـسم  ربتردـق  روز و  لاـمعا  اـب  هدرک  بصغ 

ور نیازا  دنتشادن و  یناوارف  تاعجارم  ام  ناماما  اذل  دندومن ،  یم  يریگولج 
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یثرا مه  نانآ  فراعم  مولع و  رگید  فرط  زا  دـندینارذگ ،  یمراگدرورپ  تدابع  هب  ار  تاقوا  رتشیب  هتخادرپ و  یم  يریگ  هشوگ  هب 
 ، دنتـشادن يزاین  هعلاطم  قیقحتهب و  رگید  دندرب و  یم  ثرا  هب  دوخ  ناردپ  زا  نتفای ،  میلعت  ندرب و  جنر  نودب  هک  ینعم  نیدـب  دوب 

 ( . مجرتم تشذگ ( ،  یم  ینالوط  ياهزامن  تدابع و  هب  نانآ  تقو  رتشیب  ارهق 

 . هیآ 134 نارمع :  لآ  هروس   8

 . هیآ 33 هبوت :  هروس  نوکرشملا )  هرک  ولو  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل   ) 9

 . هنجلا ضایر  نم  هضور  وا  نارینلا  رفح  نم  هرفح  اما  ربقلا   10

؟ تسیچ نید  عورف 

هراشا

خساپ

 : میزادرپ یم  نآ  يات  هد  رکذ  هب  ام  تسا و  رایسب  مالسا  نید  عورف 

 . زامن  1

 . هزور  2

 . سمخ  3

 . تاکز  4

 . جح  5

 . داهج  6

 . فورعم هب  رما   7

 . رکنم زا  یهن   8

 . یلوت  9

 . يربت  10

 . تسا نید  عورف  زا  تواضق و . . .  تاید ،  صاصق ،  جاودزا ،  شورف ،  دیرخ و  دننام  يرگید  تاروتسد  ماکحا و  هک  تسناد  دیاب 
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زامن لوا 

 : بحتسم بجاو و  تسا :  مسق  ود  رب  زامن 

 : وضو

 : تسا رارق  نیدب  نآ  بادآ  وضو و  بیترت  تفرگ ،  وضو  دیاب  زامن  زا  شیپ 

 ( . دشاب كاپ  وضو  ءاضعا  البق  دیاب  یلو  دینک (  هیهت  ار  یحابم  كاپ و  بآ 

 . دیئوشب اه  چم  ات  راب  هس  ار  تسد  ود 

 . دیشک یم  ینیب  هب  بآ  راب  هس  هدنادرگ و  ناهد  رد  بآ  راب  هس  هک :  ینعم  نیا  هب  دینک  قاشنتسا  هضمضم و 

 ( . هللا یلا  هبرق  مریگ  یم  وضو  هک ( :  هدومن  تین  سپس 

طسو و تشگنا  نیب  هک  يا  هزادنا  هب  تروص  يانهپزا  دیهد و  وشتسش  تسا  هناچ  ات  يوم  هاگنتسر  زا  هک  ار  تروص  يازارد  هاگنآ 
 . دیئوشب دریگ  یم  رارق  تسش 

 . دیئوش یم  ناتشگنا  رس  ات  جنرآ  يالاب  زا  ار  تسار  تسد  نآ  زا  سپ 

 . دیئوش یم  ناتشگنارس  ات  جنرآ  زا  زین  ار  پچ  تسد  سپس 

دسرن تروص  بآ  هب  رس  حسم  تبوطر  هک  دیشاب  بظاوم  دینک و  حسم  یناشیپ  فرط  هب  الاب  زا  ار  رس  ولج  تسار  تسد  اب  هاگنآ 
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.

 . دینک یم  حسم  اپ  دنب  ات  ناتشگنارس  زا  ار  تسار  ياپ  يور  تسار  تسد  اب  نآ  زا  دعب 

 . دیئامن یم  حسماپ  دنب  ات  ناتشگنا  رس  زا  ار  پچ  ياپ  يور  پچ  تسد  اب  رخآ  رد  و 

 : بجاو زامن 

 . تسا يزور  هنابش  ياهزامن  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  مسق  دنچ  رب  بجاو  ياهزامن 

 : میناوخب زامن  هبترم  جنپ  تسا  بجاو  زور  هنابش  رد 

 . دشاب یم  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  شتقو  هک  تسا  تعکر  ود  نآ  و  حبص ،  زامن 

 . تسا تعکر  راهچ  نآ  و  رهظ ،  زامن 

 . تسا تعکر  راهچ  نآ  و  رصع ،  زامن 

 ( . تسا باتفآ  بورغ  ات  رهظ  لوا  زا  زامن  ود  نیا  تقو  ) 

 . تسا تعکر  هس  نآ  و  برغم ،  زامن 

 . تسا تعکر  راهچ  نآ  و  ءاشع ،  زامن 

 . تسا یعرش  بش  همین  ات  برغم  لوا  زا  زامن  ود  نیا  تقو 

رصع رهظ ،  دوخ ( :  یتعکر  راهچ  ياهزامن  یتسیاب  رفاسم  صخش  یلو  تسین  رفاسم  هک  تسا  یـسک  يارب  ندناوخ  زامن  قیرط  نیا 
 . دناوخب یتعکر  ود  حبص  زامن  دننام  ار  ءاشع )  ، 

 : ناذا

 : دیئوگ یم  ناذا  بیترت  نیدب  هداتسیا  هلبق  فرط  هب  زامن  ندناوخ  ماگنه 

 . دوش فیصوت  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  همجرت :  هبترم ،  ربکا 4  هللا 

 . تسین اتکی  يادخ  زج  هب  یئادخ  هک :  مهد  یم  یهاوگ  همجرت :  هبترم ،  هللا 2  الا  هلا  نا ال  دهشا 

 . تسا ادخ  هداتسرف  دمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  همجرت :  هبترم ،  هللا 2  لوسر  دمحم  نا  دهشا 
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هللا 2 یلو  ایلع  نا  دهشا 
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 . تسا ادخ  یلو  یلع  هک  مهد  یم  یهاوگ  همجرت :  هبترم ، 

 . زامن يارب  باتشب  همجرت :  هبترم ،  هالصلا 2  یلع  یح 

 . يراگتسر يارب  باتشب  همجرت :  هبترم ،  حالفلا 2  یلع  یح 

 . تسا زامن  هک  اهراک  نیرتهب  يارب  باتشب  همجرت :  هبترم ،  لمعلا 2  ریخ  یلع  یح 

 : . . . . همجرت هبترم ،  ربکا 2  هللا 

 . تسین شتسرپ  لباق  اتکی  يادخ  زج  یئادخ  همجرت :  هبترم ،  هللاالا 2  هلا  ال 

 : هماقا

دیناوخ یم  هماقا  بیترت  نیدب  ناذا  زا  سپ 

هبترم ربکا 2  هللا 

هبترم هللا 2  الا  هلا  نا ال  دهشا 

هبترم هللا 2  لوسر  دمحم  نا  دهشا 

هبترم هللا 2  یلو  یلع  نا  دهشا 

هبترم هالصلا 2  یلع  یح 

هبترم حالفلا 2  یلع  یح 

هبترم لمعلاریخ 2  یلع  یح 

هبترم هالصلا 2  تماق  دق 

 . دیدرگ اپرب  زامن 

هبترم ربکا 2  هللا 

هبترم هللا 1  الا  هلا  ال 

 : حبص زامن 
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 : مینک یم  عورش  ار  حبص  زامن  کنیا 

 ( . هللا یلا  هبرق  مروآ  یم  اجب  حبص  زامن  تعکر  ود  دینک ( :  یم  تین 

 ( . ربکا هللا  دیئوگ ( :  یم 

 : دیزادرپ یم  هروس  دمح و  تئارق  هب 

اندـها نیعتـسن ،  كایا  دـبعن و  كایا  نیدـلا ،  موی  کـلام  میحرلا ،  نمحرلا  نیملاـعلا ،  بر  دـمحلا هللا  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  ) 
 ، دحا هللاوه  لق  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  نیلاضلاالو ( ، )  مهیلع  بوضغملاریغ  مهیلع  تمعنا  نیذـلا  طارـص  میقتـسملا ،  طارـصلا 

 ( . دحا اوفک  هل  نکی  ملو  دلوی  ملو  دلی  مل  دمصلا ،  هللا 

تلاح نیا  رد  دسرب و  اهونازرس  هب  اهتسد  فک  هک  دیوش  مخ  يردق  دیورب و  عوکرب  هتفگ  ربکا )  هللا  سپس ( 
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 . دیئوگ یم  هدمحب )  میظعلا و  یبرناحبس  هبترم (  کی  ای  و  هللا )  ناحبس  هبترم (  هس 

 ( . ربکا هللا  هدمح ،  نمل  هللا  عمس  دیئوگ (  یم  دیتسیا و  یم  هتشادرب  رس  هاگنآ 

 ، دریگ رارق  تسا  بوچ و . . .  گنـسهک و  نآ  دننام  ای  كاپ  كاخ  يور  رب  یناشیپ  هک  يروطب  دـیور ،  یم  هدجـس  هب  نآ  زا  سپ 
کی ای  هللا )  ناحبـس  هبترم (  هس  ماگنه  نیا  رد  دـسرب و  نیمز  هب  اهاپ  گرزب  تشگنا  اهوناز و  رـس  اـه و  تسد  فک  هک  یلاـح  رد 

 . دیئوگب هدمحب )  یلعالا و  یبر  ناحبس  هبترم ( 

 . ربکا هللا  ربکا ،  هللا  دیئوگب  دینیشنب و  هتشادرب  رس  هاگنآ 

یم دیزیخ و  یم  رب  اروف  دینیشن و  یم  مود  هدجس  زا  نتشادرب  رـس  زا  سپ  دینک و  رارکت  ار  رکذ  نامه  دیورب و  هدجـس  هب  رگید  راب 
 . دیروآ یم  اج  هب  بیترت  نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر  و  دعقأو )  موقأ  هتّوق  هللا و  لوحب  دیئوگ ( 

یم هداد  رارق  تروص  ربارب  ار  تسد  فـک  ود  هک  بیترت  نیا  هب  دـیناوخ ،  یم  توـنق  هروـس  دـمح و  ماـمتا  زا  سپ  مود  تعکر  رد 
 : دیئوگ

 ( . 1 رانلا ( )  باذع  انق  هنسح و  هرخآلا  یف  هنسح و  ایندلا  یف  انتآ  انبر  ) 

هدناوخ دهشت  قیرط  نیدب  هتسشن و  مود  هدجس  زا  نتشادرب  رس  زا  سپ  دیروآ و  اجب  ار  اه  هدجـس  عوکر و  لوا  تعکر  دننام  سپس 
 : دیهدب مالس 

یلع لص  مهللا  هلوسر ،  هدبع و  ًادمحم  نأ  دهشأو  هل ،  کیرش  هدحو ال  هللاالا  هلا  نا ال  دهشا  دمحلا هللا .  ) 
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مکیلع و مالـسلا  نیحلاصلا ،  هللادابع  یلع  انیلع و  مالـسلا  هتاـکرب ،  هللا و  همحرو  یبنلا  اـهیأ  کـیلع  مالـسلا  دـمحم ،  لآ  دـمحم و 
 ( . هتاکرب هللا و  همحر 

هب ار  ع )  ارهز (  ترـضح  تاحیبست  هاگنآ  و  دـیئوگبربکا ،  هللا  راب  هس  زامن  بیقعت  ناونعب  هک  تسا  بحتـسم  زاـمن ،  مالـس  زا  سپ 
 : دیروآ یم  اجب  لیذ  رارق 

هبترم راهچ  یس و  ربکا )  هللا   ) 1

هبترم هس  یس و  دمحلا هللا )   ) 2

هبترم هس  یس و  هللا )  ناحبس   ) 3

 : رهظ زامن 

 : هکنیا زج  تسا ،  حبص  زامن  دننام  رهظ  زامن 

یم اجب  حبـص  زامن  دننام  ار  لوا  تعکر  ود  و  یلاعت )  هللا  یلا  هبرق  مروآ  یم  اجب  رهظ  زامن  تعکر  راهچ  دیئوگ ( :  یم  نآ  تین  رد 
 . دیروآ

 . دیزیخ یم  رب  موس  تعکر  يارب  هتفگن  ار  نآ  دیسر  یم  کیلع ) . . .  مالسلا  هب (  دهشت  رد  هک  یتقو 

 . دیئوگ یم  هبترم  هس  هروس  دمح و  ياجب  موس  تعکر  رد 

 . هناگراهچ ياهرکذ  ینعی  دنمان ،  یم  هعبرا )  تاحیبست  ار (  رکذ  نیا  و  ربکا )  هللاو  هللا  الا  هلا  الو  دمحلاو هللا  هللا  ناحبس  ) 

حبـص زامن  دننام  نآ  زا  سپ  دـیناوخب و  موس  تعکر  دـننام  ار  مراهچ  تعکر  دـیزیخرب و  هدروآاجب  ار  دوجـس  عوکر و  نآ  زا  سپ 
 . دیروآ اجب  ار  مالس  دهشت و 

 : رصع زامن 

هللا یلا  هبرق  مروآ  یم  اجب  رـصع  زاـمن  تعکر  راـهچ  دـیئوگ ( :  یم  نآ  تین  رد  هکنیا  زج  تسا ،  رهظ  زاـمن  دـننام  اـنیع  رـصعزامن 
 ( . یلاعت

 : برغم زامن 

دننام برغم  زامن 
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هکنیا زجب  تسا ،  رهظ  زامن 

 ( . هللا یلا  هبرق  مروآ  یم  اجب  برغم  زامن  تعکر  هس  دینک ( :  یم  تین  نآ  لوا  رد   1

 . دیهد یم  مالس  دینیشن و  یم  دیراد ،  یم  رب  مود  هدجس  زا  رس  هک  موس  تعکر  رد  2 و 

 : ءاشع زامن 

هتفگان هللا )  یلا  هبرق  مروآ  یم  اجب  ءاشع  زامن  تعکر  راهچ  تفگ ( :  دیاب  نآ  تین  رد  هکنیا  زج  تسا ،  رهظ  زامن  دننام  ءاشع  زامن 
 ، دونشب دشاب  نانآ  یکیدزن  رد  یسک  رگا  هک  دنناوخب  يروط  دیاب  نادرم  ار  ءاشع  برغم و  حبـصیاهزامن و  هروس  دمح و  هک  دنامن 

 ( . رهج ) 

 : تایآ زامن 

و  ( 2 دشاب (  یم  تایآ  زامن  اهنآ  زا  یکیهک  تسه  مه  يرگید  بجاو  ياهزامن  دوب ،  يزور  هنابـش  ياهزامن  میتفگ  نونک  ات  هچنآ 
هدناوخدیاب دنشاب ،  كانسرت  هک  خرس  هایـس و  ياهداب  قرب و  دعر و  هلزلز و  عوقو  نینچمهو  هام  دیـشروخ و  نتفرگ  ماگنه  رد  نآ 

 : تسا رارق  نیدب  نآ  بیترت  دوش و 

 ( . هللا یلا  هبرق  مروآ  یم  اجب  تایآ  زامن  هک ( :  دینک  تین  هداتسیا ،  هلبق  هب  ور 

 . دیور یم  عوکر  هب  هدناوخ ،  هروس  دمح و 

 . دیور یم  عوکر  هب  دیناوخ و  یم  هروس  دمح و  هتشادرب ،  عوکر  زا  رس 

 . دیور یم  عوکر  هب  دیناوخ و  یم  هروس  دمح و  هتشادرب ،  عوکر  زا  رس 

 . دیور یم  عوکر  هب  دیناوخ و  یم  هروس  دمح و  هتشادرب ،  عوکر  زا  رس 

مود تعکر  دیروآ و  یم  اجب  هدجس  ود  عوکر  زا  سپ  دیور ،  یم  عوکر  هب  دیناوخ و  یم  هروس  دمح و  هتشادرب ،  عوکر  زا  رس 
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هک یحرـشب  ار (  تونق  البق  دیورب  عوکرب  دیتساوخ  مجنپ  راب  يارب  مود  تعکر  رد  هکنآزا  سپ  دـیناوخ و  یم  لوا  تعکر  دـننام  ار 
 . دیهد یم  مالس  دیناوخ و  یم  دهشت  هتفر  هدجس  عوکرب و  نآ  زا  سپ  دیناوخ و  یم  هتشذگ ) 

 . تسا عوکر  هد  ياراد  یلو  تسا  تعکر  ود  تایآ  زامن  نیا  رب  انب 

هب ار  يرگید  هروس  ایدحا  هللاوه  لق  هروس  دمحندناوخ ،  زا  سپ  هکنیا :  نآ  دناوخ و  ناوت  یم  مه  يرتناسآ  هقیرطب  ار  تایآ  زامن  ) 
نمحرلاهللا مسب  دـحا :  هللاوه  لق  هروس  رد  الثم  دور ،  عوکرب  راـبکی  نآ  تمـسق  ره  ندـناوخزا  سپ  هدومن و  میـسقت  تمـسق  جـنپ 

هللا دیوگب ( :  دتسیاب و  عوکر  زا  دعب  دور و  عوکرب  هراب  ود  دحا )  هللاوه  لق  دیوگب ( :  دتسیاب و  دعب  دور  عوکر  هب  دیوگب و  میحرلا 
نکی ملو  دیوگب ( :  هتشادرب و  رسهاگنآ  دورب ،  عوکر  هب  زاب  و  دلوی )  مل  دلی و  مل  دیوگب ( :  دتسیاب و  دور و  عوکرهب  زاب  دمصلا ) 

مه ار  مود  تعکر  دزیخ و  یم  رب  هدومن  هدجـس  ود  مجنپ  عوکر  زا  نتـشادربرس  زا  سپ  دور و  مجنپ  عوکرب  سپـس  دـحا )  اوـفک  هل 
 ( . مجرتم دهد -  یم  مالس  هدناوخ  دهشت  مود  هدجس  زا  سپ  دناوخ و  یم  لوا  تعکردننام 

 : بحتسم زامن 

 : قیرط نیدب  تسا  يزور  هنابش  ياه  هلفان  اهنآ  نیرتمهم  تسا و  دایز  یبحتسم ،  ياهزامن 

 . تسا حبص  زامن  زا  شیپ  نآ  ندناوخ  تقو  تعکر و  ود  حبص  هلفان 

رهظ زا  لبق  نآ  تقو  دوش و  هدناوخ  تعکر  ود  تعکر  ود  دیاب  تسا و  تعکر  تشه  رهظ ،  هلفان 
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 . تسا

 . دناوخ تعکر  ود  تعکر  ود  رصع و  زا  لبق  دیاب  هک  تسا  تعکر  تشه  رصع ،  هلفان 

 . دناوخ دیاب  تعکر  ود  تعکر  ود  برغم  زا  دعب  هک  تسا  تعکر  راهچ  برغم  هلفان 

 . دوش یم  هدناوخ  هتسشن  ءاشع  زامن  زا  دعب  هک  تسا  تعکر  ود  ءاشع  هلفان 

همین زا  نآ  تقو  دروآ و  اجب  اهنت  ار  یمهدزای  تعکر  و  دـناوخ .  دـیاب  تعکر  ود  تعکر  ود  هک  تسا ،  تعکر  هدزای  بش ،  هلفاـن 
 . دنراد قرف  مهاب  تین  رد  هکنیا  زجب  دروآ  اجب  حبص  زامن  دننام  یتسیاب  اراه  هلفان  نیا  مامت  تسا  حبص  ناذا  ات  بش 

هزور مود 

هزور دـشابن  يرگید  رذـعب  روذـعم  ای  ضئاحای  رفاسم  اـی  ضیرم  رگا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  هک :  تسا  بجاو  فلکم  درف  ره  رب 
برغم ات  قفشلوا  زا  و  هللا ،  یلا  هبرق  مریگ  یم  هزور  ادرف  هک :  دنک  تین  حبص  ناذا  زا  شیپناسنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  زور  دریگب ، 

 : تسا زیچ  هنتارطفم  و  دیامن :  يرود  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یتارطفم  زا  یعرش 

 . ندیماشآ ندروخ و 

 . عامج

 . ءانمتسا

 . ناور زیچ  اب  ندومن  هلاما 

 . قلح هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر 

 . قفش عولط  ات  تبانج  رب  ندنام  یقاب 

 . بآ ریزب  رس  ندربورف 

 ( . ع ماما (  ربمایپ و  ادخ و  هب  نتسب  غورد 

 . يدمع یق 

 : هلأسم دنچ 

 : ددرگ یم  تباث  زیچ  هس  زا  یکی  هب  لاوش ،  هام  لوا  ناضمر و  هام  لوا   1
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 . هام ندید  فلأ 

 . دنا هدید  ار  هام  هک :  دنهد  تداهش  لداع  دهاش  رفن  ود  ب 
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 . هدش هدید  هام  هک :  دهد  مکح  عرش  مکاح  ت 

 : دروآ اجب  دیاب  ار  راک  هس  نیا  زا  یکی  نآ  هرافک  يارب  دنکشب  ادمع  ار  دوخ  هزور  ناضمر  هام  رد  هک  یسک   2

 . دریگب هزور  زور  تصش  ای  فلأ 

 . دنک ریس  ار  ریقف  تصش  ای  ب 

 ( . 3 دنک (  دازآ  ار  ینمؤم  هدنب  ای  ت 

ابیرقت رادـقمرفن  کیره  يارب  تسا  وا  روخ  ناـن  هکره  دوخ و  يارب  رطف  دـیع  زور  رد  تسا  بجاو  دـناوت ،  یم  هک  یفلکم  ره  رب   3
در ارقف  هب  هدرک  باسح  ار  کـیره  تمیق  دـناوت  یم  زین  ودزادرپب  هرطف )  تاـکز  ناونعب (  ترذ ،  اـی  وج  اـی  مدـنگ ،  مرگ  ولیک  هس 

 . دنک

 ( . تسا فالتخا  هلأسم  نیا  رد  دوش ( .  هدناوخ  دیع )  زامن  رطف (  دیع  زور  رد  تسا  بحتسم   4

سمخ موس 

 : دوش یم  بجاو  زیچ  تفه  نیا  رد  هک  لام  مجنپ  کی  زا  تسا  ترابع  سمخ 

جراخم ندنارذگ  زا  سپ  هک  دیآ ،  یم  تسدب  عورشم  بسک  عونره  تالغتـسم و  هراجا  يزرواشک ،  تراجت ،  هار :  زا  هک  يدوس 
 . ددرگ تخادرپدوش  یم  زادنا  سپ  هچنآ  سمخ  دیاب  هنایلاس 

 . نآ دننام  نهآ و  کمن ،  تفن ،  هرقن ،  الط ،  نداعم 

 . دوش یم  بجاو  شطیارش  اب  نآ  سمخ  تفای  ار  یجنگ  سکره  جنگ ، 

 . دنادن ار  نآ  بحاص  مارح و  رادقم  هک  یتروص  رد  مارح ،  هب  طولخم  لالح  لام 

فدص دننام  دنروآ ،  تسدب  یصاوغ )  بآ (  رد  نتفرورف  هلیسوب  ایرد  تارهاوج  زا  هچنآ 
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 . . . ناجرم و و 

 . دیآ یم  تسدب  رافک  زا  عافد  ای  گنج و  لاح  رد  هک  یگنج  تمینغ 

 . دوش لقتنم  رفاک  هب  رگید  وحنب  ای  درخب  ناملسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز 

 : ددرگ یم  میسقت  تمسق  ودب  سمخ 

 . دننک بسک  دنناوت  یمن  هک  ریقف  تاداس  يارب  نآ  فصن   1

 . دنک فرصم  یمالسا  فراصم  هار  رد  هک  دوش  یم  هداد  لداع  دهتجم  هب  نآ ،  رگید  فصن   2

تاکز مراهچ 

 : تسا بجاو  زیچ  هن  رب  تاکز 

 . امرخ

 . شمشک

 . مدنگ

 . وج

 . رتش

 . دنفسوگ

 . واگ

 . الط

 . هرقن

 : دسر یم  فرصم  هب  دروم  تشه  رد  تاکز  تسا .  بحتسم  هراجتلا  لام  تاکز  و 

 . ریقف  1

 . دنارذگ یم  رت  تخس  ریقف  زا  هک  تسا  یسک  نآ  و  نیکسم ،   2
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 . تاکز لوصو  نیرومأم   3

 . دنوش لیام  مالسا  هب  دوش  هداد  اهنآ  هب  تاکز  رگا  هک  ینارفاک   4

 . ناگدرب ندرک  دازآ  هار  رد   5

 . دزادرپب ار  دوخ  ماو  دناوت  یمن  هک  يراکهدب   6

 . دراد یمومع  عفن  ناناملسم  يارب  هک  يراکره  لپ و  دجسم و  نتخاس  دننام  هللا )  لیبس   ) 7

 . تسا دنمتورث  شدوخ  رهش  رد  هچرگ  تسا ،  هدنام  رفس  رد  هک  يرفاسم  لیبسلا : )  نبا   ) 8

لیطعت یمالـسا  حـلاصم  دـنام و  یمن  یقابیدنمتـسم  نیمز  يور  رب  دـنزادرپب  ار  تاـکز )  سمخ و  بجاو ( :  قح  ود  نیا  مدرم  رگا 
 . تسام راتفگربیا  هدنز  دهاش  دندرک  یم  راتفر  زیزع  مالسا  نیناوقب  هک  مالسا  ردص  ناناملسمخیرات  هک  يروطنامه  دیدرگ ،  یمن 

جح مجنپ 

ماجنا يارب  راـب  کـی  رمع  تدـمرد  تسا  بجاو  دـشاب ،  هتـشاد  تردـق  هک  یفلکم  درف  ره  رب  تسا و  جـح  مالـسا  ناـکرا  زا  یکی 
 : تسا مسق  ودرب  جح  مسارم  دورب .  ادخ )  هناخ  هکم (  هب  جح  مسارم 

 : زا تسا  ترابع  نآ  و  هرمع ،  لوا :  مسق 

 . دشوپب دنیوگ  یم  مارحا  نآ  هب  هک  هماج  ود  هدروآ و  رد  ار  دوخ  ياهسابل  ینعی :  مارحا ،   1

هرمع فاوط   2
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 . ددرگب هبعک  هناخ  فارطا  راب  تفه  ینعی :  ، 

 . دناوخب هرمع  فاوط  تین  هب  حبص  زامن  دننام  زامن  تعکر  ود  ینعی :  هرمع ،  فاوط  زامن   3

 ( . دنا هوک  ود  هورم  افص و  دیامیپب (  ار  هورم  افص و  نیب  تفاسم  هبترم  تفه  ینعی :  هورم ،  افص و  نیب  یعس   4

 . دنیچب ار  دوخ  يوم  ای  نخان  يرادقم  ینعی :  ریصقت ، 

 : تسا بیترت  نیدب  نآ  لامعا  جح و  مود :  مسق 

 . مارحا  1

 . هکم یکیدزن  رد  تسا  یعضوم  نآ  هک  تافرع  رد  فقوت   2

 . هکم یکیدزن  رد  تسا  یعضوم  نآ  هک  رعشم  رد  فقوت   3

 : هناگ هس  لامعا  ماجنا  يارب  ینم ،  هب  نتفر   4

 . هوکزا يا  هراپ  يوسب  کنس  ندرک  باترپ  هرمج )  یمر  فلأ ( 

 . يواگ ای  يرتش  ای  يدنفسوگ  ندرک  ینابرق  ب 

 . رس ندیشارت  ت 

 . ندومن فاوط  هبعک  هناخ  فارطا  ینعی :  ترایز ،  فاوط   5

 . دروآ اجب  جح  فاوط  تین  هب  زامن  تعکر  ود  ینعی :  جح ،  فاوط  زامن   6

 . دیامیپب ار  هورم  افص و  هوک  نیب  تفاسم  هبترم  تفه  ینعی  هورم ،  افص و  نیب  یعس   7

 . دنک فاوط  هبعک  هناخ  فارطا  هبترم  تفه  ینعی :  ءاسن ،  فاوط   8

 . دروآ اجب  ءاسن  فاوط  تین  هب  حبص  زامن  دننام  زامن  تعکر  ود  ینعی  ءاسن ،  فاوط  زامن   9

 . اجنآ رد  هرمج  یمر  و  ینم ،  رد  هتوتیب   10

داهج مشش 

رب هک  تسا  يروما  زا  داهج 
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 : تسا بجاو  داهج  هتسد  دنچ  اب  تسا ،  مالسا  تفرشیپ  يارب  ندیگنج  نآ  ینعم  هدش و  بجاو  ناناملسم 

هب هکلب  تسین ،  يزوریپ  حـتف و  رطاخ  هب  افرـص  نانآاب  گنج  یلو  نآ ،  دـننام  دـنوادخ و  نیرکنم  ای  ناتـسرپ ،  تب  ای  راـفک و  اـب   1
مالـسا و هیلاع  تاروتـسد  يارجا  نارگمتـس و  لاگنچ  زا  ناتـسدریز  تاـجن  و  مدرم ،  ناـیم  رد  يرگداد  تلادـع و  شرتسگ  رطاـخ 

هداد همتاخ  يزیرنوخ  هب  رتدوز  هچره  و  دـبای ،  یمن  تعـسو  گنج  هنماد  تسا  نکمم  هک  یئاجنآ  ات  نیا  رب  انب  تسا ،  یهلا  ماکحا 
خیرات تداهـش  هب  دوب ،  گنج  داتـشه  زا  زواجتم  هکنیا  اـب  ص )  ربمغیپ (  ياـهگنج  ماـمت  رد  هک  مینیب  یم  تهج  نیمه  هب  دوش  یم 

 . تسا هدوبن  رفن  دصراهچ  رازه و  کیزا  شیب  نیکرشم  ناناملسم و  زا  ناگدش  هتشک  دادعت  عومجم 

هار هس  نیازا  یکی  باختنا  هب  ار  نانآ  دـشاب ،  يراصن  دوهی و  دـننام  باتک ،  لها  زا  مالـسالباقم  فرط  هچنانچ  رافک ،  اب  گنج  رد 
 . دنیامن یم  راتخم 

 . دنروایب مالسا  لوا : 

هار رد  ات  دـنزادرپب ،  مالـسا  تموکح  هب  ار  دوخ  لام  زا  يرادـقم  هنایلاس  دـیاب  دادرارق  قبط  هک  ینعم  نیدـب  دـنزادرپب ،  هیزج  مود : 
 . دنهد همادا  دوخ  یگدنزب  مالسا  تیامح  هیاس  رد  هدیقع  يدازآ  اب  دنناوت  یم  تروصنیا  رد  ددرگ و  فرصم  یمومع  حلاصم 

 . ندیگنج موس : 

 : دنزاس یم  راتخم  هار  ود  زا  یکی  باختنا  هب  ار  نانآ  دنتسین ،  باتک  لها  هک  يرافک  اما 

 . دنروایب مالسا  فلا 

 . دنوش هدامآ  گنج  يارب  ب 

طورش زا  هک  یتروص  رد  همذ  لها   2
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 . دنوش ناملسمای  دندرگرب و  دوخ  نامیپ  هب  زاب  هکنآ  رگم  دنگنج ،  یم  نانآ  اب  ناشیبوکرس  يارب  ناناملسم  دننک ،  یچیپرس  هررقم 

یهارزا اتدیگنج  نانیا  اب  دیاب  دننز  زابرس  مالسا  تاروتسد  زا  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنروشب :  مالـسا  ياوشیپ  رب  هک  یناناملـسم   3
 . دنیامن راتفر  مالسا  نیزاوم  هب  و  هتشگرب ،  دنا  هتفر  هک 

فورعم هب  رما  متفه 

دننام هدینادرگ  بجاو  ار  نآ  ماجنا  و  هدومن ،  رما  نادـب  مالـسا  هک  تسا  نآ  فورعم )  تسا ( ،  مالـسا  مهم  عورف  زا  فورعم  هبرما 
 . . . یمالسا مهم  نیناوق  تیاعرو  نادنمتسم  قوقح  تخادرپ  هزور ،  زامن ، 

وکین و قالخاو  نامهیم  زا  یئاریذپ  نادنمتـسم و  ماعطا  دننام ،  تسا ،  هدرکن  بجاو  ار  شماجنایلو  هدومن  رما  نادب  مالـسا  هکنآ  ای 
 . . . اهنیا دننام  ناداوس و  یب  میلعت 

 : تسا طرش  راهچ  ياراد  فورعم  هب  رما  تسا :  بحتسم  مود  مسق  هب  بجاو و  لوا  مسق  هب  ندومن  رما  نیا  ربانب 

 . دیامن یهن  رما و  سپس  دهد  زیمت  ار  دب  بوخ و  شدوخ  لوا  یتسیاب  هدننکرما   1

 . دهدب ریثات  لامتحا   2

 . دزرو رارصا  دوخ  تشز  لمع  رد  فرط  هک  یتروص  رد   3

 . دهدن يور  یهجوت  لباق  نایز  فورعم  هب  رما  زا   4

رکنم زا  یهن  متشه 

يارجا يرترب  نیا  ببـس  نیرتمهم  دـنراد ،  يرتربرگید  ياـهتلم  رب  دـنچ  یتاـهج  هب  ناناملـسم  تسا :  مالـسا  مهم  عورف  زا  زین  نآو 
يارب دیئاه ،  تلم  نیرتهب  مدرم  نایم  زا  ناناملسم  امـش  دیامرف ( :  یم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو 

 ( . 4 دیئامن (  یم  یهن  تسیاشان  راتفر  زا  رما و  کین  راک  هب  هکنآ 

تیاضر و نودـب  مدرم  لام  ندروخ  انز ،  ابر ،  رامق ،  بارـش ،  دـننام  تسا  هتـشاد  زاـب  نآ  زا  ار  اـم  مالـسا  هک  تسا  نآ  رکنم : )  ) 
 . . . نآ دننام  نیعولط و  نیب  ندیباوخ  یئوگ  هوای  دننام  تسا ،  هتسناد  هورکمارنآ  مالسا  هکنآ  ای  اهنیا  دننام 

یهن
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 . تسا بحتسم  تاهورکم  زا  بجاو و  میتفگ  لوا  رد  هچنآ  زا 

 : تسا یبتارم  ياراد  رکنم  زا  یهن  ددرگ .  یم  تیاعر  زین  رکنم  زا  یهن  رد  دش  هتفگ  فورعمب  رما  رد  هک  هناگراهچ  طیارش 

 . دشاب رازیب  رکنم  عوقو  زا  ابلق  هکنیا  هب  یبلق ،  یهن   1

 . رکنم هدنروآاجب  زا  ندینادرگور  دننام  تروصاب ،  یهن   2

 . شاخرپ شنزرس و  هب  دسرب  ات  زردنا ،  دنپ و  اب  ینابز ،  یهن   3

 . دیاین دیدپ  یهجوت  لباق  نایز  هک  هاگنآ  ات  ندز ،  دننام  تسد ،  اب  یهن   4

 : دندومرف ص )  مالسا (  ربمغیپ  هک  اجنآ  ات  تسا ،  تیمها  تیاهن  رد  بجاو و  روتسد  ود  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هب رما  ربارب  رد  داهج  وکین و  ياهراک  همه  ایرد و  هب  تبـسن  تسیا ،  هرطق  دـننام  ادـخ  هار  رد  داهج  ربارب  رد  کین  ياهراک  یمامت  ) 
 ( . نارک یب  یئایرد  لباقم  رد  تسا  يا  هرطق  دننام  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

 : تسا هدومرف  ع )  رقاب (  ترضح  دننک ،  لمع  بجاو  ود  نیا  هب  هک  دنتسه  یناسک  رتمک  هنافسأتم  یلو 

راک رد  ینایز  نانآ  يارب  هک  اجنآ  رگم  دنرامش ،  یمن  بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دنتـسه  یمدرم  نامزلارخآ  رد  ) 
دهاوخ رارقدوخ  مشخ  دروم  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسا  اجنیا  دننک ،  یم  یـشارترذع  ینارذـگ و  تقودوخ  يارب  هتـسویپ ،  تسین و 

 ( . داد

يربت یلوت و  مهد  مهن و 

ادخ نانمشد  زا  يرازیب  ینعی :  يربت ،  مالسلا .  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  ادخ و  یتسود  ینعی :  یلوت ، 
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 . مالسلا مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  نانمشد  و 

یم يرود  وا  زا  دشاب  نمشد  یـصخشاب  یـسک  رگا  دنک و  یم  يوریپ  وا  زا  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  یـصخش  یـسک  رگا  هکنیایارب : 
 . میئامن يوریپ  نانآ  زا  ترخآ  شاداپ  ایند و  مظن  يارب  هک  ددرگ  یم  ببسادخ  ءایلوا  ادخ و  یتسود  نیارب  انب  دیامن ، 

درک ءافتکا  تاولص  کی  هب  ای  دناوخ و  ناوت  یم  ار  یئاعد  ره  هیآ  نیا  زا  ریغ  تونق  رد  هک  دنامن  هتفگ  ان  هیآ 201 ،  هرقب :  هروس   1
.

زامن فاوط ،  زامن  تیم ،  زاـمن  زا  تسا  تراـبعنآ  تسه و  مه  يرگید  بجاو  ياـهزامن  تاـیآ ،  زاـمن  هیموی و  ياـهزامن  زا  ریغ   2
حیـضوت هلاسر  هب  کیره  لیـصفت  يارب  دوش و  یم  بجاو  ناسنا  رب  مسق  دـهع و  هراجا و  هطـساوب  هک  يزامن  ردام ،  ردـپ و  ياـضق 

 . دوش عوجر  لئاسملا 

 . ددرگ یم  طقاس  مکح  نیا  تسین  موسرم  یشورف  هدرب  هک  یئاهاج  رد   3

 . هیآ 110 نارمع :  لآ  هروس  رکنملا )  نع  نوهنت  فورعملاب و  نورمأت  سانلل  تجرخأ  همأ  ریخ  متنک   ) 4

؟ تسیچ مالسا  رد  قالخا 

خساپ

 : نادیواج راتفگ  نیا  داریا  اب  ص )  دمحم (  ترضح  مالسا  ربمایپ 

 ( قالخالا مراکم  ممتال  تثعب  ینا  ) 

عقاو رد  نید  دیامرف .  یم  حیرـشت  تثعب  زاار  دوخ  یـساسا  فده  میامن . )  لماک  ار  کین  قالخا  ات  مدـش  هتخیگنارب  نم  همجرت ( : 
قالخادنلب و ياه  هیاپرب  یگمه  ماکحا  دودح  ات  اهدتس ،  داد و  تادابع ،  زا  مالسا  نوئـش  مامت  و  تسا .  یقالخا  شتاروتـسد  همه 

 . تسا راوتسا  تلیضف 

داد ماجنا  تسا  راوازس  هک  هچنآ  رکذ  هب  کنیا 
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 : میزادرپ یم  دومن ،  كرت  ای  و  ، 

تامرحم لوا 

 : زا تسا  ترابع  یقالخا  تامرحم  دنیوگ و  مارح  نآ  هب  تسین  راوازس  شندروآ  اجب  هچنآ 

 . يرگمتس

 . يور هدایز 

 . نامدرم ندرک  هرخسم 

 . يرازآ مدرم 

 . يرد هدرپ 

 . ردام ردپ و  یتیاضران 

 . تلم قازرا  راکتحا 

 . انز

 . طاول

 . نانز هب  نانز  ءافتکا 

 . مرحمان درم  مرحمان و  نانز  هب  ندرک  هاگن 

 . بارش ندیشون 

 . يزابرامق

 . مارح ياذغ  ره  كوخ و  تشوگ  و  رادرم ،  تشوگ  ندروخ 

 . اهنآ تیاضر  نودب  مدرم  لام  ندروخ 

 . يراوخ هوشر 

 . نادرم يارب  الط  اب  تنیز  الط و  رتشگنا 
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 . بسک رد  مدرم  نداد  بیرف  هلیح و 

 . هلماعم رد  شغ 

 . مدرم رارسا  ندروآ  تسدب  رد  يواکجنک 

 . قوقح ندرک  لامیاپ 

 . ءانمتسا

 . نآ هب  نداد  شوگ  یناوخ و  هزاوآ 

 . يدزد

 . انز یلالد 

 . غورد

 . ینیچ نخس  تبیغ و 

 . نداد مانشد 

 . يراوخابر

 . لتق

 . نارگمتس نارفاک و  اب  يراکمه 

 . تنایخ

 . نآرق و فالخرب  ندومن  مکح 

لئاضف مود 

 : زا تسا  ترابع  تسا  ناملسم  شخب  تنیز  هک  یقالخا  لئاضف 

 . فاصنا

 . یبوخب کمک 
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 . مدرم نیب  حالصا 

 . لمع رد  صالخا 

 . ردام ردپ و  هب  یکین 

 . محر هلص 

 . ینتورف

 . ادخ رب  لکوت 

 . يرابدرب

 . شناد بسک 

 . یقالخا کین 

 . مدرم اب  يراتفرشوخ 

 . تواخس

 . تعاجش

 . ینمادکاپ

 . ناگراچیب کمک 

 . مالس رد  ءاشفا 

 . ربص

 . ینامهیم

 . مدرموفع

 . نادنمتجاح تجاح  ندروآرب 

 . زیچره رد  يور  هنایم 
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 . يراکزیهرپ

 . یگزیکاپ

 . نتشاد مرش 
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 . جاودزا

 . ندوب كانحرف 

 . یئوگ تسار 

 . مدرم هب  مارتحا 

 . يرازگساپس

لئاذر موس 

 : زا دنترابع  دیارگ  یم  طوقس  هب  ار  ناسنا  هک  یقالخا  لئاذر 

 . یئوج ماقتنا  سح 

 . ندومن هیرخف 

 . ناوارف تورث 

 . هدوهیب ياهراک 

 . اهدمآ شیپ  رد  یبات  یب 

 . یلبنت

 . یتسود تورث  یهاوخ و  ماقم  یبلط و  تسایر 

 . زآ

 . هدعو فلخ 

 . یقلخدب

 . يزوت هنیک 

 . سرت

 . یتمه تسپ 
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 . يراک عمط 

 . یگدزباتش

 . يزرو بصعت 

 . يدنسپدوخ

 . تلفغ ادخ و  هب  یهجوت  یب 

 . یتشز

 . دیدرت کش و 

 . تنم

 . یلدگنس

بجاو مالسا  تعیرـش  رظن  زا  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دنتـسین  بحتـسم  ياهراک  زا  یگمه  دش  هتفگ  لئاضف  زا  هچنآ  نداهن و . . .  تنم 
 . تسا

رب سپ  تسا .  مارح  مالـسا  رظن  رد  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دنـشاب ،  یمن  هورکم  ياهراک  زا  یگمه  میتفگ  لئاذر  زا  هچنآ  هک  روطنامه 
دومنیهاتوک مالـسا  سدقم  نیناوق  هب  تبـسن  رگا  دنادرگ و  هزیکاپ  ار  دوخ  ات  دـهد  جرخب  تیدـج  دـشوکب و  تسا ،  مزال  ناملـسم 

 . دیامن زاورپ  دناوت  یمن  هک  دوب  دهاوخ  یلاب  هتسکش  هدنرپ  دننام 

ملاس نم  دـیوگب :  دوخ  يارب  ضیرم  ناسناهک  تسا  نآ  دـننام  اریز  دروخ  یمن  درد  هب  مناملـسم  نم  نتفگ :  طـقف  ناناملـسم  يارب 
یب دیامنن  راتفر  مالسا  تاروتسد  هب  هک  یماگنه  ات  مه  ناملسم  راتفگ  درادن ،  يدوسوا  لاحب  ضیرم  هتفگ  هک  يروطنامه  متـسه ، 

 . تسا ریثأت 

هیعداو بادآ 

اعد بادآ 

نتم

و ( . 15  ) داد يرترب  شیوخ  نمؤم  ناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  دنتفگ :  میداد و  یـشناد  نامیلـس  دوواد و  هب  ام 
دوواد ثراو  نامیلس 
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و ( . 16  ) تسا يراکـشآ  يرترب  نیا  هک  دـنا  هداد  ناـمزیچ  همه  هدـش و  هداد  میلعت  ناگدـنرپ  ناـبز  اـم  هب  مدرم  يا  تـفگ :  دـش و 
 : تفگ يا  هچروم  دندیـسر  هچروم  يداو  هب  نوچ  ات  ( . 17  ) دندمآ مظن  هب  دندش و  مهارف  هدنرپ  سنا و  نج و  زا  نامیلـس  نایهاپس 
زا دز و  يدـنخبل  نامیلـس  ( . 18  ) دـننکن لامیاپ  ار  امـش  تلفغ  هب  وا  نایهاپـسو  نامیلـس  ات  دـیورب  دوخ  ياه  هنال  هب  ناـگچروم  يا 

یلمع مراد و  ساپس  يا  هدومرف  تمحرم  مردام  ردپو و  نم  هب  هک  ار  یتمعن  ات  نک  راداو  ارم  ! اراگدرورپ تفگ :  دیدنخ و  وا  راتفگ 
دـش و ناغرم  يایوج  و  ( . 19  ) روآ رد  تا  هتـسیاش  ناگدـنب  فص  رد  شیوخ  تمحر  هب  ارم  ینک و  دنـسپ  ار  نآ  هک  منک  هتـسیاش 

هکنآ رگم  مرب  یم  ار  شرس  ای  تخـس و  یباذع  منک  یم  باذع  ار  يو  ( . 20  ) تسا بیاغ  وا  رگم  منیب  یمن  ار  دـهده  ارچ  تفگ : 
ربخ ابـس  زا  وت  يارب  يا و  هدـیدن  وت  هک  ما  هدـید  يزیچ  تفگ :  دـمآ و  ددـه  رـسب و  هناش  دـعب  یمک  ( . 21  ) دروایب نشور  يرذـع 

مدید ار  يو  ( . 23  ) تسا گرزب  یتخت  ار  وا  دراد و  زیچ  همه  دنک و  یم  تنطلـس  نانآ  رب  هک  مدـید  ینز  ( . 22  ) ما هدروآ  تسرد 
هدرک و ناشفرحنم  هار  زا  هداد و  تنیز  ناشیا  رب  ار  ناـشلامعا  ناطیـش  دـندرک و  یم  هدجـس  ار  باـتفآ  ادـخ  ياـج  هب  شموق  اـب  هک 

( . 24  ) دنا هتفاین  تیاده 

دناد یم  دنزاس  نایعای  دـننک و  ناهن  ار  هچنآ  دـنک و  یم  راکـشآ  ار  یناهن  ره  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  دـننک  هدجـس  ار  ییادـخ  ات 
تسین و وا  زج  ییادخ  هک  اتکی  يادخ  ( . 25)

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


ربب ارم  همان  نیا  ( . 27  ) ینایوگغورد زا  ای  ییوگ  یم  تسار  ایآ  دید  میهاوخ  تفگ :  نامیلس  ( . 26  ) تسا گرزب  شرع  راگدرورپ 
هدنکفا مدزن  یمارگ  يا  همان  تکلمم  ناگرزب  يا  تفگ :  ابس ) هکلم  ( . ) 28  ) دنیوگ یم  هچ  نیبب  درگرب  سپس  نکفیب ، ناشیا  دزن  و 

دییآ نم  شیپ  هناعیطم  دـییوجم و  قوفت  نم  رب  هک  ( . 30  ) تسا میحر  نامحر و  يادخ  مان  هب  تسا و  نامیلـس  بناج  زا  ( . 29  ) دنا
ام دـنتفگ :  ( . 32  ) ما هدادـن  ماجنا  ار  يراک  چـیه  امـش  روضح  نودـب  نم  هک  دـیهد  رظن  مراـک  رد  ارم  ناـگرزب  يا  تفگ :  ( . 31)
( . 33  ) مینک تعاطا  ات  یهد  یم  نامرف  هچ  نیبب  دراد  یگتـسب  وت  هدارا  هب  راک  یلو  میتسه  شوک  تخـس  یناروآ  گنج  دـنمورین و 
( . 34  ) هدوب نینچ  هراومه  ناشراک  دنزاس  لیلذ  ار  شنازیزع  دننک و  شهابت  دنوش  دراو  يروشک  رهش و  هب  یتقو  ناهاشداپ  تفگ : 

نامیلس دزن  ابـس ) هکلم  ناگداتـسرف   ) نوچ و  ( . 35  ) دـنروآ یم  ربخ  هچ  ناگداتـسرف  منیبب  متـسرف  یم  اـهنآ  يوس  هب  يا  هیدـه  نم 
هک دییامـش  تسا ، هداد  امـش  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  هداد  نم  هب  ادخ  هچنآ  ؟ دیهد یم  ددـم  لام  هب  ارم  ایآ  تفگ :  نامیلـس  دـندمآ 

دیراین نآ  لمحت  هک  میرآ  امش  يوس  هب  یهاپـس  هک  درگزاب  ناشیا  دزن  ( . 36  ) دیلاحـشوخ نآ  زا  دراد و  جرا  ناترظن  رد  هیده  نیا 
دیآ نم  دزن  ابـس  هکلم  هکنآ  زا  شیپ  ناتمادک  ناگرزب  يا  تفگ :  ( . 37  ) مینک یم  ناتنوریب  تراقح  نیع  رد  تلذ و  هب  اـجنآ  زا  و 

مروآ یم  تدزن  ار  تخت  يزیخرب  دوخ  سلجم  زا  هک  نآ  زا  شیپ  تفگ :  نج  زا  یتیرفع  ( . 38  ) دروآ یم  میارب  ار  يو  تخت 
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ددرگرب تهاگن  هکنآ  زا  لـبق  ار  نآ  نم  تفگ :  تشاد  یعـالطا  باـتک  زا  هک  یـسک  نآ  و  ( . 39  ) منیما اناوت و  راـک  نیا  يارب  هک 
ات تسا  نم  راگدرورپ  مرک  زا  نیا  تفگ :  دـید  اـج  رب  اـپ  شیوخ  دزن  ار  تخت  نوچ  مروآ و  یم  تدزن  ندز ) مهب  مشچ  کـی  رد  )

مراگدرورپ دنک  نارفک  هک  ره  دراد و  یم  شیوخ  يارب  دراد  ساپـس  هک  ره  منک ، یم  نارفک  ای  مراد  یم  ساپـس  ایآ  هک  مدیامزایب 
نوچ و  ( . 41  ) هن اـی  دسانـش  یم  ار  نآ  اـیآ  منیبب  دـینک  هنوراو  وا  يارب  ار  شتخت  تفگ :  نامیلـس ) ( . ) 40  ) تسا میرک  زاـین و  یب 

مه میلـست  میتشاد و  ربخ  تنطلـس  نیا  زا  اـم  شیپ  نیا  زا  تسا  نیمه  ییوگ  تفگ :  ؟ تسا نینچ  وت  تخت  اـیآ  دـنتفگ :  ودـب  دـمایب 
طایح هب  دنتفگ :  ودب  ( . 43  ) دوب نارفاک  هورگ  زا  يو  هک  تشادزاب  دـیتسرپ  یم  وا  ياـج  هب  هک  هچنآ  زا  شیادـخ  و  ( . 42  ) میدوب
تسین بآ   ) نیا تفگ :  نامیلـس  درک ، نایرع  ار  شیوخ  ياهقاس  تسا و  قیمع  یبآ  تشادنپ  دیدب  ار  نآ  نوچ  و  وش ، لخاد  رـصق 

یم نایناهج  راگدرورپ  عیطم  نامیلس ، اب  کنیا  ما ، هدرک  متس  شیوخ  هب  نم  تفگ :  ابس ) هکلم   ) فاص رولب  زا  تسا  يرـصق  هکلب )
( . 44  ) موش

تایآ نایب 

لوا شخب 

هداد يو  هب  ادخ  هک  یتنطلس  نامیلس و  رابخا  زا  یبیاجعو  دیامن  یم  نایب  ار  ع )  ) نامیلـس دوواد و  ياهناتـساد  زا  يا  هراپ  تایآ  نیا 
یملع نامیلـس  دوواد و  هب   : " دومرف و  دروآ ، هرکن  ار  ملع  هکنیا   . . . " اـملع نامیلـس  دواد و  اـنیتآ  دـقل  و   . " دـنک یمرکذ  زین  دوـب 

ملع نآرق  رگید  ءاج  رد  و  نآ ، رما  تیمها  تمظع و  هب  تسا  هراشا  " میداد
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هرابدنرب یمن  ثرا  هب  نارگید  زا  تسین و  یباستکا  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا ملع  توبنرد و  هدرک ، رکذ  ادج  نامیلـس  ملع  زا  ار  دوواد 
نامیلس و اهانمهفف  " هیآ هدرک  هراشا  نامیلـس  ملع  هب  هک  یتایآ  زا  و  ( 1 " ) باطخلا لصف  همکحلا و  هاـنیتآ  و   : " هدومرف دوواد  ملع 

نم ریثک  یلع  انلـضف  يذـلا  دـمحلا هللا  الاق  و   . " دوش یم  ودره  تمکح  ملع و  لـماش  هیآ ، لـیذ  هک  ( 2 " ) املع امکح و  انیتآ  ـالک 
هب يرترب  ای  دنک و  یم  دییات  ار  نآ  زین  هیآ  قایس  اسب  هچ  هک  تسا ، ملع  هب  يرترب  ای  نداد ،" يرترب  " نیا زا  دارم  نینمؤملا - " هدابع 

دوواد و يارب  نهآ  ندـش  مرنو  ناغرم  اههوک و  ریخـست  دـننام :  هداد ، صاصتخا  بانج  نآ  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یبهاوم  همه 
نابز نتسناد  نامیلس و  يارب  داب  ریخـست  نینچمه  ناغرم و  یـشحو و  تاناویح  نج و  ریخـست  تشاد و  ینازرا  وا  هب  ادخ  هک  یکلم 

ادخ هک  یبهاوم  همه  تهج  زا  مدرم  ریاس  رب  راوگرزب  ود  نآ  يرترب  ینعی ، مود ، لامتحا  نیا  نامیلس و  ییاذک  تنطلـس  تاناویح و 
، ریدقت ره  هب   . . . " دمحلا هللا الاق  "و  هیآ ینعی  هفیرش  هیآ  نیا  و  دوش .  یم  هدافتسا  " انلـضف " هملک قالطا  زا  هتـشاد  ینازرا  ود  نآ  هب 

نیا هجیتـن ، رد  سپ  تسا .  یهلا  لیـضفت  رب  راوـگرزب  ود  نآ  فارتـعا  لـقن  هلزنم  هب  مود -  لاـمتحا  هب  هچو  لوا  لاـمتحا  هـب  هـچ  - 
داد یم  تراشب  نینمؤم  هب  هک  ار  هروسردص  ياعدم  هک  تسا  يدهاش  لثم  دوش  یم  لقن  نامیلـس  زا  ادعب  هک  ییاهفارتعا  فارتعا و 

ینعی  . . . " دواد نامیلس  ثرو  و   . " دنک یم  تابثا  دشاب  ناش  هدیدو  لد  ینشور  هیام  هک  دهد  یم  نانآ  هب  یشاداپ  يدوز  هب 
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ملع توبن و  ندرب  ثرا  ثرا ، نیا  زا  دارم  دـنا :  هتفگ  نیرـسفم  زا  ( 3  ) یـضعب هکنیا  و  درب .  ثرا  دوواد  زا  ار  کلم  لام و  ناـمیلس 
ناوت یم  زاجم  تیانع و  یعون  اب  دنچ  ره  ملع ، اما  و  تسین ، لاقتنا  لباق  نوچ  تسین ، یثرا  توبن  هکنیا  يارب  تسین ، حیحـص  تسا ،

شدوخ رگید  دیاب  هنرگ  و  دهد ، یمن  لاقتنا  درگاش  هب  دوخ  زا  ار  ملع  داتسا ، هکنیا  يارب  اتقیقح -  هن  تسا -  لاقتنا  لباق  هک  تفگ 
ءاـیبنا هک  یملع  دـیآ و  یم  تسد  هب  ندـناوخ  سرداـب  هک  تسا ، يرکف  ملع  رد  مه ، يزاـجم  لاـقتنا  نیا  نکیل  دـشاب  هتـشادن  ملع 

تـسرامم رکف و  تسد  هک  ناشیا ، هب  ادخ  زا  تسا  یتمارک  هکلب  تسین ، ندـناوخ  سرد  هلوقم  زا  دـنا ، هدـش  هداد  نآ  هب  صاصتخا 
قطنم " زا دوصقم  ثرا  يربمغیپ  زا  ار  ملع  يداع  درم  نالف  مییوگب  ییوگزاـجم  تیاـنع و  ناـمه  اـب  تسا  نکمم  دـسر ، یمن  نادـب 

نآ ینعی  هدرب ،  . . . " ریطلا قطنم  انملع  ساـنلا  اـهیا  اـی  لاـق   : " تمعن هب  ثیدـحت  ماـقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نامیلـس نخـس  رد  " ریطلا
 . تسا هدرب  ثرا  ربمغیپ  ریغ  زا  ای  رگیدربمغیپ  زا  ار  دوخ  ملع  ربمغیپ  نالف  تفگ :  دوش  یمن  یلو  هداد ، میلعت  ار  يو  ربمغیپ 

، شردپ شدوخ و  زا  هلمج  نیا  رد  دهاوخ  یم  ع )  ) نامیلس هک  دیآ  یم  رب  قایس  رهاظ  زا  ریطلا - " قطنم  انملع  سانلا  اهیا  ای  لاق  "و 
، تسا تمعن  هب  ثیدحت  باب  زا  تقیقح  رد  نیا  دنک و  تاهابم  تشذگ  هک  ییاهیرترب  نتشاد  هب  تسا  بانج  نآ  زا  زین  وا  دوخ  هک 

هکنیا اما  و  ( . 4 " ) ثدحف کبر  همعنب  اما  و  دـیامرف :  یم  رومام  نادـب  ار  مالـسا  یمارگ  لوسر  یحـض  هروس  رد  یلاعت  يادـخ  هک 
رارصا نیرسفم  زا  ( 5  ) یضعب
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نینچ ار  ام  هتفگ :  رگا  هکنیا  شردپ و  وا و  هب  هن  ددرگ ، یم  رب  نامیلـس  هب  اهنت  " انیتوا "و" انملع " هملک رد  ریمـض  هکنیا  رب  دنا  هدرک 
ینعی " ام " هب دوخ  زا  اهوگتفگرد  هک  هدوب  نیا  رب  ناگرزب  ناهاشداپ و  تداع  هک  تسا  باـب  نیا  زا  ارم ، هتفگن  دـنا و  هدرک  ناـنچ  و 

دیاش و هک  روطنآ  هک  تسا  ینخس  دشاب ، هدش  تیاعر  يرادکلم  تسایـس  ات  دننک ، یم  ریبعت  میارزو  ناراکتمدخ و  رکـشل و  نم و 
زا یکی  زیمت  نودـب  تسا ، هعماج  دارفا  مومع  ینعی  نآ ، يرهاظ  يانعم  نامه  " سان " هملک زا  دارم  و  دزاس .  یمن  نآ  اـب  قایـس  دـیاب 

"و قطنم " هملک و  تسین .  حیحـص  تسا ، ناشیا  ياملع  ای  تکلمم ، لها  يامظع  نآ  زا  دارم  دنا :  هتفگ  ( 6  ) یضعب هکنیا  يرگید و 
رب تغل ، عضاو  دادرارق  قبط  هتفاـی و  لیکـشت  یفورح  زا  هک  تسا  یفراـعتم  ياـه  توص  اـی  توص  ياـنعم  هب  ود  ره  " قطن " هملک زین 
 : هتفگ بغار  هچنآ  رب  انب  دنیوگ و  یم  مالک  ار  اهتوص  نیا  حالطـصا ، رد  دـنک و  یم  تلالد  تسا  قطان  رظن  روظنم  هک  ییاه  ینعم 
 - دوش یمن  هتفگ  قطنم  ای  قطن  کشجنگ  ای  دنفسوگ و  يادص  هب  الثم  ( ، - 7  ) دوش یمن  قالطا  ناسنا  نانخس  رب  زج  هملک  ود  نیا 

میرک نآرق  الثم د شدوصقم ، رب  يزیچ  ره  تلالد  زا  تسا  تراـبع  نآ  هدـش و  لامعتـسا  رتعیـسو  ییاـنعم  رد  میرک  نآرق  رد  یلو 
( . 8 " ) یـش ء لک  قطنا  يذلا  هللا  انقطنا  اولاق  انیلع  متدهـش  مل  مهدولجل  اولاق  و   : " تسا هدومرف  هدناوخ  قطن  ار  ندب  تسوپ  تلالد 
یم لامعتـسا  تاینامـسج  رد  اهنت  هک  یمیهافمو  یناعم  رتشیب  رد  میرک  نآرق  هک  تسانعم ، لیلحت  باـب  زا  اـی  نآرق  لامعتـسا  نیا  و 

ندرک و رظن  ندید و  لثم  درب ، یم  راک  هب  زین  تاینامسج  ریغ  رد  ار  نآ  هدرب و  راکب  دوش 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


لیلحت اـب  نآرق  یلو  تسا ، تاینامـسج  اـهنت  ناشلامعتـسا  دراوم  تغلرظن  زا  هک  نآ  ریغ  یـسرک و  شرع و  ملق و  حوـل و  ندـینش و 
تسرد تاینامسجزا  معا  ییانعم  يارب  اه  هژاو  هنوگنیا  الوصا  هک  تسا  نیا  ای  درب و  یم  راک  هب  مه  تاینامـسجریغ  رد  اهنآ ، یناعم 

تخت کی  رد  رتشیب  ار  یـسرک  الثم   ) تسا لامعتـسا  ترثک  فارـصنا و  باـب  زا  ناـسنا  هب  قطنم )  ) نآ صاـصتخا  و  هدـش ، عضو  و 
 - نیا هچ  دـشاب و  نآ  هچ  لاـح -  ره  هب  تسا . ) ینینچ  نیا  تخت  اـهنت  نآ  ياـنعم  هک  مینک  یم  لاـیخ  میا ، هدرب  راـکب  هیاـپ  ياراد 

لاوحا رد  ربدت  زا  هک  اجنآ  ات  دننک و  یم  هلدابم  مه  اب  ار  دوخ  دصاقم  قیرط  نآ  هب  اهغرم  هک  یقیرط  ره  زا  تسا  ترابع  ریط  قطنم 
نودب و  هداس - ، ییاه  توص  یعون ، ره  لقا  ای ال  تاناویح و  فانـصا  زا  یفنـص  ره  هک  تسا  هدش  مولعم  هدمآ ، تسد  هب  تاناویح 
هزیرغ هک  یماـگنه  ـالثم  دـنرب .  یم  راـک  هب  دنتـسه  مه  اـب  اـی  دـنروخ و  یم  رب  مه  هب  هک  یـصاخ  دراوـم  رد  هک  دـنراد ، بیکرت - 

و يروط ، سرت  ماگنه  و  رگید ، يروج  دـننک  هبلغ  رگیدـکی  رب  دـنهاوخ  یم  هک  یماگنه  و  روج ، کی  هدـمآ  ناـجیه  هب  ناشیـسنج 
هکلب تسین ، ناـغرم  هب  صتخم  فلتخم  عقاوم  رد  فلتخم  ياهادـص  نیا  هتبلا  رگید ، يروـط  نارگید  هب  هثاغتـسا  ساـمتلا و  ماـگنه 
تسا ییانعم  هکلب  تسین ، يرهاظ  يانعم  نیا  هفیرش  هیآ  رد  ریط  قطنم  زا  دوصقم  تسا ، ملسم  هچنآ  یلو  دنراد .  زین  تاناویح  ریاس 

هک دنک  یم  ثیدح  یتمعن  زا  ع )  ) نامیلس هکنیا  رب  دهد  یم  یهاوگ  هیآ  قایـس  هکنیا :  لوا  لیلد :  دنچ  هب  نآ ، زا  رتعیـسو  رتقیقد و 
رد هدوب و  شدوخ  یصاصتخا 
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هک يرهاظ  يانعم  نیا  و  تسا .  هدوب  یهلا  صاخ  تیانع  هب  هتفای  تسد  نادب  هک  وا  دنبای و  تسد  نآ  هب  هک  هدوبن ، مدرم  هماع  عسو 
تقد تاناویح  یگدنزرد  دناوت  یم  یسک  ره  هکلب  دباین ، تسد  نادب  یسک  نامیلس  زا  ریغ  هک  تسین  يزیچ  میدرکریط  قطنم  يارب 

یگنـسرگ تمالع  ییادص  هچ  تسا ، اضر  تمالع  ییادص  هچ  و  مشخ ، تمالع  ییادص  هچ  الثم  هک  ، ) دـمهفب ار  اهنآ  نابز  هدومن 
نامیلـس و زا  يدـعب  تایآ  رد  یلاعت  يادـخ  هک  يا  هرواحم  هکنیا :  مود  لـیلد  تسا .  نآ  لاـثماو  یگنـشت  تمـالع  ییادـص  هچ  و 
رد ناویح  نیا  هک  ییاهادـص  نوچ  تسین ، دـهده  ياهادـص  عسو  رد  هک  تسا  يا  هیلاع  فراـعم  نمـضتم  هدومرف ، تیاکحدـهده 

نیا هب  مه  اب  اهنآ  بیکرت  هار  زا  ار  یـسک  دناوت  یم  اجک  ادصدنچ  نیا  تسا و  رامـش  تشگنا  دهد  یم  رـس  دوخ  زا  فلتخم  لاوحا 
وا و میظع  شرع  شتیبوبر و  ملع و  تردق و  وا و  تینادحو  ناحبـس و  يادخ  رکذ  ناویح  نیا  مالک  رد  يرآ  ؟ دـنک تلالد  فراعم 

فراعم زا  هدـمآ و  رگید  یبلاطم  تلالـض و  تیادـهزا و  يرکذ  نینچمه  تشز و  لامعا  رد  شیاـه  يرگ  هولج  ناطیـش و  رکذ  زین 
، دـندرک یم  هدجـس  باتفآ  يارب  هک  وا  موق  دوب و  نز  هاشداپ  نآ  هکنیا  وا و  تختو  ابـس  هاـشداپ  نوچ  يرایـسب  بلاـطم  زین  يرـشب 

ناشیا دزن  اجنآ  رد  درببار و  وا  همان  دورب و  ابـس  هب  هداد  روتـسد  وا  هب  هکنیا  هلمج  زا  هدومرف ، دهده  هب  یبلاطم  ع )  ) نامیلـس هدمآ و 
هک تسین  هدیـشوپ  دراد  قمعت  یناعم  رد  هک  يدنمـشناد  چـیه  رب  دـننک و  یم  هچ  دـنیوگ و  یم  هچ  دـنیبب  دنیـشنب و  دـعب  دزادـنیب و 

راد هشیر  لوصا  ياراد  کی  ره  هک  يرایسب  فراعمو  قیمع  بلاطم  همه  نیا  هب  یهاگآ 
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 . دـناسرب ار  یناعم  نآ  دـناوت  یمن  دـهده  هداس  يادـص  دـنچ  هک  تسا ، رگید  تامولعمرازه  نارازه  نتـشاد  هب  طونم  تسا ، یملع 
زا شـصوصخم ، ياهادـص  رد  ای  شدوخ  هب  صوصخم  قطن  رد  ناویح  هک  ییادـص  ره  هکنیا  رب  میرادـن  یلیلد  چـیه  نیا ، رب  هوالع 

ار نآ  ع )  ) نامیلـس هک  اه  قطن  زا  یکی  هکنیا  تداهـش  هب  دهد ، شزیمتو  هدرک  كرد  ار  نآ  دناوت  یم  ام  سح  دـهد  یم  رـس  دوخ 
شوگ هب  هک  ییادص  ناویح  نیا  هکنآ  لاح  هدرک و  تیاکح  گرزب  هچروم  زا  دعب ، تایآ  رد  نآرق  هک  تسا  ینانخس  تخانش  یم 
ناسنا شوگ  نامتخاس  الوصا  هک  دنا  هدرک  زورما  یعیبط  ياملع  اریخا  هک  یفـشک  دنک  یم  دییات  ار  ام  نخـس  زین  و  درادن ، دسرب  ام 

هیناث رد  هک  تسا  یـشاعترا  نآ  دونـش و  یم  ار  صوصخم  يدام  تاشاعترا  زا  یـشان  صوصخم و  ییاهادـص  اـهنت  هک  تسا  يروط 
هعماس و سح  دشاب ، نآ  زا  رتشیبای  نآ و  زا  رتمک  یمـسج  شاعترا  رگا  هک  دـشابن  رازه  ود  یـس و  زا  رتشیب  رازه و  هدزناش  زا  رتمک 
، دشاب نآ  ندینش  زا  زجاع  زین  تاناویح  ریاس  ییاونش  سح  هک  تسین  مولعم  یلو  تسا ، زجاع  نآ  ندینش  زا  ناسنا  ییاونش  هاگتـسد 
زا یبیاجع  هب  مه  سانش  ناویح  نادنمشناد  دنونـشب .  تاناویح  ریاس  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ای  میونـش و  یمنام  هک  ار  هچنآ  تسا  نکمم 
هب هک  دنا ، هدروخرب  نآ  ریغ  هچروم و  روبنز و  سرخ و  نومیم و  گس و  بسا و  دـننام  تاناویح  یـضعب  فیطل  كرد  قیقد و  مهف 

ناغرم يارب  هک  دیآ  یم  رب  قایـس  رهاظ  زا  هک  دـش  نشور  تشذـگ ، هچنآ  زا  سپ ، دـنا .  هدروخن  رب  نایمدآ  دارفا  رثکارد  اهنآ  ریظن 
 . دوب هداد  ع )  ) نامیلس هب  اهنت  ار  نآ  ملع  ناحبس  يادخ  هک  تسا  یقطنم 
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قطن هک :  دنا  هتفگ  نیرسفمدنا  هدوب  مالسلا ) هیلع   ) نامیلس نایرکشل  ریط  سنا و  نج و  زا  صوصخم  فیاوطزا  ( 9  ) یضعب هکنیا  و 
نم انیتوا  و   . " تسین یحیحـص  فرح  دنرادن ، قطن  نابز و  کی  چـیه  ناغرم  دوخ  هن  رگ  هدوب و  بانج  نآ  يارب  يا  هزجعم  ناغرم 
دوش یم  یتادوجوم  یمامت  لماش  دنچ  ره  " يزیچ ره  زا  " هلمج و  هداد ، ییاطع  ام  هب  يزیچ  ره  زا  یلاعت  يادخ  ینعی  یش ء - " لک 

 : لـک " هملک یتـقو  اـصوصخم  تسا ، میهاـفم  نیرت  یمومع  زا  " زیچ یـش ء -  " موهفم نوچ  دوش ، ضرف  شدوـجو  تسا  نکمم  هک 
اهنت " زیچ ره  " هملک زادوصقم  راچان  هدوب ، تمعن  هب  ثیدح  ماقم  بانج ، نآ  ماقم  هک  ییاجنآ  زا  نکیل  و  دیآ -  رد  شرس  ربزین  " ره

هفیرـش هیآ  رد  یـش ء" لـک  " هملک ارهق  سپ  زیچ ، ره  هن  دوـش ، معنتم  نآ  زا  دـناوت  یم  دوـش  هداد  یمدآ  هب  رگا  هک  تسا  يزیچ  ره 
يداـم و ياـه  تمعن  ریاـس  و  حیحـص -  يرواد  رب  تردـق  مکح - ، کـلم و  توبنو و  ملع  دـننام :  ییاـه  تمعن  هب  دوش  یم  دـیقم 

تمعن هب  ثیدح  نامه  رورغ ، ربک و  بجع و  نودب  هک  ع )  ) نامیلـس زا  تسا  يرکـش  نیا  نیبملا - " لضفلا  وهل  اذه  نا   . " يونعم
اجکی دـنا ) هداد  ام  هب  ار  ریط  قطنم  ملع  " ) انملع  : " تفگ اجکی  رد  داد ، تبـسنادخ  هب  ار  اهتمعن  همه  اریز  دـنک ، یم  دـیکات  ار  لـبق 

زا اراکشآ  تسا  یلضفاهنیا  همه   : " دیوگ یم  هدومن  دیکات  ار  هلمج  ود  نآ  مه  اجنیا  دنا ، ) هداد  ام  هب  زیچ  ره  زا  و  " ) انیتوا تفگ "
نیا قایـس  یلو  نامیلـس ، نخـس  هن  دشاب ، ادخ  مالکریخا  هلمج  هک :  دنا  هداد  لامتحا  نیرـسفم  زا  ( 10  ) یـضعب هک  دنچ  ره  ادخ ،"

 . دریذپ یمن  ار  لامتحا 

مود شخب 

سنالا نجلا و  نم  هدونج  نامیلسل  رشح  "و 
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و ربـج ، روز و  هب  نداتـسرفاما  تسا ، راـک  لاـبند  هب  ناشنداتـسرف  مدرم و  ندرک  عمج  ياـنعم  هب  " رـشح " هملک " نوعزوی مهف  ریطلا  و 
يروط هب  هیآ  يانعم  دشاب و  یم  " سبح " يانعم هب  رگید ، ( 11  ) یضعب لوق  هب  ای  تسا و  عنم  يانعم  هب  عزو  هدام  زا  " نوعزوی " هملک

ای دنوش  قرفتم  هکنیا  زا  دندوب و  ریط  سنا و  نج و  زا  هک  اهرکـشل  دش ، عمج  شرکـشل  نامیلـس  يارب  هک  تسا  نیا  دـنا :  هتفگ  هک 
ایوگ هک  دیآ  یم  رب  هفیرـش  هیآ  زا  دندش .  یم  يرادهگن  دوخ  ياج  رد  کی  ره  هکلب  دندش ، یم  يریگولج  دندرگ  طولخم  مهرد 

نینچمه "و  رـشح " هملک و  دـندرک .  یم  تکرح  وا  اب  وا  یـسنا  نایرکـشل  دـننام  هک  هتـشاد ، ریط  نج و  زا  ییاهرکـشل  ع )  ) ناـمیلس
فیاوط ترضح  نآ  نایرکشل  هک  نیا  رب  دنلیلد  همه  يدعب ، تایآ  قایس  نینچمه  دندوب و  وا  نایرکـشل  هکنیا  هب  نیروشحم  فصو 

زا هک  ینایرکـشل  دش  يروآ  عمج  نامیلـس  يارب   : " هدومرف هفیرـش  هیآ  رد  هکنیا  يارب  دنا ، هدوب  ریط ، نجزا و  اهناسنا و  زا  یـصاخ 
هیآ  : " هتفگ هک  ریبک  ریسفت  رد  يزار  رخف  نخس  نیا  رب  انب  دناسر .  یم  ار  نایب  ای  ضیعبت و  " نم " هملک "و  تشاد ریط  سنا و  نج و 

دنناـم وا  ناـمز  ریط  نـج و  هدوـب و  کـلام  ار  نـیمز  يور  هـمه  دـندوب و  وا  رکــشل  ریط  سنا و  نـج و  هـمه  هـکنیا  رب  دراد  تلـالد 
نیع و  تسا .  یبیرغ  بیجع و  فرح  " دنا هتـشگرب  یلبق  شحوت  تلاح  هب  هرابود  وا  نامز  زا  دعب  دـنا و  هدوب  فلکم  لقاعاهناسنا و 

 : تسا هتفگ  ثحب  دروم  هیآ  ریسفت  رد  تسا و  هدز  هتفگ  نخس  نامیلس  اب  هک  گرزب  هچروم  نآ  ناگچروم و  هرابرد  ار  نخـس  نیا 
همه یلاعت  يادخ  هک :  تسا  نیا  شیانعم 
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نامرف دوخ  هاوخلد  قبط  رب  فانصا  نیا  همه  رد  دناوتب  بانج  نآ  هک  تسا  نکمم  یتقو  نیا  داد و  رارق  وا  نایرکشل  ار  فانـصا  نیا 
حیحـص فیلکت  دـشابن  لقع  ات  نوچ  دنـشاب ، هتـشاد  لـقع  فانـصا  نآ  همه  هک  تسا  نکمم  یتقو  زین  نیا  دـنک و  فرـصت  دـهد و 

لقع هدیـسر  فیلکت  دح  هب  کیدزن  هک  كدوک  کی  ردق  هب  دیاب  لقا  دح  دـنا  هتـشادن  یباسح  تسرد و  لقع  مه  رگا  ای  و  تسین ،
هرابود وا  هرود  زا  دعب  و  درک ، لقاعار  ناغرم  نامیلس  راگزور  رد  یلاعت  يادخ  میتفگ :  ام  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دنشاب و  هتـشاد 

دنچ ره  دنرادن ، لقع  ام  هرود  رد  تاناویح  فانـصا  نوچ  دینادرگربدنراد ، ام  نامز  رد  نآلا  هک  یلاح  نامه  ینعی  ناشلوا  تروصب 
تریح یقیاـقد  هـب  مـهلم  مدرم  جـیاوح  اـی  دوـخ و  جـیاوح  ندروآ  تـسد  هـب  دوـخ و  یگدـنز  ياهفدـهدرب  شیپ  رد  کـی  ره  هـک 

و درادن .  نایب  هب  یجایتحا  تسا  دراو  يو  هتفگ  رب  هک  یتالاکشا  فعـض و  هوجو  و  ( 12  ) نآ ریغ  لسع و  روبنز  دننام  دنتسهزیگنا ،
وا ندـمآ  رد  ناـمرف  هب  نج و  ندـش  رخـسم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  درک  رکذ  ریط  سنا و  زا  رتولج  ار  نج  ثحب  دروـم  هیآ  رد  رگا 

رخسم هک  تسا  نیمه  يارب  زاب  ار ، ریط  هن  دروآ ، ار  سنا  نج ، زا  دعب  رگاو  تسا .  رگید  ياتود  نآ  زا  رت  بیجع  ناسنا ، کی  يارب 
یتح  . " هدش مه  سنا  نج و  نیب  هلباقم  تیاعر  نیا ، رب  هوالع  تسا و  ریط  ندش  رخسم  زا  رت  بیجع  ناسنا  کی  يارب  اهناسنا  ندش 

هب " اوتا " رد عمج  ریمض  دش و  یم  هدیمهف  قباس  هیآ  زا  هک  تسا  یتیاغ  يارب  " یتح " هملک  . . . " لمنلا داو  یلع  اوتا  اذا 
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 . . . یلا اوتا   : " دومرف یم  تسیاب  یم  هکنیااب  درک  يدـعتم  " یلع " فرح اب  ار  اوتا  هملک  رگا  و  ددرگ ، یم  رب  شنایرکـشل  نامیلس و 
مالک ندـیمهف  اب  ریطلا  قطنم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نامیلـس ملع  تافانم  مدـع  هب  انب  هک  دوب  نیا  يارب  ناـگچروم ،" يداو  اـت  دـندمآ  - 

و تسا .  هتـشادرارق  ماش  رد  يداو  کـی  رد  دـنا :  هتفگ  هک  يروطب  و  هدوب ، يدـنلب  هطقن  رد  لـمن  يداو  ( 13  ) یضعب هتفگ  هچروم 
یناتسهوک و طاقن ، نیا  همه  هک  دنا ، هتسناد  نمی  يالاب  ار  نآ  لحم  ( 15  ) یضعب و  هدوب .  فئاط  رد  دنا :  هتفگ  رگید  ( 14  ) یضعب

زارف رب  هداتفا ، هار  هب  شنایرکـشل  نامیلـس و  یتقو  هک :  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا .  نتـسکش  يانعم  هب  " مطح " هملک تسا و  دـنلب 
دوخ ياه  هنال  نورد  هب  ! ناگچروم يا  ناه ، لمنلا ، اهیا  ای  تفگ :  درک و  باطخ  ناگچروم  ریاـس  هب  يا  هچروم  دـندش  لـمن  يداو 

هک یلاح  رد  " نورعشی مه ال  و  ، " دننکن دگل  رگید ، ترابع  هب  و  دننکشن ، ینعی  دننکن ، مطح  ار  امش  شنایرکشل  نامیلس و  ات  دیوش 
 . اهلوق نم  اکحاض  مسبتف   . " هدوب نیمز  يور  شنایرکشل  نامیلس و  ییامیپ  هار  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیمه  زا  دنشاب ، هتـشادن  هجوت 

یلومعم هدنخ  کحـض  هدنخدح و  نیرتمک  مسبت ، دـنا :  هتفگ  ( 16  ) یـضعب دـش .  زاب  هدـنخ  هب  نامیلـس  ياه  بل  وا  راتفگ  زا  . . "
هب کیدزن  بانج  نآ  مسبت  دنامهف  یم  هک  يزاجم ، تسا  یلامعتـسا  هدرب ، راک  هب  ار  هملک  ود  ره  ثحب  دروم  هلمج  رد  رگا  تسا و 

هدرکن ار  ریط  ریغ  یفن  روبزم  هلمج  هکنیا  يارب  درادن ، هچروم  مالک  ندیمهف  اب  یتافانم  " ریطلا قطنم  انملع  " هلمج تسا .  هدوب  هدـنخ 
تسا نکمم  هتسناد ، یمار  ناغرم  نابز  بانج  نآ  هک  دنک  یم  تابثا  اهنت  هکلب  تسا ،
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هاگنآ دنا ، هتفرگ  ملـسم  ار  ریط  ریغ  یفن  نیرـسفم  زا  یعمج  یلو  دـنادب .  مه  ار  هچروم  دـننام  رگید  یـضعب  ای  تاناویح  ریاس  نابز 
هدوب يا  هیـضقاهنت  هچروم  نابز  مهف  دـنا :  هتفگ  رابکی  دـنا ، هداتفا  اپ  تسد و  هب  هچروم  نابز  ندـیمهف  نآ و  نایم  تافانم  عفر  يارب 

هچروم هچروم  نآ  دـنا :  هتفگ  رگید  يراب  هدـیمهف ، یمار  ناویح  نیا  نابز  هشیمه  بانج  نآ  هکنیا  هن  هداد ، خر  هعقاو  کـی  رد  هک 
هک نانچمه  ، ) هدوب ع )  ) نامیلـس تازجعم  زا  یکی  هچروم  مالک  دـنا :  هتفگ  رگید  راـب  تسا ، هدـنرپ  یعون  زین  دوخ  هک  دوب ، رادـلاب 

نخـس ع )  ) نامیلـس ات  تساخنرب  هچروم  زا  ییادص  دنا :  هتفگ  رگید  راب  و  دمآ ، ) رد  نابز  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هزجعم  هب  هزیرگنس 
ماهلا دوخ ، ياعد  رد  مالسلا ) هیلع   ) نامیلـس دومن .  ماهلا  نامیلـس  هب  هدوب  ناویح  نآ  لد  رد  هکار  هچنآ  دنوادخ  هکلب  دمهفب ، ار  وا 

نیا یمامت  میتفگ  ریط  قطنم  هرابرد  ام  هک  هچنآ  زا  یلودـبلط  یم  ار  یناسفن  یتاذ و  حالـص  زین  حـلاص و  لـمع  ماـجنا  تمعن ، رکش 
کتمعن رکشا  نا  ینعزوا  بر  لاق  و   . " تسا یفاک  اهنآ  عفد  رد  ییاهنت  هب  تایآ  قایـس  نیا  رب  هوالع  درب ، یم  نیب  زا  ار  تاموهوم 

هک تــسا  " عزو " هداــم لاــعفا  باــب  زا  " ینعزوا " هــملک هیـــضرت - " اـــحلاص  لـــمعا  نا  يدـــلاو و  یلع  یلع و  تــمعنا  یتــلا 
یمسبت جاهتبا  رورـس و  تدش  زا  دینـش ، ار  هچروم  نخـس  یتقو  ع )  ) نامیلـس ترـضح  ماهلا .  يانعم  هب  دوش ، یم  " عازیا " شردصم

کلم و و  تاناویح ، ریاس  و  ریط ، قطنم  ملع  توبن و  ؟ هدـیناشک اجک  هب  ار  شراـک  و  هدومرف ، ماـعنا  وا  هب  دـح  هچ  اـت  ادـخ  هک  درک ،
اذل هتشاد ، ینازرا  وا  هب  ریط ، سنا و  نج و  زا  ینایرکشل  و  تنطلس ،
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هب و  دشاب .  وا  ياضر  هیام  هک  ییاهراک  هبدنک  شقفوم  و  دیامرف ، ماهلا  يو  هب  ار  شیاهتمعن  رکـش  هک  دنک  یم  تساوخ  رد  ادخ  زا 
نوچ درک ، هفاضا  هتـشاد  ینازرا  شردام  وردـپ  هب  هک  مه  ار  ییاـه  تمعن  رکـش  دوخ ، تساوخرد  رد  هکلب  درکن ، ءاـفتکا  دـح  نیا 

وا ردـپ  هب  یلاعت  يادـخ  و  تسا ، ردام  ردـپ و  نآ  زا  دـنزرف  دوجو  اریز  تسهزین ، وا  هب  ماعنا  انعم  کـی  هب  وا  رداـم  ردـپ و  هب  ماـعنا 
ودواد نوچ  يرـسمه  زین  وا  رداـم  هب  دوـب و  هدرک  ماـعنا  رگید  ییاـه  تمعن  و  باـطخلا ، لـصف  تمکحو و  کـلم  توـبن و  دوواد ،

دوش یم  مولعم  بانج  نآ  مالک  نیمه  زا  و  دوب .  هداد  رارق  توبن  تیب  لها  زا  زین  ار  وا  و  دوب ، هتـشاد  ینازرا  وا  دوخ  نوچ  يدـنزرف 
زا تسا  اربم  سدـقم و  وا  تحاس  سپ  هدرک ، ماعنا  ناشیا  هب  ادـخ  هک  یلها  نآ  تسا ، هدوب  میقتـسم  طارـص  لها  زا  زین  شردام  هک 

نامیلس ردام  دیوگ :  یمو  تسا -  دوجوم  العف  هک  یتاروت  هکلب  یـسوم  رب  لزان  تاروت  هن  هتبلا  هداد - ، تبـسن  يو  هب  تاروت  هچنآ 
رسمه دش و  هتشک  ات  داتسرف  اهگنج  یضعب  هب  ار  وا  دیـشکار و  ایروا  نتـشک  هشقن  هاگنآ  درک و  انز  وا  اب  دوواد  هک  هدوب ، ءایروا  نز 

رد ناشمان  هک  دنتـسه  يا  هفیاط  راهچ  زا  یکی  میقتـسم  طارـص  لها  و  دـمآ .  دـیدپ  وا  زا  نامیلـسو  دروآ  رد  دوخ  ناـنز  وزج  ار  وا 
احلاـص لـمعا  نا  "و  هـلمج و  تـسا .  هدـمآ  ( 17 " ) نیحلاـصلا ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبـنلا و  نم  مـهیلع  هللا  مـعنا  نیذـلا  " هـیآ

لمع رب  قیفوت  تساوخرد  زا  هک  تسا  یتساوخرد  روکذم  هلمج  "و  کتمعن رکشا  نا  " هلمج رب  تسا  فطع  " هیضرت
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قبط رب  نآ  ندـش  فیدر  یجراـخ و  لـئاسو  بابـسا و  رد  شرثا  قـیفوت ، هک  نیا  يارب  تسارتدـنلب ، یماـقم  ياراد  رتـمهم و  حـلاص 
هب ار  وا  یمدآ ، نطاب  هکنیاو  ینطاب ، توعد  زا  تسا  ترابع  تسا  بانج  نآ  تساوخرد  دروم  هک  عازیا  یلو  تسا ، یناسنا  تداعس 

ار ع )  ) میهاربا یلاعت  يادخ  هک  دـشاب  یتاریخ  یحو  نامه  عازیا ، زا  دارم  هک  تسین  دـیعب  چـیه  نیا ، رب  انب  دـناوخب .  تداعـس  يوس 
ترابع تاریخ  لـعف  میتفگ  نآ  ریـسفت  رد  هک  هداد  ربخ  نآ  زا  ( 18 " ) تاریخلا لعف  مهیلا  انیحوا  "و  هیآ رد  و  تشاد ، یمارگ  نادـب 
رارقدوخ حلاص  ناگدنب  زا  ارم  ایادخ  ینعی  نیحلاصلا - " كدابع  یف  کتمحرب  ینلخدا  و   . " سدـقلا حور  هب  دـییات  نامه  زا  تسا 

رب دوش  یم  لمح  شقالطا  اذل  دشاب ، حلاص  لمع  اهنت  دارم ، ات  هدشن  لمع  هب  دیقم  بانج  نآ  مالک  رد  هک  اجنآ  زا  حالص  نیا  هد و 
، تاذ حالـص  هک  تسا  مولعم  و  یهلا .  تمارک  عون  ره  لوبق  ياربدوش  دعتـسم  سفن  هجیتـن  رد  اـت  شتاذ ، هرهوج  رد  سفن  حـالص 
دوش و حـلاص  لـمع  هب  قفوم  هک  درک  تساوخرد  لوا  هکنیا  سپ  تسا  نینچ  نوچ  تسا و  لـمع  حالـص  زا  رتـالاب  شتلزنم  ردـق و 

يوس هب  هتفرگ  نییاـپ  زا  درک و  يدـنب  هجرد  ار  دوـخ  ياهتـساوخرد  تقیقح  رد  دـهد ، شیتاذ  حالـص  هک  درک  تساوـخرد  سپس 
هکنیا  : " تفگ حـلاص  لمع  تساوخرد  رد  هک  تسا  نیا  تسه  بانج  نآ  مالک  رد  هک  يرگید  هتکن  تفر .  اهتـساوخرد  نیرتـالاب 
یـسک ره  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دربن و  دوخزا  یمان  تاذ ، حالـص  رد  یلو  داد ، هلخادم  نآ  رد  ار  دوخ  "و  منک حـلاص  لمع  نم 

مهام لامعا  هکنیا  وگ  دراد ، تلاخد  دوخ  لمع  رد 
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اذل تسین و  ام  دوخ  تس  هب  نآ  زیچ  چیه  هک  تاذ ، حالـص  فالخ  هب  دـنراد ، ام  دوخ  اب  یتبـسن  دـشاب  هچ  ره  اما  دـنیادخ ، قولخم 
تفگ هکلب  " حلاصلا لمعلا  ینعزوا  و   : " تفگن و  تساوخن ، وا  زا  ار  لمع  حالـص  یلو  تساوخ ، دوخ  راگدرورپ  زا  ار  تاذ  حالص 

ار تاذ  حالص  هک :  تسا  نیا  تسه  بانج  نآ  مالک  رد  هک  يرگید  هتکن  منک . " حلاص  لمع  هکنیا  احلاص -  لمعا  نا  ینعزوا  : "
دابع هرمز  زا  " هک درک  تساوخرد  هکلب  درکن  نینچ  یلو  نادرگ ،" حلاص  ارم  و   : " دیوگب و  دـنک ، لاؤس  حیرـص  روط  هب  دوب  نکمم 

نآ همه  زا  اما  مهاوخ ، یم  يداد  نیحلاص  دابع  هب  هک  یبهاوم  همه  دنچ  ره  نم  هکنیا  هب  دشاب  هدرک  هراشا  ات  دهد ،" شرارق  حـلاص 
تهج نیمه  هب  و  یتشاد ، ینازرا  ناشتیدوبع ، ماقم  و  يداد ، رارق  دوخ  دابع  ار  ناـنآ  هک :  مراد  رظن  رد  ار  تبهوم  نیا  رتشیب  بهاوم 

 . ابس و هکلم  دهده و  و  مالسلا ) هیلع   ) نامیلس ناتساد  هب  طوبرم  تایآ  نایب  فصو  هب  ار  ع )  ) نامیلـس نیمه  یلاعت  يادخ  هک  تسا 
نم ناـک  ما  دـهدهلا  يرا  ـال  یل  اـم  لاـقف  ریطلا  دــقفت  و  ( . " 19 " ) باوا هـنا  دـبعلا  مـعن   : " تـسا هدوـمرف  و  هدوتـس ، تیدوـبع  . . 

، دوش يزیچ  نادقف  هجوتم  یمدآ  هک  تسا  نیا  دقفت  تقیقح  نکیل  تسا ، دهعت  يانعم  هب  " دقفت " هملک دـیوگ :  یم  بغار  " نیبئاغلا
( . 20 " ) ریطلا دقفت  "و  هک هدمآ ، میرک  نآرق  رد  دقفت  نیاو  تسا  هتشذگ  دهع  هب  هجوت  يانعم  هب  هک  دهعت  فالخ  هب 

ار دهده  ارچ  نم  هک  دنک ، یم  ماهفتـسادنیب  یمن  ناغرم  نیب  رد  ار  دهده  ارچ  هک  دوخ  لاح  زا  بجعت  روطب  تسخن  هلمج ، نیا  رد 
راظتنا وا  زا  ایوگ  هک  دنامهف  یم  منیب و  یمن 
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یم دنک و  یم  لاؤسوا  تبیغ  زا  اهنت  هدرک ، رظن  فرـص  انعم  نیا  زا  هاگنآ  دـباترب ، رـس  وا  نامرف  لاثتما  زا  و  دـنک ، تبیغ  تفر  یمن 
یمن دـننم  بکوم  مزالم  هک  ناغرم  نایم  ار  دـهده  هک  دوش  یم  هچ  ارم  هک :  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا و  هدرک  تبیغ  ارچ  دـسرپ 

هیآ رد  هملک  هس  رس  رب  هک  " یمال " هس نیا  " نیبم ناطلسب  ینیتایل  وا  هنحبذال  وا  ادیدش  اباذع  هنبذعال  " ؟ تسا نابیاغ  زا  وا  رگم  ؟ منیب
موکحمار دهده  دوخ ، راتفگ  نیا  رد  ع )  ) نامیلس تسا ، نشور  هدننک و  عناق  لیلد  يانعم  هب  " نیبم ناطلـس  تسا و " مسق  مال  هدمآ 

ندروآ ای  و  دوش -  یم  هراچیب  تخبدب و  ود  نآ  زا  کی  ره  رد  هک  ندش - ، حبذ  ای  دیدش و  باذع  ای  راک ، هس  زا  یکی  هب  دنک  یم 
هب " ثکم " رد ریمض  " نیقی ابنب  ابس  نم  کتئج  هب و  طحت  مل  امب  تطحا  لاقف  دیعب  ریغ  ثکمف   . " دبای یـصالخ  ات  هدننک  عناق  یلیلد 
مه لامتحا  درک ، ثکم  يرـصتخم  دهده ، دیدهت  زا  دـعب  نامیلـس  هک :  دوش  یم  نیا  انعم  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ ، یمرب  نامیلس 

قباس قایس  لوا ، لامتحا  دیؤم  درک .  ثکم  يرـصتخم  دهده  هک :  دشاب  نیا  انعم  ددرگرب و  دهدهدوخ  هب  روکذم  ریمـض  هک  دراد 
عالطا نادـب  وت  هک  متفای  هطاحا  يزیچ  هب  نم  ینعی  تسا ، لماک  ملع  " هطاحا " زا دارم  و  تسا .  قحـال  قایـس  مود ، لاـمتحا  دـیؤم  و 

یم ریـسفت  ار  نآ  تسا  يریـسفت  فطع  هک  " کتئج "و  هلمج تسا  زیچ  هچ  نآ  هک  هدشن  مولعم  زونه  نوچ  يرادن و  لماک  یفاک و 
تـسا مهم  ربـخ  ياـنعم  هب  " ءاـبن " هملک هدوـب و  نمی  تختیاـپزور  نآ  هـک  تـسا ، نـمی  ياهرهـش  زا  یکی  " ابـس " رهـش اـما  و  دـنک . 

نیا هیآ  يانعم  و  دشابن .  نآ  رد  یکش  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  " نیقی و"
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ار شتبیغ  ببـس  نامیلـس  دش ، هاگرد  رـضاح  سپـس  درک ، ثکم  دوبن  ینالوط  مه  یلیخ  هک  ینامز  دـهده  ای  نامیلـس و  هک :  تسا 
یمهم ربخ  ءابس  زا  يرادن و  هطاحا  نادب  وت  هک  ما  هتفای  هطاحا  يزیچ  هب  ملع  زا  نم  تفگ :  خساپ  رد  دهده  درک ، شباتع  دیـسرپ و 

هک يا  هتکن  هدش .  فذح  يزیچ  راصتخا ، روظنم  هب  هیآ  رد  هک  دیآ  یمرب  نومضم  نیا  زا  تسین .  نآ  رد  یکـش  چیه  هک  ما  هدروآ 
، رگید نخـس  ره  زا  لبق  دنک  مارآ  ار  وا  هکنیا  يارب  ودرک  نامیلـس  هک  يدیدهت  سرت  زا  دهده  هک  تسا  نیا  تسه  وگتفگ  نیا  رد 
نینچ و متفر و  ءابـس  رهـش  هب  نم  دیوگب  لوا  مه  وا  تشاد  اج  هنرگ  و  " ) هب طحت  مل  امب  تطحا   : " هک دوب  نیا  دز  هک  یفرح  نیلوا 

( . دش نانچ 

موس شخب 

ددرگ و یم  رب  نآ  عباوت  ابس و  لها  هب  " مهکلمت " رد ریمـض  " میظع شرع  اهل  یـش ء و  لک  نم  تیتوا  مهکلمت و  هارما  تدجو  ینا  "
روظنم هکنیارب  تسا  هنیرق  دوخ  نیمه  و  تسا ، نز  نآ  تنطلـس  تمظع  تکلمم و  تعـسو  فصو  یـش ء" لک  نم  تیتوا  "و  هلمج

خسار میمصت  مزع و  طایتحا و  مزح و  دننام  تسااهنآ ، نتشاد  هب  جاتحم  میظع  تنطلس  هک  تسا  يزیچ  ره  هیآ  رد  یـش ء" لک  زا "
، اهنیا همه  نیب  زا  نکیل  رادرب ، نامرف  یتیعر  دنمورین و  یشترا  رکشل و  راشرس و  هنیزخو  رایسب  كاخ  بآ و  تکوش و  توطـس و  و 

رهش نآ  مدرم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  هیآ  نیا   . . . " هللا نود  نم  سمـشلل  نودجـسی  اهموق  اهتدجو و   . " درب ار  میظع  شرع  مان  اهنت 
ناطیشلا مهل  نیز  و   . " دنا هدیتسرپ  یم  عونلا  بر  ناونع  هب  ار  باتفآ  دنا و  هدوب  بهذم  ینثو 
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دیامرف یم  هک  يدعب  هلمج  يارب  تسا  هنیمز  لاح  نیع  رد  شیلبق و  هلمج  يارب  تسا ، ریـسفت  فطع  هلزنم  هب  هلمج  نیا  مهلامعا - "
نداد تنیز  يرآ ، هتشاد .  ناشزاب  هار  زا  هجیتن  رد  هداد و  تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشتشز  لامعا  ناطیش  ینعی  " لیبسلا نع  مهدصف  : "

وا شتسرپ  انامه ، هک  ادخ ، هار  زا  ناشیا  يریگولج  يارب  دوب  هنیمز  ار  ناشیاه  ییوج  برقت  ریاس  باتفآ و  رب  ار  اهنآ  هدجس  ناطیش 
بـسح رب  ناـسنا  يارب  هکنیا  هب  دـنک  هراـشا  هک  دوب  نیا  يارب  هللا ، لـیبس  تفگن :  دروآ و  قـلطم  ار  لـیبس  رگا  و  تسا .  ییاـهنت  هب 

ات تسین ، يرگید  هار  تسا ، ادـخ  هار  نآ  تسا و  یکیاـهنت  اـهنت و  هار ، یموـمع ، تقلخ  بسح  رب  يزیچ  ره  يارب  هـکلب  شترطف و 
زا يریگ  هجیتـن  عـیرفت و  هلمج ، نیا  نودـتهی - " ـال  مهف   . " درواـیب زین  ار  ادـخ  هملک  هکنیا  هب  دـشاب  جاـتحم  ادـخ  هار  نـییعت  يارب 

و  . . . " ضرالا تاومـسلا و  یف  بخلا ء  جرخی  يذلا  اودجـسی هللا  الا   : " هیآ دافم  بخ ء"و  " يانعم ، تسا ادـخ  هار  زا  ناشتیمورحم 
، دورب ناشتسد  زا  مه  هار  کی  نآ  دشابن و  یهار  ادخ  هار  زا  ریغ  دش  انب  یتقو  نوچ  تسا  نمـضتم  باتفآ  شتـسرپ  هیلع  هک  یتجح 
تاومـسلا و یف  بخلا ء  جرخی  يذـلا  هللا  اودجـسی  ـالا  دـییامرف . ) تقد  ، ) تشاد دـنهاوخن  ءادـتها  هجیتـن  رد  دـنرادن ، یهار  رگید 

مالدـیدشت اـب  " ـالا " هملک هک  میدروآ  هک  تسا  نیمه  تسا  لومعم  ریاد و  ـالعف  هک  یتئارق  " نونلعتاـم نوفخت و  اـم  ملعی  ضرـالا و 
یلامعا نآ  دـنامهف  یم  "و  مهلامعا " هملک يارب  تس  نایب  فطع  هیآ  نیا  "و"ال"و  نا " هملک ود  زا  تسا  بکرم  دوش و  یم  هدـناوخ 

نیرسفم زا  ( 21  ) یضعب دننکن .  هدجسادخ  يارب  هک  دوب  نیا  داد ، تنیز  ناشیا  زا  ناطیش  هک 
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ار ناشیا  تلالض  ناطیـش  هک :  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هدوب و  " الئل " نآ لصا  تسا و  هدش  فذح  هدوب و  " الا " رـس رب  یمال  دنا :  هتفگ 
لوــعفم مـسا  ياــنعم  هـب  هـتفگ :  ناــیبلا  عــمجم  رد  هـک  يروــط  هـب  بـخ ء" " هـملک دــننکن .  هدجــس  ادــخ  يارب  اــت  داد  تـنیز 

درک شکاردا  دوشن  رگید  هک  يروطب  دریگ ، رارق  دوخ ، ریغ  هطاحا  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  ياـنعم  هب  ءوبخم  و  تسا ، " ءوبخم " ینعی
یم عراضم  هدـحو  ملکتم  رد  "و  هتابخ " ییوگ یم  نآ  یثـالث  یـضام  رد  هداد ، ماـجنا  ار  تفـص  راـک  هک  تسا  ردـصم  هملک  نیا  و 

بخلا ء جرخی  " ترابع سپ ، ( . 22  ) دراد ار  عضو  نیمه  دروآ  یم  دوجو  ملاع  هب  مدع  ملاع  زا  یلاعت  يادخ  هچنآ  "و  هئبخا " ییوگ
یکی ار  اهنآ  ادخ  دنتـشاد و  رارق  یتسین  تاقبط  ریز  مدع و  هدرپ  سپ  رد  تادوجومایوگ  تسا ، هراعتـسا  ضرالا ،" تاومـسلا و  یف 

 - دـیمان بخ ء  ار  مدـع  زا  ندرک  نوریب  داجیا و  هک  يراذـگمان -  نیا  نیا ، ربانب  دروآرد .  دوجو  ملاـع  هب  اـجنآ  زا  يرگید  زا  سپ 
، تسا هدـیمان  رطاف  ار  قلاخو  رطف ، ار  تقلخ  تایآ ، زا  يرایـسب  رد  هک  تسا ، رطف " " هملک نآ  تسا و  يرگید  يراذـگمان  هب  بیرق 

میتفگ دروآ .  یم  نوریب  نآ  مکـش  زا  ار  تادوجوم  دنک و  یم  هراپ  ار  مدع  یلاعت  يادخ  ایوگ  تسا ، ندرک  هراپ  يانعم  هب  " رطف و"
هک يزیچ  تسا ، هراعتـسا  نودـب  یقیقح و  لامعتـسا  نیا  مییوـگب :  تسا  نکمم  نکیل  تسا ، هراعتـسا  بخ ء" " هملک لامعتـسا  هـک 
زا دارم  تسا و  بیغ  بخ ء" " زا دارم  دـنا :  هـتفگ  مـه  ( 23  ) یـضعب تسین .  نایب  نآ  لحم  اـجنیا  هک  دراد  یناـیب  هب  جاـیتحا  تسه 

ار هچنآ  دـناد  یم  و   : " دومرف هکنیا  يانعم  و  تسا .  هاگآ  لوق  نیا  فعـض  هب  دوخ  هدـنناوخ  هک  تسا ، بیغ  هب  ملع  بخ ء ، جارخا 
دیراد و یم  ناهنپ  امش 
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هکلب تسا ، ملاعدـینک  یم  مدرم  نیب  رد  هچنآ  دـیهد و  یم  ماجنا  تولخ  رد  هچنآ  هب  وا  هک  تسین  نیا  " دـینک یمرهاـظ  هک  ار  هچنآ 
هغیـص هب  ار  هلمج  نیا  نآرق  ءارق  رتـشیب  هتبلا ، تسا ، هاـگآ  تسامـش  نطاـب  رد  هچنآ  امـش و  رهاـظ  رد  هچنآ  هب  هک :  تسا  نیا  دارم 

ام  : " دنا هدـناوخ  هدروآ و  ءای  دوب ، " نونلعت " هملک "و  نوفخت " هملک يادـتبا  رد  هکراد  هطقن  يات  ياج  هب  ینعی  دـنا ، هدـناوخ  تبیغ 
هب ناشیا  هک :  تسا  نیا  هدـش  هماقا  اه  ینثو  ررـض  رب  هیآ  نیا  رد  هک  یتجح  هصالخ :  تسا .  رتهب  تئارق  نیا  "و  نونلعیام نوفخی و 

هداد رارق  نآ  ریغ  نیمز و  يارب  نآ  عبط  رد  ناحبس  يادخ  هک  یبوخ  راثآ  رطاخ  هب  ار  نآ  دننک و  یم  هدجس  باتفآ  يارب  ادخ  ياج 
اهنآ زا  یکی  هک  ملاع ، يایـشا  یمامت  هک  یـسک  نآ  هکنیا  يارب  تسا ، میظعت  هب  يـالوا  ادـخ  هک  یلاـح  رد  دـننک ، یم  میظعت  تسا 

نآ هدرب و  راک  هب  اهنآ  همه  رد  يزیگنا  تریح  ماظن  هدرک و  نوریب  دوهـش  هب  بیغ  زا  هدروآدوجو و  هب  مدـع  ملاـع  زا  تسا  باـتفآ 
نیا رب  هوالع  وا ، قولخمات  ندـش  هدجـس  هب  تسا  رتراوازـس  وا  تسا و  ناحبـس  يادـخ  تس  هداد  رارق  باتفآ  رد  دـش  هتفگ  هکراثآ 

هب هکلب  تسین ، روعش  دقاف  هللااب ) ذایعلا   ) اهنت هن  ناحبس  يادخ  هکنیا  اب  درادن ، انعم  درادن  روعش  هک  يزیچ  هب  هدجس  شتسرپ و  الصا 
سپ تسا ، هاگآ  دیربخ  یب  نآ  زا  دوخ  هک  امش  نطاب  هب  زین  تسراکشآ و  رهاظ و  امش  ياربو  دیراد  غارـس  دوخ  رد  ناتدوخ  هچنآ 

هک دعب  هیآ  اب  ثحب  دروم  هیآ  هنوگچ  هک  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  اب  و  ار .  وا  ریغ  هن  دییامن ، میظعت  دـینک و  هدجـس  دـیاب  ار  وااهنت 
دیامرف یم 
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يا هجیتن  هب  حیرصت  هلزنم  هب  دهده و  مالک  همتت  هلمج  نیا  " میظعلا شرعلا  بر  وه  الا  هلا  هللا ال   . " تسا لصتم  وه " الا  هلا  هللا ال  : "
تسخن تهج  نیمه  هب  اه و  ینثو  لطاب  لباقم  رد  تسا ، قح  ندرک  راهظا  هدرپ  یب  دوش و  یم  هتفرگ  قباس  ینمض  نایب  زا  هک  تسا 

ار " میظعلا شرعلا  بر  " هلمج هاگنآ  هدروآدـناسر ، یم  ار  ادـخ  تدابع  رد  دـیحوت  تسا و  دـیحوت  هملک  هک  ار  " هللا الا  هلا  ـال  " هملک
زا تسا  ترابع  یتنطلس  شرع  نوچ  دوش ، یم  ناحبـس  يادخ  هب  یهتنم  ملاع ، ياهریبدت  همه  هکنیا  رب  دنک  تلالد  ات  هدرک  همیمض 
بر " هلمج رد  هتبلا ، دوش .  یم  رداص  کلم  رد  هیراج  ماکحا  اـجنآ  زا  دـنوش و  یم  عمج  اـجنآ  روما  ياهرادـمامز  همه  هک  یماـقم 
اهل و   : " تفگ هک  تسا ، ءابـس  هکلم  فیـصوت  رد  دـهده  مالکاب  تاذاحم  نآ  هتفر و  راـک  هب  زین  يرگید  تاذاـحم  " میظعلا شرعلا 
نیا دننک ، رضاح  شدزن  ار  وا  شرع  ات  داد  روتـسد  دوخ  دارفا  هب  نامیلـس  هک  دش  ثعاب  دهده ، راتفگ  نیمه  اسب  هچ  "و  میظع شرع 

نم تنک  ما  تقدـصا  رظننـس  لاق   . " ددرگ عضاخ  هملک  يانعم  مامت  هب  شراـگدرورپ  تمظع  ربارب  رد  ابـس  هکلم  اـت  داد  ار  روتـسد 
نودب ار  وا  هدرک و  هدـنیآ  هب  لوحم  ار  دـهده  هرابرد  يرواد  هک  ددرگ ، یم  رب  ع )  ) نامیلـس هب  " تفگ لاق -  " رد ریمـض  " نیبذاکلا
بذک رب  یلیلد  بانج  نآ  نوچ  درکن ، مه  شبیذکت  هتبلا  درواین ، يدهاشدوخ  ياه  هتفگ  رب  دـهده  نوچ  دومرفن ، قیدـصت  قیقحت 

یباتکب بهذا   . " غورد ای  يا  هتفگ  تسار  دوش  مولعم  ات  مینک ، یم  قیقحت  شنانخس  هرابرد  يدوز  هب  هک  داد  هدعو  اذل  تشادن ، وا 
ایوگ تسا ، دهده  هب  شباطخ  نامیلس و  مالک  تیاکح  هیآ  نیا  " نوعجری اذ  ام  رظناف  مهنع  لوت  مث  مهیلا  هقلاف  اذه 
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ربب شمدرمو  ءابـس  هکلم  ینعی  ناشیا ، يوس  هب  ارم  همان  نیا  تفگ : " وا  هب  هداد  دهده  هب  تشون و  يا  همان  نامیلـس  سپ   : " هدومرف
ناشن دوخ  زا  یلمعلا  سکع  هچ  نیبب  هاگنآ  ینیبب ، ار  نانآ  وت  هک  ریگ  رارق  یلحم  رد  شکب و  رانک  ار  تدوخ  زادنیب و  ناشیا  دزن  و 

لصو و رد  مه  " هقلاف هملک " اه  تئارق  یمامت  رد  ؟ دـنیوگ یم  هچ  مه  اب  دوش  یمریگرد  نانآ  نایم  رد  ثحب  یتقو  ینعی  دـنهد ، یم 
نیا هرابرد  نیرسفم  زا  ( 24  ) یضعب هک  ینانخـس  هلمج  زا  تسا .  تکـس  ءاه  نآ  رد  ءاه  هدش و  تئارق  ءاه  نوکـس  اب  فقو  رد  مه 

نوعجری اذ  ام  رظناف  " تسا نینچ  نآ  لصا  تسا و  ریخات  میدـقت و  لیبق  زا  " رظناف مهنع  لوت  مث  " هلمج هک :  تسا  نیا  دـنا  هتفگ  هیآ 
نم هنا  میرک  باتک  یلا  یقلا  ینا  اؤلملا  اـهیا  اـی  تلاـق   . " تسین هدیـشوپ  هدـنناوخ  رظن  زا  نخـس  نیا  فعـض  یلو  مهنع . " لوت  مث 

دهده هک :  تسا  نیا  مالک  ریدـقت  هتفر و  راکب  راصتخا  ینعی  زاجیا ، فذـح و  مالک  نیا  رد  " میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هنا  نامیلس و 
ار همان  هکلم  تخادنیب ، يو  دزن  ار  هماندیسر  اجنادب  نوچ  دناسرب و  اجنآ  هکلم  هب  ات  درب  ءابس  نیمز  رـس  هب  هتفرگ  نامیلـس  زا  ار  همان 
هک تسا ، ءابس  هکلم  راتفگ  تیاکح  هیآ  ود  نیا  اؤلملا . " . . .  اهیا  ای   : " تفگ دوخ  موق  فارـشا  هب  دناوخ  ار  نآ  هک  نیمه  تفرگ 

همان هکنیا  هب  دنک  یم  فیصوت  ار  همان  دهد و  یم  ربخ  نآ  نومضم  زین  نآ و  ندیسر  تیفیکو  يا  همان  نینچ  ندیـسر  زا  شمدرم  هب 
ار نآ  ندوب  میرک  تلع  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  مود  هیآ  رهاظ  میرک و  تسا  يا 
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دیوگ یم  باتک " . . .  یلا  یقلا  ینا  اؤلملا  اهیا  ای  تلاق  ( : " مالسلا هیلع   ) نامیلس همان  ندید  زا  دعب  هکلم  نخس  حیـضوت  دنک ، نایب 
هچ هک  تسناد  یم  تشاد و  ربخ  نامیلس  توربجزا  ءابس  هکلم  نوچ  تسا ، نامیلس  هیحان  زا  همان  نیا  هک  تسا  نیا  شتمارک  تلع  : 

ار دوخ  شرع  یتقو  هک  دنک  یم  تیاکح  ءابـس  هکلم  زا  دعب  هیآ  دـنچ  رد  هکنیا  تداهـش  هب  دراد ، بیجع  یتکوش  میظع و  یتنطلس 
" . میدوب وا  میلـست  میتشادربخ و  نامیلـس  تکوش  زا  البق  ام  نیملـسم -  انک  هلبق و  نم  ملعلا  انیتوا  و   : " تفگ دید  نامیلـس  خاک  رد 

، ینثو ناتـسرپ  تب  يرآ  تسا .  میرکزین  تهج  نیا  هب  هدـش و  زاغآ  ادـخ  ماـن  هب  هماـن  نیا  ینعی  میحرلا - " نمحرلا  هللا  مسب  هنا  "و 
یم نآ  زا  رت  کچوک  ار  دوخ  نوچ  دندیتسرپ ، یمن  هتـسناد  بابرالا  برار  وا  یهتنم  تسه  ناحبـس  يادخ  هکنیا  هب  دـنلئاق  یگمه 

يزیچ دندرک ، یم  میظعت  ار  شتافـص  ادخ و  هک  دندوب ، نیئباص  ياه  هریت  زا  یکی  و  کلـسم ، ینثو  زین ، ناتـسرپ  باتفآ  دنتـسناد . 
زجع و لهج و  دوبن  هب  ار  تمحر  تایحو و  تردـق  ملع و  الثم ، دـندینادرگ  یمرب  مادـعا  صقاون و  یفن  هب  ار  وا  تافـص  تسه  هک 

نآ ندوب  هک  نانچ  دوش ، یم  میرک  يا  همان  دشاب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  همان ، یتقو  ارهق  سپ  دـنا .  هدرک  ریـسفت  تواسق  گرم و 
یلع و اولعتال  نا  " هلمج اهنت  همان  نومـضم  نیا ، ربانب  دـشاب .  هدوب  میرک  يا  هماـن  هک  دـنک  یم  ءاـضتقا  زین ، میظع  نامیلـس  هیحاـن  زا 

 . تسا يریسفت  نآ  يادتبا  رد  " نا " فرح و  دوب ، دهاوخ  " نیملسم ینوتا 

هتفرگ لبق  ام  هب  طوبرمریغ  یفانیتسا و  ار  " نامیلس نم  هنا  " هلمج هک  تسا  نیرسفم  زا  ( 25  ) یعمج زا  بجع  و 
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هکلم ؟و  هتشون هچ  نآ  رد  هدیسر و  یسک  هچ  فرط  زا  باتک  نیا  هدیسرپ ، یـسک  ایوگ  ردقم ، لاؤس  زا  تسا  یخـساپ  دنا :  هتفگ  و 
نومـضم نایب   . . . " هللا مسب  هنا  " هلمج نیرـسفم  نیا  هتفگ  هب  انب  و   . . . " تسا نامیلـس  هیحاـن  زا  نیا   : " تسا هتفگ  خـساپ  رد  ءاـبس 

یم همان  نومضم  " نیملـسم ینوتا  یلع و  اولعت  الا  میحرلا  نامحرلا  هللا  مسب  " تالمج همه  هصالخ :  دوش و  یم  همان  نتم  ینعی  همان ،
نانچمه دنام ، یمن  نآ  رد  يا  هدیاف  چیه  دوش و  یم  يدایز  " نا " هملک تروص  نیا  رد  هکنیا :  لوا  دراد :  لاکشا  دنچ  نیا  و  دوش . 

يرترب نم  رب  دیوگب  دهاوخ  یمن   . ) هیهان هن  تسا ، هیفان  "ال" هملک يردصم و  هملک  نیا  دنا :  هتفگ  تهج  نیمه  هب  ( 26  ) یضعب هک 
رب وت  هک  دوش  یم  نیا  انعم  تسا  هیفان  "ال" میتفگ نوچ  دوش و  یم  ردـصم  " اولعتال " لـعف يردـصم ، نا  فرح  اـب  هکلب  نکم ، یئوج 
 : هکنیا مود  لاکشا  تسا .  فیعض  فیخس و  رایسب  دمآ -  دهاوخ  هک  ینایب  هب  هیاپ و -  یب  رایـسب  هجو  نیا  یلو  يرادن ) يرترب  نم 
نآ نوچ  هکنیا :  یکی  دـنا ، هدرک  رکذ  یهوجو  دـناوخ ، میرک  یباتک  ار  همان  ءابـس  هکلم  ارچ  هکنیا  هیجوت  رد  هدربمان  نیرـسفم  نیا 

اعدا نیرـسفم  نیا  زا  ( 27  ) یـضعب یتح  تسا  نآ  ندرک  رهم  هب  باتک  مارکا  هک  هدـمآ  مه  ثیدـح  رد  دوب و  هدـش  رهم  هماـن  هماـن 
شیانعم دـش ، میرک  نم  همان  مدرک و  مارکا  ار  باـتک  نم  دوش :  یم  هتفگ  یتقو  تسا ، نآ  رهم  هماـن ، تمارک  ياـنعم  هک  دـنا  هدرک 

 . مداهن رهم  ار  نآ  هک  تسا  نیا 

دنا هتفگ  رگید  ( 29  ) یضعب هتشاداویش .  ینایب  هدوب و  ابیز  هداعلا  قوف  نآ  طخ  هک  تسا  نیا  شهجو  دنا :  هتفگ  رگید  ( 28  ) یضعب
زا هک : 
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یباتک تسا  هدرک  لایخ  اـسب  هچ  هک  تسا ، هدیـسر  وا  هب  اوه  غرم  طـسوت  هب  ینعی  یعیبط  ریغ  هار  زا  هک  دـناوخ  شمیرک  تهج  نیا 
لیبق زا  همه  هوجو  نیا  هک  دـناد  یم  بوخ  هدـنناوخ  هکنآ  لاح  و  رگید .  ساسا  یب  هیاپ و  یب  هوجو  لیبق  نیا  زا  و  ینامـسآ ، تسا 
هدرک لایخ  هک :  تسا  نیا  هدـیناشک  اهفرح  نیا  هب  ار  نانیا  هک  یتلع  نآ  ارهاظ  دـنک و  یمن  عناق  ار  یـسک  هک  تسا ، يار  هب  ریـسفت 

نامیلـس زا  نیا  هک  " هلمج لمح  اب  فرح  نیا  هک  دنا  هدـید  هاگنآ  تسا و  باتک  نتم  تیاکح  " نیملـسم هللا . . .  مسب  هنا  " هلمج دـنا 
هب دـیدید  هک  روطنآ  يراگزاسان  نیا  عفر  يارب  اذـل  دزاس ، یمن  باـتک  تمارک  تلع  ناـیب  لـیلعت و  رب   . . . " هللا مسب  هکنیا  تسا و 

ترابع هک  تسا  نیا  " یلعاولعت نا ال  " هلمج رد  هرـسفم  " نا " رهاظ مییوگ :  یم  رادنپ ، نیا  زا  باوج  رد  ام  و  دـنا .  هداتفا  اپ  تسد و 
ندمآ هب  رما  همان و  بحاص  رب  ولع  زا  یهن  شنومضم  دنک و  تیاکحار  نآ  نتم  دهاوخب  هکنیا  هن  دنک ، انعم  هب  لقن  ار  باتک  یلصا 

يریـسفت " نا " هملک " نیملـسم ینوتا  یلع و  اولعت  نا ال   . " تسین نیب  رد  يروذحم  چـیه  الـصا  سپ  تسا ، ندـش  وا  میلـست  هکلم و 
 : دـنا هـتفگ  ( 30  ) یـضعب میتـفگ  هکنیا  و  تشذـگ .  شناـیب  هـک  دـنک .  یم  ریـسفت  ار  نامیلـس  هماـن  نومـضم  اـجنیا  رد  هـک  تـسا 

يربخ ای  ءادتبم و  نتفرگ  ریدقت  مزلتـسم  الوا  دشاب  نینچ  رگا  هکنیا  يارب  تسین ، حیحـص  تسا  هیفان  هملک ال  هیردـصم و  " نا " هملک
دوخ موق  اب  هکلم  هرواشم  نآ  رب  ار  " ینوتا و  هلمج " مینیب  یم  هکنیا  ایناث  و  تسین . ) راکنیا  هب  يرابجا  چیه  هک  ، ) تسا تهج  نودـب 

گنج هراب  رد 
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زا نیا  و  ، ) دـشاب هدرک  فطع  رابخا  رب  ار  ءاشنا  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دـشاب  حیحـص  رـسفم  نیا  راتفگ  رگا  هدرک و  فطع  میلـست  ای 
داقنم عیطم و  نیملسم ،" ینوتا  و  ، " دینکن رابکتسا  نم  رب  هک  تسا  نیا  نتـسجن ، يرترب  زا  روظنم  اما  و  تسا . ) دیعب  نآرق  تحاصف 
يادخ هب  نامیا  يانعم  هب  مالسا  هن  دنوش ، يو  عیطم  هک  تسا  نیمه  تیعقوم  نیا  رد  نانآ  ندوب  ملسم  نوچ  دینک ، تکرح  میوس  هب 

، دایقنا تلاح  اب  شمدرم  ءابـس و  هکلم  ندـمآ  هک  دـنچ  ره  تساـنعم ، نیا  دـیؤم  دوخ  " یلعاولعت ـال  نا  " ینعی یلبق  هلمج  ناـحبس و 
نکیل و  دوش ، یم  هدافتسا  زین  يدعب  تایآ  قایس  دهده و  مالک  قایس  زا  هک  نانچمه  تسه ، زین  ادخ  هب  ندروآ  نامیا  مزلتـسمدوخ 

دیامرفب تشاد  اج  دوب  یم  حلطصم  يانعم  نآ  روظنم  رگا  اریز  دشاب ، انعم  نامه  هملک ، زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  ریغ  ندوب ، مزلتـسم 
ام هک  انعم  نیا  اـب  تاـفانم  تسا ، مالـسا  يوس  هب  توعد  شراـک  هک  هدوب  يربمغیپ  ع )  ) نامیلـس هکنیا  و  هللا . " یلع  اولعت  ـال  نا  : "
هب توعد  قلطم  روطب  ار  مدرم  یتقو  و  دوب ، زین  هاـشداپ  تلاـسر ، ماـقم  رب  هوـالع  وا  هکنیا  يارب  درادـن ، میدرک  نیملـسم  هملک  يارب 

هدیـشک مالـسا  هب  ءابـس  هکلم  ماجنا  رـس  هک  نانچمه  تسا  هدرک  زین  دیحوت  نید  نتفریذپ  هب  توعدارهق  دنک ، يرادربنامرف  دایقنا و 
" . نیملاعلا بر  نامیلس هللا  عم  تملسا  و   : " تفگ هک  هدرک  تیاکح  شندروآ  مالسا  ماگنه  رد  ار  وا  مالک  میرک  نآرق  دش و 

مراهچ شخب 

نامه اوتف  تسا و  اوتف  هیرظن و  راهظا  يانعم  هب  " ءاتفا " هملک " نودهشت یتح  ارما  هعطاق  تنک  ام  يرما  یف  ینوتفا  اؤلملا  اهیا  ای  تلاق  "

يانعم هب  رما  عطق  تسا و  هیرظن  يار و 
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هکلم هک  تسا  یتروشم  تیاـکح  هلمج  نیا  و  تسا ، روضح  ياـنعم  هب  " تداهـش " هملک تسا و  نآ  رب  مزع  میمـصت و  ندرک  یلمع 
يرکف کمک  هداد -  دوخ  همان  رد  نامیلـس  هک  ینامرف  نامه  ینعی  هدمآ -  شیپ  هک  رما  نیا  رد  دیوگ :  یم  درک ، دوخ  موق  اب  ءابس 

، ما هدادن  جرخ  هب  دادبتسا  يرما  چیه  رد  نونکات  نم  هک  تسا  تهج  نادب  منک  یم  تروشم  امـش  اب  دماشیپ  نیارد  نم  رگا  دیهد و 
یم هراشا  ابس  هکلم  راتفگ  زا  یمود  لصف  هب  هفیرش  هیآ  نیا ، رب  انب  ما .  هدرک  امـش  روضح  رد  تروشم و  اب  ما  هدرک  يراک  ره  هکلب 
یم هیرظن  نانآ  زا  هک  تسا  نیا  شمود  لـصف  دـناوخ و  دوخ  تکلمم  ناـگرزب  يارب  ار  نامیلـس  هماـن  هک  دوب  نآ  لوا  لـصف  دـنک ،

هب هک  تسا  يزیچ  ره  يانعم  هب  " هوق " هملک " نیرمات اذ  ام  يرظناف  کیلا  رمالا  دـیدش و  ساب  اولوا  هوق و  اولوا  نحن  اولاـق   . " دـهاوخ
نآ اـب  دـنک و  عفد  ار  نمـشد  نآ  اـب  دـناوتب  هک  تسا  یـشترا  نآ  زا  روظنم  هیآ  نیا  ردو  دـهد ، ورین  شبولطم  هب  ندیـسر  رد  ناـسنا 

تیاکح هیآ ، نیا  تسا .  تعاجـش  تماهـش و  اجنیا  رد  نآ  زا  دارم  تسا و  لمع  رد  تدـش  يانعم  هب  " ساب " هملکو دـیامن ، رازراک 
یباـت و یب  دـشاب و  وا  یـشوخلد  هیاـم  هک  دـنتفگ  يزیچ  تسخن  دوـخ  نخـس  رد  دـنداد و  هـکلم  هـب  ناـیرابرد  هـک  تـسا  یخـساپ 

دنمورین ینادرم  ام  هک  روخم  مغ  چـیه  شابم و  تحاران  دـنتفگ :  هداد و  وا  دوخ  هبار  راـیتخا  سپـس  دـهد و  نیکـست  ار  شبارطـضا 
دوخ اب  رایتخازاب  مه  رخآ  رد  دشاب ، نامیلس  نمشد  نآ  هک  دنچ  ره  میسرت ، یمن  ینمـشد  چیه  زا  هک  میراد ، يوق  یـشترا  میتسه و 

ره تسا  وت 
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کلذـک هلذا و  اهلها  هزعا  اولعج  اهودـسفا و  هیرق  اولخد  اذا  كولملا  نا  تلاق   . " میتسه وت  عیطم  ام  هک  هدـب  ناـمرف  یهاوخ  یم  هچ 
هک تسا  نیا  هیرق ،" لها  نازیزع  لالذا  تسا و" نآ  ياهانب  ندرک  ناریو  ندز و  شتآ  بیرخت و  يانعم  هب  " اه هیرق  داسفا  "" نولعفی
هک يروط  هب  دوخ  نایرابرد  اب  شتروشم  زا  دعب  هصالخ :  و  دنیوگب .  روز  ناشیا  هب  ای  دنیامن ، دیعبت  دننک و  ریسا  دنـشکب و  ار  نانآ 
وا لاح  زا  هک  دتـسرفب  وا  دزن  ار  یـسک  دـنک و  يرتشیب  قیقحت  نامیلـس  هراب  رد  هک  دـش  نیا  شرظندوش  یم  هدافتـسا  هیآ  ود  نیا  زا 
زا و  دـهد .  يار  میلـست  ای  گنج  فرط  ود  زا  یکی  هب  وا  ات  دروایب ، شیارب  هدروآ ، تسد  هب  یتاـعالطا  شتنطلـس  توبن و  رهاـظمو 

دنتـشاد لیم  نانآ  هک  دیآ  یمرب  دندرک ، زاغآ  " دـیدش ساب  اولوا  هوق و  اولوا  نحن  " هلمج اب  ار  دوخ  مالک  هک  نایرابرد ، مالک  رهاظ 
، داد هئارا  ار  دوخ  يار  رخآ  رد  ندرک ، تمذم  گنج  زا  درک  عورـش  تسخن  اذلدوب  هدیمهف  ار  نیمه  مه  هکلم  نوچ  دننک و  گنج 

فرط تسکـشو  فرط  ود  زا  یکی  هبلغ  رگم  درادن ، یتبقاع  گنج  ینعی ،  . . . " اهودـسفا هیرق  اولخد  اذا  كولملا  نا   : " تفگ لوا 
يورین دـیاب  درک ، گنج  هب  مادـقا  قیقحت  نودـبدیابن  تسا ، نینچ  نوچ  نآ و  نازیزع  تلذ  اهرهـش و  اـه و  هیرق  داـسف  ینعی  رگید ،

، مینکن گنج  هب  مادقا  میراد  ملـس  حلـص و  هب  یهار  هک  اجنآ  ات  میتشادن ، ار  وا  يورین  بات  رگا  میجنـسب ، نمـشد  يورین  اب  ار  دوخ 
یم يربـخ  هچاـم  ناگداتـسرف  مینیبـب  میتـسرفب ، وا  يارب  يا  هیدـه  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دـشاب و  گـنج  هب  رـصحنم  ، هار هکنیا  رگم 

میمصت تقو  نآ  دنروآ ،
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هلـسرم ینا  "و  هلمج يارب  تسا ، هنیمز   . . . " اولخد اذا  كولملا  نا  " هلمج نیا ، رب  انب  میریگب .  حلـص  ای  گـنج  فرط  ود  زا  یکی  هب 
مییوگب الثم  هک  تسا  نیا  زا  رت  غیلب  انعم ، هدافا  رد  هک  تسا  يریبعت  هلذا ،" اهلها  هزعا  اولعج  "و  هلمج و  هرظانف . " . . .  هیدـهب  مهیلا 

هیده وا  دنتسرف و  یم  هیده  نامیلس  يارب  نایئابس  تلذ  ققحت  رب  هکنیا ، رب  هوالع  میرک  نآرق  ریبعت  هکنیا  يارب  اهتزعا ،" اولذتـسا  : "
اهودسفا " تالمج زا  دعب  نولعفی ،" کلذک  " هلمج و  دناسر .  یم  مه  ار  تلذ  تفص  هب  سبلت  دنک ، یم  تلالد  دنک  یم  در  ار  نانآ 

راـتفر نـیا  هـک :  تـسا  نـیا  شیاـنعم  دـناسر و  یم  زین  ار  نآ  رارمتـسا  دـناسر ، یم  ار  عوـقو  لـصا  هـک  " هـلذا اـهلها  هزعا  اوـلعج  و 
نیرسفم زا  ( 31  ) یضعب دوشرگید . ) يروط  ناشراتفر  ام  روشک  هب  تبسن  هک  تسین  روطنیا  ، ) تسا رمتسم  یگشیمه و  ناهاشداپزا 
ياضتقا ماقم ، نوچ  تسین ، یحیحـص  فرح  یلو  تسا ، ناحبـس  يادـخ  مالک  هکلب  تسین ، هکلم  مـالک  ءزج  هلمج  نیا  دـنا :  هتفگ 
هنوگنیا داتـسرف و  مهاوخ  نامیلـس  دزن  نم  ینعی  " نولـسرملا عجری  مب  هرظانف  هیدهب  مهیلا  هلـسرم  ینا  و   . " درادن ار  یقیدـصت  نینچ 

یم ار  نامیلـس  مان  دوخ ، مالک  رد  هن  رگ  دناسر و  یم  ار  یکولم  تزع  ربجت و  هک  تسا ، ناهاشداپ  نتفگ  نخـس  نحل  نتفگ  نخس 
ره مه  نامیلس  هک  دینامهفزین  داد و  تبـسن  مه  اب  شنایرابرد  وا و  هب  ار  هلاسم  تشاد و  هگن  وا  مان  ندرب  زا  ار  دوخ  نابز  نکیل  درب ،

نیا " نولـسرملا عجری  مب  هرظانف   : " تفگ هکنیا  يانعم  و  دنک .  یمدوخ  تیعر  کمک  هب  نایـشترا و  نارای و  تسد  هب  دـنک  یم  هچ 
وا عضو  ياضتقم  هب  زین  ام  ات  دهد ، یم  ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  مینیبب  هک  تسا 
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يو هک  ار  يا  هیده  هک  دیآ  یم  تسد  هب  " نولـسرم " هملک زا  و  دوب ، ءابـس  هکلم  رظن  راهظا  میتفگ  هک  روطنامه  نیا -  مینک و  لمع 
 - مهیلا عجرا   : " دومرف هک  ع )  ) نامیلـس يدـعب  نخـس  زا  هک  نانچمه  دوب ، شنایرابرد  زا  یعمج  تسد  هب  داتـسرف  بانج  نآ  يارب 

 . تسا هداد  وا  هب  ار  هیده  هتفای و  هار  نامیلس  دزن  ییاهنت  هب  سیئر  دنا و  هتشاد  یـسیئر  عمج ، نآ  هک  دیآ  یمرب  ناشیا ،" دزن  درگرب 
یمرب یلام  هب  " ءاج " رد ریمـض  " نوحرفت مکتیدـهب  متنا  لب  مکیتآ  امم  ریخ  هللا  یناتآ  امف  لامب  ننودـمت  لاـق ا  نامیلـس  ءاـج  اـملف  "

 . ددرگرب ءابس  یمازعا  تئیه  سیئر  ینعی  هیده  لماح  هب  هک  دراد  مه  لامتحا  دش .  هداتـسرف  نامیلـس  دزن  هیده  ناونع  هب  هک  ددرگ 
بیلغت ار  نیا  ددرگ و  یمرب  ود  ره  هدنتـسرفو  هداتـسرف  هـب  نآ  رد  باـطخ  و  تـسا ، یخیبوـت  " لاـمب ننودـمت  "ا  هـلمج رد  ماهفتـسا 

نخس یلک  روطنیا  مه  ع )  ) نامیلس دهد ، رارق  باتع  دروم  ار  بیاغ  رضاح و  یلو  دنک ، نارـضاح  هب  ور  نخـس  بحاص  هک  دنیوگ ،
هیده نم   : " تفگ دربنوا و  زا  یمان  مه  ءابس  هکلم  میدید -  هتـشذگ  رد  هک -  روطنامه  دربن ، ءابـس  هکلم  صوصخ  زا  یمانو  تفگ 
نیاو دـشاب  ناگداتـسرف  هب  اهنت  بانج  نآ  نخـس  يور  باـطخ و  هک  دـنا  هداد  لاـمتحا  ( 32  ) یـضعب متـسرف . " یم  ناـشیا  دزن  يا 

کمک نیا  هک  تسا  مولعم  "و  دینک یم  کمک  لام  اب  ارم  ایآ   : " هک دوب  نیا  نامیلس  ضارتعا  هکنیا  يارب  تسین ، یحیحص  لامتحا 
دنک و خیبوت  ار  ناگداتـسرف  صوصخ  هک  درادن  انعم  رگید  لاح  نیا  اب  ودوب  ناشیا  هدنتـسرف  راک  هکلب  دوبن  ناگداتـسرف  راک  یلام ،

ا  : " دومرف دروآ و  هرکن  ار  لام  هملک  هکلب  " لاملاب ننودمت  ا   : " دومرفن رگا 
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یناتآ ام  " زا شدارم  درامـشب و  شزیچان  دنک و  ریقحت  ار  لام  نآ  هک  دوب  نیا  يارب  یلام ،" هب  دینک  یم  مکمک  ایآ  لامب -  ننودمت 
نمدزن یـشزرا  نیرتمک  هک  زیچان  ریقح و  یلام  اب  ارم  امـش  ایآ  هک :  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا .  هدوب  توبن  تنطلـس و  نامه  " هللا

نم هب  تورث  توبن و  کلم و  زا  ادخ  هچنآ  ؟ درادن شزرا  يا  هرذ  هداد  نم  هب  ادخ  هچنآ  لابق  رد  هک  یلام  ؟ دـینک یم  کمک  درادـن 
لوا تسا ، رگید  یخیبوت  هب  یلبق  خیبوت  زا  ضارعا  " نوحرفت مکتیدهب  متنا  لب  " هلمج و  تسا .  هداد  امش  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  هداد 
نیا رد  تسا و  یتشز  راک  امـش  راک  نیا  دیا و  هداتـسرف  میارب  هیدـه  هک  متـسه ، امـش  لام  جاتحم  نم  رگم  هکنیا  هب  درک  ناشخیبوت 

زا ( 33  ) یـضعب دـیهن .  یم  جرا  ار  نآ  دیرامـش و  یم  گرزب  یلیخار  دوـخ  هیدـه  امـش  هکنیا ، رت  تشز  نآ  زا  دـیامرف :  یم  هلمج 
ناـشیا يارب  نارگید  هک  تسا  ییاـه  هیدـه  هکلب  تسین ، دـنا  هداتـسرف  هـک  يا  هیدـه  نآ  " مکتیدـهب " زا دارم  دـنا :  هـتفگ  نیرـسفم 

ییاج زا  یتقو  دـیراد  نآ  ندرک  دایز  لام و  عمج  هب  هک  يا  هقالع  رطاخ  هب  هکدییامـش  نیا  هک :  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دنتـسرفب و 
هب دوخ  هدنناوخ ، یلو  میرادن .  ایند  لام  هب  ییانتعا  چیه  و  میتسین ، روطنیا  ام  یلو  دـیوش ، یم  لاحـشوخ  دـیآ  یم  يا  هیدـه  ناتیارب 
هیآ نیا  رد  باطخ  " نورغاص مه  هلذا و  اهنم  مهنجرخنل  اهب و  مهل  لبق  دونجب ال  مهنیتاـنلف  مهیلا  عجرا   . " تسا هاـگآ  هجو  نیا  دـعب 

تسا تقاط  يانعم  هب  " لبق " هملک دندرگ و  یمرب  وا  موق  ءابس و  هکلم  هب  همه  عمج  ياهریمض  و  تسا ، ءابس  یمازعا  تئیه  سیئر  هب 
تسا شدوخ  لبقام  دیکات  " نورغاص مه  "و  هلمج ددرگ و  یمربءابس  روشک  هب  اهب " " ریمض و 
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مال " مهنجرخنل " هلمج رد  زین  باتکلا " نم  ملع  هدـنع  " هک یـسک  هلیـسو  هب  سیقلب  تخ  ندـش  هدروآو  " مهنیتاـنلف " هلمج رد  مـال  و 
هب ارنآ  هدوـمن و  تفلاـخم  " نیملـسم ینوـتا  و   : " دوـب هدوـمرف  هک  ار  ع )  ) نامیلـس ناـمرف  ءابـس  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  تسا .  دـنگوس 
رـس ار  ناشیا  راک  نامیلـس  راچانب  دنراد ، یچیپرـس  ندش  میلـستزا  هک  دیآ  یمرب  راتفر  نیا  رهاظ  زا  دندرک و  لیدبت  هیده  نداتـسرف 

رد هک  دراد  یم  لیـسگ  ناـشیوس  هب  یهاپـس  هکنیا  هب  درک  دـیدهت  ار  ناـشیا  ضرف ، نیا  يور  هدرک ، ضرف  دوخ  ناـمرف  زا  نتفاـترب 
دنوشن و میلست  رگا  وگب  رببار و  مایپ  نیا  دومرفن :  هکلم  هداتسرف  هب  رگید  تهج ، نیمه  هب  دنشاب و  هتـشادن  ار  نآ  اب  دربن  تقاطءابس 

دنچ ره  منک ، یم  ار  راک  نیا  وت  رـس  تشپ  مه  نم  هک  درگربوت  دومرف :  هکلب  متـسرف ، یم  ناشیوس  هب  يرکـشل  نینچ  دنیاین  نم  دزن 
هیدـه بانج  نآ  هک  دـیآ  یمرب  قایـس  زا  و  دـنوشن .  میلـست  نانآ  هکنیا  هب  دوب  طورـشم  نداتـسرفرکشل ، لاـح  ره  هب  عقاو و  رد  هک 

هک تسا  ینخس  نیا  " نیملسم ینوتای  نا  لبق  اهشرعب  ینیتای  مکیا  اؤلملا  اهیا  ای  لاق   . " تسا هدینادرگرب  ار  نآ  هتفریذپن و  ار  روکذم 
یلاح رد  دنیآ ، یم  شدزن  يدوز  هب  ناشیا  هک  هداد  ربخ  نآ  رد  هتفگ و  شناگداتـسرفو  ءابـس  هیده  ندنادرگرب  زا  دعب  ع )  ) نامیلس

ناشیا هکنیا  زا  لبق  ار  ابس  هکلم  تخت  امش  زا  کیمادک  دیوگ :  یم  هسلج  رد  راضح  هب  هیآ  نیا  رد  ع )  ) نامیلس دنـشاب ، میلـست  هک 
خـسرف نیدـنچ  زا  ار  دوخ  تخت  ءابـس  هکلم  یتقو  هک  تسا  نیا  نامرف  نیا  زا  شروظنم  ؟و  دزاس یم  رـضاح  اـجنیا  رد  دـنیآ  اـم  دزن 

ینازرا يو  هب  ادخ  هک  یتردق  هب  دید ، رضاح  نامیلس  روضح  رد  هلصاف 
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دندش مه  میلست  دعب ، تایآ  تداهش  هب  هک  نانچمه  ددرگ ، ادخ  میلست  هجیتن  رد  ات  دربب ، یپ  شتوبن  رب  وا ، هرهاب  هزجعم  هب  هتشاد و 
 - دـنا هتفگ  هک  يروط  هب  تیرفع - " " هملک " نیما يوقل  هیلع  ینا  کماقم و  نم  موقت  نا  لبق  هب  کیتآ  انا  نجلا  نم  تیرفع  لاق  . "

نکمم منآ ، هدنروآ  نم  ینعی  تسا  لعاف  مسا  دـنا  هتفگ  ( 34  ) یـضعب هچنآ  رب  انب  " کیتآ " هملک و  تسا .  ثیبخ  ریرـش و  يانعم  هب 
تبـسان قایـس ، اب  شندوب  لعاف  مسا  یلو  مروآ ، یم  تیارب  ار  نآ  نم  ینعی  دـشاب ، " یتاـی یتا  " عراـضم زا  هدـحو  ملکتم  تسه  مه 

یمـسا تسا  يا  هلمج  هک   . . . " هیلع ینا  "و  هلمج ندـش  فطعاـب  زین  دراد و  تلـالد  لـعف  هب  لاغتـشا  ینعی  رب  نوچ  دراد ، يرتـشیب 
هب نم  هک :  تسا  نیا  شیانعمو  ددرگ ، یمرب  " ندروآ نایتا -  " هب " نیما يوقل  هیلع  ینا  "و  هلمج رد  " هیلع " ریمـض تسا .  رت  بساـنم 
 . منک یمن  تنایخ  وت  هب  شندروآ  رد  منآ و  رب  نیما  دنک ، یمن  ما  هتـسخ  نآ  لمح  منآ و  رب  دـنمورین  منیما ، دـنمورین و  نآ  ندروآ 

بحاص هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  هلباقم  نیا  هتفر و  راک  هب  لبق  هلمج  اب  يا  هلباقم  هلمج ، نیا  رد  " باتکلا نم  ملع  هدنع  يذـلا  لاق  "
مان دنک و  یم  دییات  ار  نآ  هدیـسر  هراب  نیارد  تیب  لها  همئا  زا  هک  مه  یتایاور  تسا ، هدوب  سنا  زا  هکلب  هدوبن ، نج  زا  باتک ، ملع 
هتفگ ( 36  ) یضعب و  هدوب .  رضخ  وا  دنا :  هتفگ  مه  ( 35  ) یضعب تسا ، هدرک  یفرعم  وا  یصو  نامیلس و  ریزو  ایخرب  نب  فصآ  ار  وا 
هتفگ رگید  ( 38  ) یـضعب دنک -  یم  تباجا  دوش  هدناوخ  نآ  اب  ادخ  یتقو  هک  یمـسا  نآ  هتـشاد -  مظعا  مسا  هک  هدوب  يدرم  دـنا : 

ار وا  رگید  ( 39  ) یضعب هدوب .  لیئربج  دنا : 
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زا دشاب  هدوب  هک  ره  صخش  نآ  دشاب و  هچ  ره  تسین .  یلیلد  اهنآزا  کی  چیه  رب  هک  تسا  یهوجو  نیا  دنا و  هتسناد  نامیلـس  دوخ 
تخت هک  ملاع  نیا  هراب  رد  هک  دوب  نیا  يارب  تخاس ، ادـج  لبقام  زا  ار  نآ  دروآ و  لبق  امرب  فطع  نودـب  ار  ثحب  دروم  هیآ  هکنیا 

هب نینچمه  دراد و  لامعا  يرتشیب  يانتعا  ندرک ، هاگن  نایم  هلـصاف  نامز  زا  رتمک  یناـمز  رد  مه  نآ  تخاـس ، رـضاح  ارءابـس  هکلم 
 . درک شیفرعم  ناوت  یمن  ظافلا  اب  هک  یملع  ینعی  باتک ، زا  یملع  دومرف :  هدروآ ، هرکن  ار  " ملع " هملک اریز  دـیزرو ، ءانتعا  وا  ملع 
هک یملع  ظوفحم و  حول  ای  تسا و  ینامـسآ  ياهباتک  سنج  ای  دوب ، نآ  زا  يا  هراپ  هداعلا  قراـخ  تردـق  نیا  هک  یباـتک  زا  دارم  و 
هچ ملع  نیا  هکنیا  رد  نیرـسفم  تسا  هتخاس  یم  ناسآ  فده  نیا  هب  ار  وا  ندیـسر  هار  هک  هدوب  یملع  هتفرگ  باتک  نآ  زا  ملاع  نیا 
زا تسا  ترابع  مظعا  مسا  نآ  دـنا :  هتفگ  رگید  ( 40  ) یـضعب هدوب .  مظعا  مسا  دنا :  هتفگ  ( 39  ) یـضعب دنا ، هدرک  فالتخا  هدوب ،

یـضعب هدوب .  نامحرلا  هللا  دنا :  هتفگرگید  ( 42  ) یـضعب هدوب .  مارکالا  لالجلا و  وذ  نآ  دنا :  هتفگ  رگید  ( 41  ) یضعب مویق .  یح 
یـش ء لک  هلا  انهلا و  ای   : " درک اعد  نینچ  ملاع  نآ  دنا :  هتفگ  ( 44  ) یضعب دنا و  هتسناد  " ایهارـش ایهآ  " یناربع نابز  هب  ار  نآ  ( 43)

تخت تسین ، يدوبعم  وت  زج  یتسه و  دـحاو  يدوبعم  هک  زیچ  ره  دوبعم  ام و  دوبعم  يا  اهـشرعب -  ینتیا  تنا ، الا  هلا  ـال  ادـحاو  اـهلا 
رد باتک -  نیا  متشه  دلج  رد  ام  و  لیبق .  نیا  زا  رگید  ینانخس  "و  روایب میارب  اروا 
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ای ظاـفلا و  لـیبق  زا  ، دراد فرـصت  زیچ  ره  رد  هک  یمظعا  مسا  تسا  لاـحم  هک :  میتفگ  میتـشاد -  انـسح  ءامـسا  نوماریپ  هک  یثـحب 
مسا تقیقح  دبال ، دشاب  نآ  رد  يراثآ  نینچ  دشاب و  یمسا  نینچ  اعقاو  رگا  هکلب  دنک ، یم  تلالد  اهنآ  رب  ظافلا  هک  دشاب  یمیهافم 

تـسا مسا  نآ  مسا  یظفل  مسا  هک  تسا  یتقیقح  مسا  نآ  هصالخ :  دوش ، یم  قبطنم  نآ  اب  یعون  هب  ظفل  موهفم  هک  تسا ، یجراخ 
نیا هدومرف  هراب  نیا  رد  هیآ  هک  يزیچاهنت  اهنت و  هدماین ، دنا  هتفگ  نیرـسفم  هک  یمـسا  نیا  زا  يربخ  چیه  هفیرـش  هیآ  ظافلا  رد  و  . 

ریغ " مروآ یم  تیارب  ار  نآ  نم   : " تسا هتفگ  هتشاد و  باتک  زا  یملعدرک  رضاح  ار  ءابس  هکلم  تخت  هک  هدربمان  صخش  هک  تسا 
سپ هدوب ، ادـخ  راـک  تقیقح  رد  راـک  هک  تسا ، ملـسم  مولعم و  دوخ  ياـج  رد  نیا  هتبلا  هدـماین ، يزیچوا  هراـب  رد  هملک  ود  نیا  زا 

هب ار  شتجاح  هتـساوخ و  یم  يزیچ  شراگدرورپ  زا  تقو  ره  هک  هتـشاد ، ادـخ  اـب  یطاـبترا  ملع و  صخـش  نآ  هک  دوش  یم  مولعم 
یم ار  نآ  مه  ادـخ  هتـساوخ  یم  ار  يزیچ  تقو  ره  رگید ، تراـبع  هـب  و  هدرک .  یمن  فـلخت  شتباـجا  زا  ادـخ  هدرب  یم  وا  هاـگرد 

 . تسا هدوبن  رادرب  ملعتو  یباستکا  يرکف و  مولع  خنس  زا  روکذم  ملع  هک  دش  نشور  زین  نیا  تشذگ  هچنآ  زا  تسا .  هتساوخ 

مجنپ شخب 

تسا و" ندـنادرگرب  مشچ  هاگن و  يانعم  هب  دـنا :  هتفگ  هک  يروط  هب  " فرط " هملک کفرط - " کیلا  دـتری  نا  لبق  هب  کیتآ  اـنا  "
هک دـمهفب  ار  نآ  یمدآ  ددـنب و  شقن  سفن  رد  دـتفا ، یم  نآ  هب  یمدآ  هاـگن  هک  يزیچ  نآ  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  " فرط دادـترا 

دوصقم سپ  تسیچ ،
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 . دشاب نآ  دید  ندرک و  هاگن  هلصاف  زا  رتمک  هک  منک  یم  رضاح  تدزن  یتدم  رد  ار  ءابس  هکلم  تخت  نم  هک  هدوب  نیا  صخش  نآ 

يانعم هب  فرط  دادترا  تسا و  ندید  يارب  نآ  ندرکزاب  مشچ و  کلپ  نتشادرب  يانعم  هب  فرط  دنا :  هتفگ  نیرسفم  زا  ( 45  ) یضعب
نیا و  فرط ، در  هب  دومرف  یم  ریبعت  دوب ، دارم  نآ  رگا  نوچ  يراـیتخاو ، يدـمع  نتـسب  هن  تسا ، یعیبط  روط  هب  اـهکلپ  ندـش  هتـسب 

، تسا یمدآ  يرایتخا  لاعفا  زا  یکی  فرط ، نوچ  هدرک ، هابتـشا  رـسفم  نیا  یلو  دیزرو .  تلفغ  نآ  زادـیابن  هک  تسا  يا  هتکن  دوخ 
هب یجایتحا  هک  تسا  نیمه  يارب  ندیـشک و  سفن  دـننام  تسا ، یمدآ  تعیبط  دوش  یم  يراـیتخا  لـعف  نیا  رب  ثعاـب  هک  هچنآ  یلو 

طبترم یمدآ  هدارا  هب  هک  تسا  یلعف  نآ  يرایتخا ، لعف  نیا ، رب  انب  ندیـشون .  ندروخ و  لاثما  فالخ  هب  درادن ، یلبق  هشیدنا  رکف و 
لعف دنا  هدرک  لایخ  هک :  تسا  نیا  رسفم  نیا  هابتشا  تلع  و  دشابن .  هچ  دشاب و  قباس  هشیدنا  رکف و  هب  جاتحم  هکنیا  هچ  لاح  دشاب ،

هیآ رد  هـک  نـیا  هـتکن  سپ  تـسا .  هتـسنادن  يراـیتخا  ار  نآ  ریغ  و  دـشاب ، هشیدـنا  رکفت و  زا  یـشان  هـک  تـسا  یلعف  نآ  يراـیتخا 
اب هک  اجنآ  زا  ندز ، مه  رب  مشچ  لعف  هک  دـشاب  نیا  دـیاش  هکلب  هتفگ ، يو  هک  تسین  نآ  ار ، " در " هن دروآ  ار  " دادـترا ، " ثحبدروم

تـساوخ هب  هکنیا  هن  دروخ ، یم  مه  هب  شدوـخ  اـهکلپ  هک  دـسر  یمرظن  هب  نینچ  راـظنا  رد  دوـش ، یمن  ماـجنا  یلبق  هشیدـنا  رکف و 
باطخ " مروآ یم  تیاربددرگرب  تهاگن  هکنیازا  لبق  ندز و  مهب  مشچ  کی  زا  لبق  ار  نآ  نم  " هلمج رد  باـطخ  دـشاب .  شبحاـص 

وا نوچ  تسا ، ع )  ) نامیلس هب  ملاع  نآ 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 323 

http://www.ghaemiyeh.com


یلو دروایب .  شیارب  ار  تخت  تساوخ  یم  نخس  هدنیوگ  هک  دوب  وا  زین  دوش و  رضاح  شدزن  ءابس  هکلم  تخت  تساوخ  یم  هک  دوب 
هک تسا ، تیرفع  هب  هجوتم  هدربمان  ملاع  باطخ  دنا :  هتفگ  نیرسفم  زا  ( 46  ) یضعب

ار نآ  نم  تفگ :  درک و  وا  هب  ور  هک  ملاع  نیا  مروآ و  یم  يزیخرب  تیاج  زا  هکنآ  زا  لـبق  ار  نآ  نم  تفگ :  ع )  ) نامیلـس هب  ـالبق 
تلیضف تسا  هتـساوخ  هتفگ ، ار  نیا  رگا  تسا و  هتـشاد  باتک  زا  یملع  هک  هدوب  نامیلـس  دوخ  مروآ ، یم  تهاگن  نتـشگرب  زا  لبق 

هب هک  یتردق  زا  تسا  رت  میظع  رترب و  هداد ، وا  هب  باتک  میلعت  هار  زا  یلاعت  يادخ  هک  یتردـق  نآ  دـناسربو  دـنامهفب  وا  هب  ار  توبن 
مروآ یم  تیارب  ار  وا  شرع  نم  تفگ :  تیرفع  هب  نامیلس  هک :  تسا  نیا  هیآ  يانعم  سپ ، دلاب .  یم  نآ  هب  تیرفع  هداد و  تیرفع 

، هدرک رکذ  نآ  دییات  يارب  یهوجو  هدـیزرو و  رارـصا  انعم  نیمه  رب  ریبک ، ریـسفت  رد  مه  يزار  رخف  ددرگرب .  تهاگن  هکنآ  زا  لبق 
هآر املف  ( . " 47  ) دزاس یمن  میتفگ -  هک  روطنامه   - هیآ قایس  اب  ریـسفت  نیا  لصا  هکنیا ، رب  هوالع  درادن ، یملع  شزرا  يا  هرذ  هک 

 - نیا تفگ :  دید ، رضاح  دوخ  دزن  ار  ءابس  هکلم  شرع  ع )  ) نامیلس هکنآ  زا  دعب  ینعی ،  . . . " یبر لضف  نم  اذه  لاق  هدنع  ارقتـسم 
نم دوـخ  رد  هـکنیا  نودـب  تـسا ، نمراـگدرورپ  لـضف  زا  نـیعلا -  هـفرط  کـی  زا  رتـمک  رد  وا  دزن  رد  سیقلب  تـخت  روـضح  ینعی 

شتمعن رکـش  ایآ  دنک  ناحتما  ینعی  دیامزایب ، ارم  ات  تشاد  ینازرا  نم  هب  ار  تلیـضف  نیا  یلاعت  يادخ  هکلب  دشاب ، هدوب  یقاقحتـسا 
منک یم  نارفک  ای  و  مروآ ، یم  اج  هب  ار 
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ره نم و  راـگدرورپ  دـیاع  هن  دوش  یم  شدوخ  دـیاع  نآ  عفن  ینعی  هدرازگ ، دوـخ  يارب  درازگب  رکـش  سک  ره  و  دوـمرف :  هاـگنآ  . 
بر هب  شندروآ  ناـمیا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نامیلـس راـبرد  هب  هـکلم  دورو  شدوـخ  دـیاع  شررـض  زاـب  دـنک ، وا  تـمعن  نارفک  سک 
یم دـیکات  ار  نآ  ردـص  هیآ ، لیذ  دـینک  یم  هظحالم  هک  يروطب  و  تسا .  میرک  زاین و  یب  نم  راگدرورپ  نوچ  دوش ، یم  نیملاـعلا 

هچ هطساو و  یب  هچ  تسا ، ءابس  هکلم  تخت  ندروآ  هب  تردق  اذه ،" " هراشا هب  هیلا  راشم  دنا :  هتفگ  نیرـسفم  زا  ( 48  ) یضعب دنک . 
زا نیا   ) انث هک  تسا  نیا   . . . " لاق هدـنع  ارقتـسم  هآر  املف   : " دومرف هکنیا  رهاظ  نوچ  تسین ، حیحـص  فرح  نیا  نکیل  هطـساو .  اـب 

روضح دروخ  یم  مشچ  هب  تیؤر  لاح  رد  هک  یلـضف  تمعن و  نآ  تخت و  تیؤر  لاح  هب  دـشاب  طوبرم  تسا ) نم  راگدرورپ  لضف 
نیا نآ  ریدقت  هتفر و  راک  هب  راصتخا  فذح و  ثحب ، دروم  هیآ  رد  تشاد .  شیپ  اهتدم  زا  هک  نآراضحا ، رب  تردـق  هن  هدوب ، تخ 

ار تخت  هک  داد  هزاجا  ملاع  نآ  هب  نامیلـس  ینعی ، هار - . . .  املف  لاق  امک  هب  یتاف  کلذک  هب  نایتالا  یف  نامیلـس  هل  نذاف  " هک تسا 
هک دوش  یم  هدـیمهف  فذـح  نیا  زا  و  تفگ . " . . .  دـید  دوخ  دزن  اجرباپ ، ار  نآ  هک  نیمه  سپ  دروایب ، تفگ  شدوخ  هک  روطنآ 

رظنن ا اهـشرع  اهل  اورکن  لاق   . " دـشن يا  هلـصاف  چـیه  نامیلـس ، ندـید  شیاعدا و  ناـیم  ییوگ  هک  دوب  عیرـس  ندروآ  نیا  ردـق  نآ 
 : هک تسا  نیا  هب  انعم  ثیح  زا  زیچ  ره  ریکنت  دیوگ :  یم  تادرفم  رد  " نودتهی نیذلا ال  نم  نوکت  ما  يدتهت 
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رد دوش و  هتخانـش  هک  دننک  يروط  ار  زیچ  نآ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هک  فیرعت ، فالخ  رب  دوشن ، هتخانـش  هکدننک  يروط  ار  نآ 
هکلم هک  تفگ  یماگنه  ار  نخس  نیا  ع )  ) نامیلـس هک  دیآ  یمرب  هیآ  قایـس  زا  ( . 49  ) هدش لامعتسا  ریکنت  " اهـشرع اهل  اورکن  " هیآ

نآ لقع  شیامزآ  ناحتما و  ، روتسد نیا  زا  شروظنم  دنوش و  دراو  وا  رب  دنتساوخ  یم  هدیـسر و  نامیلـس  رابرد  هب  شنایرابرد  ابس و 
داد روتـسد  تهج  نیمه  هب  دوب و  شتوبن  تاـیآ  زا  رهاـب  يا  هزجعم  راـهظا  تخت ، ندروآ  لـصا  زا  شروظنم  هک  ناـنچمه  دوب ، نز 

ار نآ  دسانش  یم  مینیبب  يدتهت -  رظنن ا   : " هک ار  نیا  روتسد ، نیا  رب  درک  عرفتم  هاگنآو  دنروآرد ، سانـشان  یتروص  هب  ار  وا  تخت 
زا دعب  ینعی  " نیملسمانک اهلبق و  نم  ملعلا  انیتوا  وه و  هناک  تلاق  کشرع  اذکه  لیق ا  تءاج  املف   . " تسا نشور  هیآ  يانعمو  " هن ای 

اذـکه "ا  هلمج ینعی  هلمج ، نیا  "و  دوب روطنیا  وـت  تخت  اـیآ   : " دـنتفگ وا  هب  نامیلـس  فرط  زا  دـمآ  نامیلـس  دزن  ءابـس  هکلم  هکنآ 
ایآ کشرع -  اذـه  ا   : " دومرفن و  وت ،" تخت  دوب  نینچ  نیا  ایآ  کشرع -  اذـکه  ا   : " دومرف رگا  و  تسا .  ناـحتما  هملک  " کـشرع

لکش رد  وا  دوخ  تخت  اب  تخت  نیا  تهباشم  زا  اذل  دنک ، هتخانـشان  لوهجم و  رتشیب  ار  تخت  هک  دوب  نیا  يارب  " وت شرع  تسا  نیا 
زا دارم  وه - " هناـک  تلاـق   . " تسا رترثؤم  تخت ، ندرک  هتخانـشان  رد  لاؤس  هنوـگ  نیا  تسا  موـلعم  هک  دوـمن ، شـسرپ  تافـص  و 

يزغم و کبـس  زا  اـت  تساوـخ  درک ، ریبـعت  روـطنیا  رگا  "و  تسا ناـمه  " نیا هک :  تسا  نیا  " تسا ناـمه  نیا  اـیوگ  " تـفگ هـکنیا 
زا ابلاغ  نوچ  دنک ، بانتجا  قیقحت  نودب  قیدصت 
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ینالف هکنیا  لثم  دـنیوگ  یم  ، ) دـنروآ یم  ریبعت  هیبشت ، اب  تسا  هتفرگن  ياج  بلق  رد  هدـشن و  یـسراو  زونه  هک  ییادـتبا  تاداـقتعا 
" - نیملـسم انک  اـهلبق و  نم  ملعلا  اـنیتوا  و  ( . " نینچمه تسا و  ینـالف  لاـم  باـتک  نیا  هکنیا  لـثم  هتفر و  ینـالف  اـیوگ  اـی  هدـمآ ،
نیا زا  لـبق  اـم   : " هک تسا  نیا  شیاـنعم  ددرگ و  یمرب  نآ  تیؤر  تلاـح  اـی  تیآ ، هزجعم و  نیمه  هب  " اـهلبق " هملک رد  " اـه " ریمض
هکلم مالک  همتت  هلمج ، نیا  هک  دـیآ  یمرب  قایـس  رهاظ  زا  "و  میدوب نآ  هب  ملاع  مینیب  یم  ار  هزجعم  هک  تلاح  نیا  زا  لبق  ای  هزجعم ،

، دنـسرپ یم  يو  زا  تخت  نآ  زا  نامیلـس  ناـیرابردو  دـنیب ، یم  ار  تخت  هکلم  یتـقو  هک  هدوـب  نینچ  عـضو  نیا ، رب  اـنب  دـشاب ، ءاـبس 
، شاب ع )  ) نامیلـس هداعلا  قراخ  تردق  هجوتم  هک  دنهد  رکذت  يو  هب  هک :  تسا  نیا  شـسرپ  نیا  زا  نانآ  روظنم  هک  هدرک  ساسحا 

یجایتحا ینعی  میتشاد ، ربخ  یتردقو  تنطلـس  نینچ  زا  البق  ام  تسا :  هتفگ  خساپ  رد  هدیمهف ، ار  هراشا  نیا  نانآ ، لاؤس  زا  نوچاذـل 
رد اذل  میدوب و  هدش  وا  میلـست  میتشاد و  ربخ  تلاح  نیا  زا  وا و  تردقزا  هزجعم ، نیا  ندید  زا  لبق  ام  تسین ، رکذـت  هراشا و  نیا  هب 
 . تسا نامیلـس  مـالک   . . . " ملعلا اـنیتوا  و   : " هلمج دـنا :  هتفگ  نیرـسفم  زا  ( 50  ) یـضعب میا .  هدروآ  دورف  رـسوا  نامرف  تعاـطا و 

نکیل و  تسا ، ءابـس  هـکلم  مـالک  دـنا :  هـتفگ  رگید  ( 52  ) یـضعب تسا .  نامیلـس  ناـیرابرد  نخـس  دـنا :  هتفگ  رگید  ( 51  ) یضعب
حیحـص هوجو  نیا  زا  کی  چـیه  یلو  هدـش .  لقتنم  اجنیا  هب  ناـمرابرد  زا  اـم  تخت  هک  میتسناد  یم  ـالبق  اـم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم 

ام اهدص  و   . " تسین
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ادخ میلـست  نآ ، قلعتم  تسا و  ندنادرگرب  يریگولج و  يانعم  هب  " دـص " هملک " نیرفاک موق  نم  تناک  اهنا  هللا  نود  نم  دـبعت  تناک 
تداهـش نآ  رب  نیملاعلا " بر  نامیلـس هللا  عم  تملـسا   : " دیوگ یم  هک  رـصق  هب  ندش  لخاد  ماگنه  هکلم  فارتعا  هک  تسا ، ندـش 

، مالسا نآ  هکنیا  يارب  دوشن ، هابتـشا  " نیملـسم انک  و   : " تفگو درک  حیرـصت  نادب  البق  هک  یمالـسا  اب  شمالـسا ، نیا  و  دهد .  یم 
نیرسفم یلو  دیآ ، یمرب  تایآ  قایس  زا  هک  تسا  ییانعم  نآ  نیا  تسا .  ندش  ادخ  میلست  مالسا ، نیا  دوب و  شندش  نامیلس  میلـست 

ماقم رد  نیرفاک ،" موق  نم  تناک  اهنا  " هلمج میدرک .  رظن  فرـص  اهنآ  لقن  زا  ام  هک  دـنا ، هدرک  رکذ  هیآ  ياـنعم  رد  يرگید  هوجو 
هک دوب  يدوبعم  نامه  دومن ، يریگولج  ندش  ادخ  میلـست  زا  ار  وا  هک  يزیچ  اهنت  تسا :  نیا  شیانعم  تسا و  روکذـم  " دـص " لیلعت

هکلم هک  دوب  نیا  يریگولج  نیا  ببس  هدوب و  باتفآ  تشذگ -  دهده  ربخ  رد  هک  نانچمه  دوبعم -  نآ  دیتسرپ و  یم  ادخ  ياج  هب 
 . درک یم  يوریپ  ناشرفک  رد  ار  ناشیا  یمومع ) راکفا  رظن  زا   ) دوب و رفاک  یمدرم  زا  زین 

یلحم يانعم  هب  زین  و  اهانب ، ریاس  رب  فرـشم  دـنلب و  تسا  ییانب  ره  رـصق و  يانعم  هب  " حرـص " هملک  . . . " حرـصلا یلخدا  اهل  لـیق  "

مـسا " درمم " هملک تسا و  دایز  رایـسب  بآ  ياـنعم  هب  " هجل " هملک دـشاب و  هتـشادن  مه  فقـس  دنـشاب و  هدرک  تخت  ار  نآ  هک  تسا 
دـش هتفگ  ودـب   : " دومرف رگا  و  تسا .  هشیـش  ياـنعم  هب  " ریراوق " هملک تسا و  ندرک  فاـص  ياـنعم  هب  هک  تسا  دـیرمت  زا  لوـعفم 

هک هدرک  ییامنهار  ار  ءابس  هکلم  وا  روضح  رد  هک  هدوب ، ع )  ) نامیلس ناراکتمدخ  زا  یـضعب  نآ ، هدنیوگ  ایوگ  وش ،" حرـص  لخاد 
دوش و لخاد 
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، دید ار  حرـص  نآ  ءابـس  هکلم  یتقو  ینعی  اهیقاس - " نع  تفـشک  هجل و  هتبـسح  هتار  املف   . " تسا گرزب  ناهاشداپ  همه  مسر  نیا 
 . دوشن رت  شنماد  ات  دز  الاب  اپ  قاس  زا  ار  دوخ  ياه  هماج  اذل  دوب ) فاص  هشیش  نآ  یلیخ  نوچ  ، ) تسا بآ  زا  يرختـسا  درک  لایخ 

هکلب تسین .  هجل  حرـص ، نیا  دـیوگ :  یم  نز ، نآ  هب  هک  تسا ، نامیلـس  نخـس  نیا  هدـنیوگ  ریراوق - " نم  درمم  حرـص  هنا  لاـق  "

زا هک  ار  ناتـساد  نآ  زین  دـید و  نامیلـس  کـلم  زا  تمظع  همه  نیا  یتقوابـس  هکلم  سپ  هدـش ، هتخاـس  هشیـش  زا  هک  تـسا  یحرص 
همهاهنیا هک  دنامن  شیارب  یکش  رگید  دروآ ، رطاخ  هب  يو  رابرد  هب  ابس  زا  شتخت  ندروآ  زین  و  ایاده ، ندنادرگرب  دهده و  نایرج 

بر تلاق   . . . " . " یـسفن تملظ  ینا  بر  " تفگ ماگنه  نیا  رد  اذـل  تسین ، ریبدـت  مزح و  راک  تسا و  وا  توبن  تایآ  تازجعم و 
هب و  دنک ، یم  هثاغتـسا  شراگدرورپ  هاگرد  هب  تسخندوخ  راتفگ  رد  نیملاعلا - " بر  نامیلـس هللا  عم  تملـسا  یـسفن و  تملظ  ینا 
رد دوخ  میلست  مالـسا و  هب  سپـس  دومن ، فارتعا  هدیتسرپن  دید  ار  تایآ  نیا  هک  یماگنهزا  ای  لوا و  زور  زا  ار  يادخ  هک  دوخ  ملظ 

، درب راـک  هب  یلاـعت  يادـخ  هب  تبـسن  یتاـفتلا  نامیلـس هللا ،" عـم  تملـسا   : " تفگ هک  شا  هلمج  نیا  رد  و  داد .  تداهـشادخ  ربارب 
"، یـسفن تملظ  ینا  بر  " هلمج رد  ادـخ  هب  یلامجا  نامیا  زا  تساوخ  هک  تسا  نیا  تافتلا  نیا  هجو  و  تبیغ ، هب  باطخ  زا  تافتلا 

، دشاب حیرصدیحوت  نامه  هک  تسناد ، نامیلس  مالسا  هقیرط  رب  ار  دوخ  مالـسا  يدعب ، هلمج  رد  نوچ  دبای ، لاقتنا  حیرـص  دیحوت  هب 
هاگنآ و 
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نامه نیا  تسین و  یبر  نایملاع  ياج  چـیه  رد  ادـخ  زج  هک  مراد  رارقا  ینعی  درک ، دـیکات  " نیملاعلا بر  " هلمج اـب  ار  دوخ  حیرـصت 
 . دنتسین نآ  هب  لئاق  ناتسرپ ) باتفآ  هلمج  نآ  زا  و   ) نیکرشم هک  تسا ، تدابع  رد  دیحوت  مزلتسم  هک  تسا ، تیبوبر  رد  دیحوت 

اعد

ناضمر لاله  تیور  ماگنه  ص )  ) ربمایپ ياعد 

ناضمر رهـش  لاله  لـها  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  و   » هدروآ هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد  همحرلا  هیلع  قودـص 
عفد و  عساولا ، قزرلا  هللجملا و  هیفاعلا  و  مالسالا ، همالـسلا و  ،و  نامیالا نمالاب و  انیلع  هلها  مهللا   : » لاق هیدی و  عفر  هلبقلا و  لبقتـسا 

( لآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ( 1  « ) هیف انملس  انم و  هملست  و  انل ، هملس  و  هیف ، نآرقلا  هوالت  همایق و  همایص و  انقزرا  مهللا  ماقسالا ،
اراگدرورپ تفگ :  یم  و  درک .  یم  دـنلب  ار  شکرابم  ياهتـسد  دومن و  یم  هلبق  هب  ور  دومرف ، یم  ناضمر  لاله  تیور  هک  یماگنه 

اهدرد و نتخاس  فرط  رب  و  خارف ، يزور  و  رکشت ، نایاش  یتسردنت  و  مالسا ، یتمالس و  و  ناما ، نما و  هب  نادرگ  ون  ام  رب  ار  هام  نیا 
مامت ملاس و  ام  يارب  ار  وا  و  هام ، نیا  رد  نآرق  توالت  و  تداـبع ، يارب  ماـیق  هزور و  ار  اـم  نک  يزور  اراـگدرورپ  راـب  تاـمیالمان ،

 . امرف تسردنت  ملاس و  هام  نیا  رد  ار  ام  و  رادب ، ملاس  ام  زا  ار  وا  و  نادرگ ،

 . ص 100 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1

هحفص 13 مسج  حور و  ياهرامیب  نامرد  هزور ،

یجیهال دار  يوسوم  نیسح  دیس 

ناضمر لاله  تیؤر  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ياعد 

مهللا لق   » و وشن ، ینابصع  ریگن و  مشخ  حربت ، الف  ار  ناضمر ) هام   ) لاله يدید  هک  هاگنآ  دیامرف :  یم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما 
کب ذوعا  و  هدعب ، ام  ریخ  هیف و  ام  ریخ  کلئسا  و  هقزر ، و  هروهط ، و  هتکرب ، ،و  هرصن و  هرون ، هحتف و  و  رهـشلا ، اذه  ریخ  کلاسا  ینا 

انیلع هلخدا  مهللا  هدعب ، ام  هیف و  ام  رش  نم 
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(1  « ) یضرت بحت و  امل  قیفوتلا  و  يوقتلا ، هکربلا و  و  مالسالا ، همالسلا و  و  نامیالا ، نمالاب و 

رب  ) يرای و  تینارون ، و  ناطیـش ) رب   ) يزوریپ حـتف و  نینچمه  مهاوخ و  یم  وت  زا  ار  هام  نیا  رد  یبوخ  ریخ و  اراگدرورپ  راـب  وگب  و 
یم تلئـسم  هام  زا  دعب  تسه و  هام  نیا  رد  هچنآ  ریخ  وت  زا  و  مبلط ، یم  وت  زا  ار  هام  نیا  يزور  و  تراهط ، تکرب و  و  يراد ) هزور 

نما و اب  ار  هام  نیا  اراگدرورپ  راب  تسا ، نآ  زا  دعب  هچنآ  و  دشاب ، یم  هام  نیا  رد  هچنآ  يدب  رـش و  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  و  میامن ،
یم یـضار  يراد و  یم  تسود  وت  هچنآ  هب  نتفاـی  قیفوت  يوقت و  تکرب و  و  مالـسا ، تمعن  سفن و  تمالـس  وت و  هب  ناـمیا  ناـما و 

( . میشاب هتشاد  هام  نیا  رد  ار  هتسیاش  فاصوا  همه  هک   ) نادرگ دراو  ام  رب  يدرگ 

 . ص 100 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1

یجیهال دار  يوسوم  نیسح  دیس 

ناضمر هام  لولح  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ياعد 

کلذ یلع  انیزجیل  نیرکاشلا و  نم  هناسحال  نوکنل  هلها  نم  انلعج  و  هدمحل ، انادـه  يذـلا  دـمحلا هللا  ( 1 » ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هلبقتی ادمح  هناوضر  یلا  هنمب  اهکلسنل  هناسحا  لبس  یف  انلبس  و  هتلمب ، انـصتخا  و  هنیدب ، انابح  يذلا  دمحلا هللا  و  ( 2  ) نینسحملا ءازج 

و روهطلا ، رهش  و  مالسالا ، رهش  و  مایصلا ، رهش  ناضمر ، رهش  هرهش  لبسلا  کلت  نم  لعج  يذلا  دمحلا هللا  و  ( 3  ) انع هب  یضری  انم و 
ام هک  تسازس ، ار  یئادخ  ساپس  ناقرفلا . »  يدهلا و  نم  تانیب  سانلل و  يده  نآرقلا ، هیف  لزنا  يذلا  مایقلا  رهـش  صیحمتلا و  رهش 

یئامنهار دوخ  يرازگساپس  يارب  ار 
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ناراکوکین شاداپ  يرازگساپس  نآ  رب  ار  ام  و  میـشاب ، نارازگرکـش  زا  شیکین  ناسحا و  يارب  ات  داد ، رارق  نارازگـساپس  زا  و  دومن ،
رد و  داد ، صاـصتخا  مالـسا )  ) شیوخ تلم  وزج  ار  اـم  و  دوـمن ، اـطع  اـم  هب  ار  دوـخ  نید  هک  تسازـس  ار  یئادـخ  ساپـس  و  دـهد ،

یساپس میبای ، تسد  شیدونشوخ  اضر و  يوس  هب  هتفر و  اههار  نآ  رد  شتمعن  هلیسو  هب  ات  ، درک نومنهر  شیکین  ناسحا و  ياههار 
ساپس داد و  رارق  هیکزت  هام  ام  يارب  ار  ناضمر  هک  ار  یئادخ  ساپس  ددرگ .  دونـشوخ  ام  زا  نآ  هلیـسو  هب  و  دریذپب ، ام  زا  ار  نآ  هک 

( ، ناهانگ زا   ) ندرک كاپ  هیفصت و  هام  و  هیکزت ، هام  و  مالسا ، هام  و  هزور ، مایص و  هام  ار ، ناضمر  دوخ  هام  هک  تسازـس  ار  یئادخ 
رارق ناسحا  ياههار  نآ  زا  یکی  ار  ادخ ) هار  رد  داهج  مالسا و  يایحا  رد  نتساخ  اپ  هب  ای  اهبش  رد  زامن  يارب   ) نداتـسیا مایق و  هام  و 

راکـشآ ياه  هناشن  و  یهارمگ ) زا  ي   ) اـمنهار مدرم  يارب  هک  یلاـح  رد  دـش ، هداتـسرف  ورف  نآ  رد  نآرق  هک  یهاـم  ناـنچ  نآ  داد ،
و هروفوملا ، تامرحلا  نم  هل  لـعج  اـمب  روهـشلا  رئاـس  یلع  هتلیـضف  ناـباف  ( 4  . » ) تسا لـطاب  قح و  ناـیم  هدـننک  ادـج  و  يربـهر ،
لج و زیجی -  انیب ال  اتقو  هل  لعج  امارکا و  براشملا  معاطملا و  هیف  رجح  و  اماظعا ، هریغ  یف  لحا  ام  هیف  مرحف  هروهـشملا ، لـئاضفلا 

لزنت ردـقلا  هلیل  اهامـس  رهـش و  فلا  یلایل  یلع  هیلاـیل  نم  هدـحاو  هلیل  لـضف  مث  ( 5  ) هنع رخؤـی  نا  لـبقی  ـال  و  هلبق ، مدـقی  نا  زع - 
اهیف حورلا  هکئالملا و 
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رب ار  مایـص  هام  دـنواد  هئاضق . »  نم  مکحا  امب  هدابع  نم  ءاشی  نم  یلع  رجفلا  عولط  یلا  هکربلا  مئاد  مالـس ، رما  لک  نم  مهبر  نذاـب 
ياه يرترب  لئاضف و  رایـسب و  ياهنتـشاد  یمارگ  اهتمرح و  ببـس  هب  رگید  ياههام  رب  ار  نآ  يرترب  سپ  دیـشخب  يرترب  اههام  ریاس 
هدرک لالح  رگید  ياههام  رد  هک  ار  هچنآ  تشاد ، گرزب  تهج  زا  هاـم  نآ  رد  و  دـینادرگ ، ادـیوه  داد ، رارق  نآ  يارب  هک  راکـشآ 

يادـخ هک  داد ، رارق  ینیعم )  ) يراکـشآ تقو  نآ  يارب  و  درک ، عـنم  نآ  ياـهزور )  ) رد ار  اهیندـیماشآ  اـهیندروخ و  و  دوـمن ، مارح 
یگدنب تدابع و   ) سپـس دتفا .  ریخات  هب  تقو  نآ  زا  هک  دریذپ  یمن  دوش و  هتخادـنا  شیپ  هک  دـناد  یمن  اور  زئاج و  اناوت  گرزب و 

اهیزور اهلجا و  یلاعت  يادخ  هک  یبش   ) دیمان ردق  بش  ار  نآ  و  داد ، يرترب  هام  رازه  ياهبش  رد ) تدابع   ) هب ار  نآ  ردق )  ) بش رد )
زا رتـگرزب  تسا  یقولخم  هک   ) حور ناگتـشرف و  زا ) يرایـسب   ) بش نآ  رد  دـیامرف ) یم  ردـقم  ار  دوـش  یم  ثداـح  هک  يرما  ره  و 
رد یلیدبت  رییغت و  هک   ) هدرک راوتـسا  مکحم و  هک  يردق  اضق و  اب  دهاوخب  شناگدـنب  زا  هک  ره  رب  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  هتـشرف )

دورد مالـس و  بش  نآ  دنیآ ، یم  دورف  هدومرف ) ردقم  ادخ  هک   ) يراک ره  يارب  ردـق  بش  نادـباع  رب  ناگتـشرف  دورد  تسین . ) نآ 
ررض و زا  یئاهر  یتمالس و  بش  هکنآ  ای  دندوجـس ، عوکر و  لاح  رد  ای  هداتـسیا  ياپ  هب  زامن  يارب  هک  ینانآ  رب   ) تسا ناگتـشرف ) )

 . » تسا رادیاپ  مئاد و  حبص ، ینشور  ندش  راکشآ  ات  نآ  ریخ  تکرب و  هک  تسا ) نیطایش  نایز 
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فکب همایـص  یلع  اـنعا  و  هیف ، ترظح  اـمم  ظـفحتلا  و  هتمرح ، لـالجا  هلـضف و  هفرعم  اـنمهلا  هـلآ و  دـمحم و  یلع  لـص  مـهللا  ( 6)
یتح ال و  ( 7  ) وهل یلا  انراصباب  عرسن  و ال  وغل ، یلا  انعامساب  یغصن  یتح ال  کیضری  امب  هیف  اهلامعتـسا  و  کیـصاعم ، نع  حراوجلا 
و ال تلثم ، امب  الا  انتنـسلا  قطنت  و ال  تللحا ، ام  الا  اننوطب  یعت  یتح ال  روجحم و  یلا  انمادـقاب  وطخن  و ال  روظحم ، یلا  انیدـیا  طسبن 

هعمـس و  نیئارملا ، ءاـئر  نم  هلک  کـلذ  صلخ  مث  کـباقع ، نـم  یقی  يذـلا  ـالا  یطاـعتن  ـال  و  کـباوث ، نـم  یندـی  اـم  ـالا  فـلکتن 
ایادخ راب  امرف  اطع  ام  هب  یصاعم  كرت  اب  هزور  قیفوت  ایادخ  كاوس .  ادارم  هیف  یغتبن  و ال  کنود ، ادحا  هیف  كرـشن  ال  نیعمـسملا ،

ماـیق و هـک   ) ار شقح  تـمرح و  نتـشاد  گرزب  و  رگید ) ياـههام  رب   ) ار نآ  يرترب  یئاسانــش  و  تـسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب 
هب نآ  نتشاد  هزور  هب  ار  ام  و  امن ، ماهلا  ام  هب  يا  هدرک  مارح  عنم و  هک  ار  هچنآ  زا  ندیزگ  يرود  و  تسا ) بجاو  نآ  رب  یگداتـسیا 

هدوهیب نخس  ناماهشوگ  اب  ات  امرف ، يرای  دنادرگ  یم  دونشوخ  ار  وت  هچنآ  هب  اهنآ  ندرب  راک  هب  ناهانگ و  زا  مادنا  نتشاد  زاب  هلیسو 
مارح هب  ار  ناماهتـسد  ات  و  میباتـشن .  دراد ، ) زاب  دوصقم  زا  ار  ناسنا  هک  یئاهراک   ) يزاـب يوس  هب  ناماهمـشچ  اـب  و  میهدـن ، شوگ 

یندروخ  ) هچنآ زج  درواین  درگ  درادن و  هاگن  ناماهمکـش  ات  و  میورن .  هتـشگ  مارح  عنم و  هچنآ  يوس  هب  ناماهاپ  اب  و  میئامنن ، زارد 
لالح وت  هک  یندیماشآ ) و 
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ربخ وت  مالسلا ) مهیلع  نیموصعم  همئا  مرکا و  ربمایپ  راتفگ  دیجم و  نآرق   ) هچنآ هب  زج  دوشن  ایوگ  ناماهنابز  و  يا .  هدینادرگ  اور  و 
هچنآ رد  زج  میـشکن  جـنر  و  تسا ) يراد  هزور  لاـح  رد  ناـهانگ  زا  زیهرپ  يراد و  هزور  بادآ  هب  هراـشا   ) يا هدوـمرف  ناـیب  هداد و 
سپـس دراد .  هاگن  وت  رفیک  زا  هک  هچنآ  زج  میرواین  اج  هب  و  دـنادرگ ، کیدزن  وت  شاداـپ  هب  هک  قلخ ) هب  تمدـخ  ادـخ و  تداـبع  )

ار یسک  نآ  زا  هک  نادرگ  هزیکاپ  صلاخ و  ناگدنونش  ندینـش  هعمـس و  زا  نایامن و  دوخ  یئامندوخ  و  ایر ، زا  ار  اهرادرک  نآ  همه 
تیقاوم یلع  هیف  انفقو  هلآ ، دـمحم و  یلع  لص  مهللا  ( 8  . » ) میبلطن يا  هتـساوخ  دوصقم و  نآ  رد  وت  زج  و  مینادرگن ، کیرـش  وت  اب 

اهیف اـنلزنا  و  ( 9  ) تتقو یتلا  اـهتاقوا  و  تفظو ، یتلا  اـهفئاظو  ،و  تضرف یتلا  اهـضورف  تددـح و  یتلا  اهدودـحب  سمخلا  تاولـصلا 
یف هلآ  هیلع و  کتاولـص  کلوسر  كدـبع و  هنـس  اـم  یلع  اـهتاقوا  یف  اـهل  نیدؤملا  اـهناکرال  نیظفاـحلا  اـهلزانمل  نیبیـصملا  هلزنم 

ام هب  لماک  ندرازگزامن  قیفوت  ایادـخ  راب  هغلبا .  عوشخلا و  نیبا  هغبـسا و  روهطلا و  متا  یلع  اهلـضاوف  عیمج  اهدوجـس و  اهعوکر و 
ررقم هک  شماکحا ، دودح و  اب  هناگجنپ  ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  ،و  تسرف دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب  امرف  تمحرم 
زاـمن رد  ار  اـم  و  اـمرف .  هاـگآ  يا  هدـینادرگ  نییعت  طرـش و  هک  شتاـقوا  طورـش و  يا و  هدرک  بجاو  هـک  شتاـبجاو  يا و  هدوـمن 

ار نآ  دنناگدنرادهگن .  ار  نآ  بناوج  ناکرا و  هتفایرد و  ار  نآ  هتسیاش  بتارم  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه 
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اهتلیـضف و همه  دوجـس و  عوکر و  رد  داب ، وا  لآ  رب  وا و  رب  تیاهدورد  هک  وت  هداتـسرف  هدـنب و  هک  یقیرط  نامه  هب  دوخ  تاقوا  رد 
نال هیف  انقفو  و  ( 10  . » ) دنا هدنروآ  اج  هب  ینتورف  عوشخ و  نیرتاسر  و  یکاپ ، تراهط و  نیرتلماک  اب  هداد ، رارق  شا  هعیفر  تاجرد 

تاوکزلا و جارخاب  اهرهطن  نا  تاعبتلا و  نم  انلاوما  صلخن  نا  و  هیطعلا ، لاضفالاب و  انناریج  دهاعتن  نا  ،و  هلصلا ربلاب و  انماحرا  لصن 
هیلاون و يذـلا ال  ودـعلا  هناـف  کـل  کـیف و  يدوع  نم  اـشاح  اـناداع  نم  ملاـسن  نا  اـنملظ و  نم  فصنن  نا  و  اـنرجاه ، نم  عجارن  نا 
اب هک  هد  قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  هد و  نامقیفوت  لاوما  هیکزت  ناریج و  ماحراب و  ناسحا  هام  نیا  رد  ایادخ  هیفاصن . »  يذـلا ال  بزحلا 

ملاظم و زا  ار  ناماهیئاراد  و  میوش ، ایوج  ناگیاسمه  زا  اـطع  ناـسحا و  اـب  مینک و  یکین  دوخ  ناـشیوخ  هب  شـشخب ، ناوارف و  یکین 
یلص ادخ  لوسر  هک   ) مینک كاپ  اهتاکز  ندرک  نوریب  اب  ار  اهنآ  و  میئامن ، هتسارآ  صلاخ و  هدمآ  تسد  هب  متس  ملظ و  هار  زا  هچنآ 
یسک هب  و  دوشن ) هداد  نآ  هوکز  هک  یئراد  لام و  ره  تسا  رود  یکین  ریخ و  زا  یکزی »  لام ال  لک  نوعلم   : » هدومرف هلآ  هیلع و  هللا 

فاصنا و یـضتقم ) هک  هچنآ   ) يور زا  هدومن  متـس  ملظ و  ام  هب  هک  یـسک  هب  و  میدنویپب ) وا  هب   ) میدرگ زاب  هدیزگ  يرود  ام  زا  هک 
وت و هار  رد  هک  یسک  زج  میئامن ، یتشآ  هدومن  ینمشد  ام  هب  هک  یسک  اب  مینک و  راتفر  تسا )  ) لدع
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لد يور  زا  وا  اب  هک  تسا  یهورگ  بزح و  و  میریگ ، یمن  تسود  ار  وا  هک  تسا  ینمشد  وا  اریز  دشاب ، هدش  ینمـشد  وا  اب  وت  يارب 
نم فناتـسن  امم  هیف  انمـصعت  و  بونذـلا ، نم  هب  انرهطت  امب  هیکازلا  لامعالا  نم  هیف  کـیلا  برقتن  نا  و  ( 11  . » ) مینک یمن  یتـسود 
ینا مهللا  ( 12  ) کـیلا هبرقلا  عاونا  کـل و  هعاـطلا  باوبا  نم  درون  اـم  نود  ـالا  کـتکئالم  نم  دـحا  کـیلع  دروی  ـال  یتح  بویعلا 

هتصصتخا حلاص  دبع  وا  هتلسرا  یبن  وا  هتبرق  کلم  نم  هئانف ، تقو  یلا  هئادتبا  نم  هیف  کل  دبعت  نم  قحب  و  رهشلا ، اذه  قحب  کلئسا 
کتعاط و یف  هغلابملا  لهال  تبجوا  ام  هیف  انل  بجوا  کتمارک و  نم  کئایلوا  تدعو  امل  هیف  انلها  و  هلآ ، دـمحم و  یلع  یلـصت  نا 

هلیسو هب  موش ، کیدزن  هتـسج  برقت  وت  يوس  هب  نآ  رد  هک  هد  قیفوت  ار  ام  و  کتمحرب .  یلعالا  عیفرلا  قحتـسا  نم  مظن  یف  انلعلجا 
هکنیا زا  يرادـهاگن  هدرک و  ظفح  ار  ام  نآ  رد  و  يزرمایب )  ) ینک كاـپ  ناـهانگ  زا  نآ  هب  ار  اـم  هک  هتـسارآ  هزیکاـپ و  ياـهرادرک 
دنتـسه لامعا  ناگدنـسیون  هک   ) تناگتـشرف زا  کـی  چـیه  اـت  میریگ ، رـس  زا  ار  هتـسیاشان ) ياـهرادرک   ) اـهیتشز بویع و  میهاوخب 

هب ام  هک  وت  يوس  هب  برقت  عاونا  و  وت ، يارب  یگدنب  تعاط و  ماسقا  زا  دـشاب  رتمک  هکنآ  زج  دـنیامنن ، داهنـشیپ  وت  رب  ار ) ام  ناهانگ 
هام و نیا  قح  هب  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخراب  امرف  تمحرم  امب  تهاگـشیپ  هب  برقت  قیفوت  هام  نیا  رد  ایادـخ  میدروآ .  اج 

رد شماجنا  ات  زاغآ  زا  نآ  رد  هک  یسک  قح  هب 
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هک يا  هتـسیاش  هدنب  ای  يا ، هداتـسرف  هک  يربمغیپ  ای  يا ، هتخاس  برقم  ار  وا  هک  يا  هتـشرف  زا  هدیـشوک ، وت  يارب  یگدـنب  تدابع و 
راوازـس يا  هداد  هدعو  تناتـسود  هب  هک  يدنمجرا  تمارک و  يارب  نآ  رد  ار  ام  یتسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  هک  يا ، هدیزگرب 

تمحر و هب  ،و  اـمن مزـال  اـم  يارب  يا  هدرک  مزـال  بجاو و  تیربناـمرف  تعاـط و  رد  ناگدـننک  شـشوک  يارب  هک  هچنآ  و  نادرگ ،
مهللا ( 13  . » ) هد رارق  دنتسه  تشهب )  ) هبترم نیرتالاب  راوازس  هک  مالـسلا ) مهیلع  ءایـصوا  ءایبنا و   ) یناسک فص  رد  ار  ام  تینابرهم 

و کلیبس ، نع  یمعلا  و  کنید ، یف  کشلا  و  كدـیجمت ، یف  ریـصقتلا  و  كدـیحوت ، یف  داحلالا  اـنبنج  و  هلآ ، دـمحم و  یلع  لـص 
یلایل نم  هلیل  لک  یف  کل  ناک  اذا  و  هلآ ، دـمحم و  یلع  لص  مهللا  ( 14  ) میجرلا ناطیـشلا  كودعل  عادخنالا  و  کتمرحل ، لافغالا 

(15  ) باحـصا لها و  ریخ  نم  انرهـشل  انلعجاو  باقرلا ، کلت  نم  انباقر  لعجاف  کحفـص  اهبهی  وا  كوفع  اهقتعی  باقر  اذـه  اـنرهش 
هیف انتیفص  دق  انع و  یضقنی  یتح  همایا  خالسنا  عم  انتاعبت  انع  خلـسا  و  هلاله ، قاحما  عم  انبونذ  قحما  ،و  هلآ دمحم و  یلع  لص  مهللا 

رب ایادـخ ، راب  امرف  نامظفح  ناطیـش  بیرف  اه و  يراگنا  لهـس  زا  هام  نیا  رد  ایادـخ  تائیـسلا . »  نم  هیف  انتـصلخا  و  تائیطخلا ، نم 
گرزب رد  و  ناهن ) راکـشآ و  ندروآ  كرـش   ) نتـشگزاب لودـع و  زا  تیگناگی  دـیحوت و  رد  ار  امو  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و 

يروک زا  تیدونشوخ ) اضر و  ندروآ  تسد  هب   ) تهار زا  یلد و  ود  کش و  زا  مالسا )  ) تنید رد  یهاتوک و  ریصقت و  زا  تنتـشاد 
و یهارمگ ) )
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راب نادرگ .  رود  ندروخ ، بیرف  هدش ) هدنار  ناطیش   ) تنمشد زا  ،و  يراگنا لهـس  زا  تسا ) بجاو  نآ  هب  مایق  هچنآ   ) تتمرح يارب 
ار اهنآ  تندیشخب  وفع و  هک  دشاب  یناگدنب  وت  يارب  هام  نیا  ياهبش  زا  بش  ره  رد  هاگره  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
لها و نیرتهب  زا  هام ، نیا  يارب  ار  ام  و  هدب ، رارق  ناگدنب  نآ  زا  ار  ناگدنب  ام  سپ  دشخب  یم  ار  ناشیا  تتـشذگ  ای  دیامن ، یم  دازآ 

نایاپب اب  و  هاکب ، ار  ام  ناهانگ  نآ  هام  ندش  هتـساک  اب  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب  هد .  رارق  ناگدـیزگرب )  ) نارای
هدینادرگ هزیکاپ  اهاطخ  زا  ار  ام  هک  یلاح  رد  درذگب  ام  زا  هام  نیا  هکنیا  ات  نکب  ام  زا  ار  ام  ياهیراتفرگ  اهیدب و  شیاهزور  ندیسر 

نا ،و  انموقف هیف  اـنغز  نا  انلدـعف و  هیف  اـنلم  نا  ،و  هلآ دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  ( 16  . » ) یـشاب هتخاس  هتـسارآ  صلاخ و  اهیدـب  زا  و 
یلع هراهن  یف  انعا  و  کل ، اـنتعاطب  هتاـقوا  نیز  و  كاـیا ، اـنتدابعب  هنحـشا  مهللا  ( 17  ) هنم انذقنتساف  ناطیـشلا  كودع  انیلع  لمتـشا 
هلیل و ال  هلفغب ، انیلع  هراـهن  دهـشی  ـال  یتح  کیدـی  نیب  هلذـلا  و  کـل ، عوشخلا  و  کـیلا ، عرـضتلا  هلـصلا و  یلع  هلیل  یف  و  هماـیص ،

مه سودرفلا  نوثری  نیذلا  نیحلاصلا  كدابع  نم  انلعجا  انترمع و  ام  کلذک  مایالا  روهـشلا و  رئاس  یف  انلعجا  مهللا و  ( 18  ) طیرفتب
اهل مه  تاریخلا و  یف  نوعراـسی  نیذـلا  نم  و  نوـعجار ، مهبر  یلا  مهنا  هلج ، مهبوـلق و  اوـتا و  اـم  نوـتؤی  نیذـلا  و  نودـلاخ ، اـهیف 

ام يارب  ار  ناضمر  هام  ایادخ  نوقباس . » 
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نادرگزاب و نآ ) رب   ) ار ام  میدرگرب  قح  زا  نآ  رد  رگا  و  تسرف .  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب  هدـب  رارق  تعاط  تدابع و  هام 
وا زا  دریگ  ارف  هدرک  هطاـحا  ار  اـم  ناطیـش  وـت  نمـشد  رگا  و  روآ ، تـسار  هار  هـب  ار  اـم  میتـفر  جـک  هارب  هدوـمن  لودـع  نآ  رد  رگا 
وت يارب  ام  يربنامرف  تعاط و  هب  ار  نآ  تاقوا  و  نادرگ ، رپ  ولمم و  ام  شتسرپ  و  تدابع ، زا  ار  ناضمر  هام  ایادخ  راب  هد .  نامیئاهر 

يرای وت ، ربارب  رد  يراوخ  ینتورف و  وت و  هاگرد )  ) يوسب يراز  زامن و  هب  شبـش  رد  نتـشاد و  هزورب  شزور  رد  ار  ام  امن و  هتـسارآ 
اههام و یقاب  رد  ار  ام  ایادخ  راب  دـهدن .  یهاوگ  لمع ) رد   ) یهاتوک ریـصقت و  هب  شبـش  يربخیب و  تلفغ و  هب  ام  رب  شزور  ات  امرف 

هتسیاش ناگدنب  زا  ار  ام  و  هد ، رارق  دش ) تساوخرد  ناضمر  هام  يارب  هک  يروطب   ) نینچمه يراد  یم  نام  هدنز  هک  ینامز  ات  اهزور 
رد هک  یلاح  رد  دنرب  یم  ثاریم  هب  ار  تشهب  نانآ  هیآ 11 ) هروس 23 ، ، ) نودلاخ اهیف  مه  سودرفلا  نوثری  نیذلا   ) هک نادرگب  تا 
هب هاگره  سپ  هدوب  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ  ترـضح  ام  ردـپ  هاـگیاج  نکـسم و  تشهب  دـنا :  هتفگ  دنتـسه  دـیواج  نآ 

یلاح رد  دنهد  یم  ار  تاقدص )  ) هچنآ هک  هدب  رارق  ینانآ  زا  و  هدیـسر ) ثرا  اهنآ  هب  وا  زا  هک  تسا  نآ  دننام  دوش  هداد  وا  نادنزرف 
نآ يارب  ناشیا  و  دنباتـش ، یم  اهیکین  رد  هک  ناـنآ  زا  تسا و  ناـسرت  ناـشراگدرورپ  يوس  هب  تشگزاـب  هشیدـنا )  ) زا ناـشاهلد  هک 

نارگید رب  اهیکین 
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تیلـص نم  یلع  تیلـص  امددع  لاح  لک  یلع  ناوا و  لک  تقو و  لک  یف  هلآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  ( 19  . » ) دنا هدنریگ  یشیپ 
رب ار  دوخ  دـح  یب  نارکیب و  دورد  ایادـخ  دـیرت . » امل  لاعف  کنا  كریغ  اهیـصحی  یتلا ال  فاعـضالاب  هلک  کـلذ  فاعـضا  و  هیلع ،
هک يدورد  هرامـش  هب  لاح  ره  رب  ناـمز و  ره  ماـگنه و  ره  رد  وا ، لآ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  راـب  تسرف  وا  لآ  دـمحم و 
هچ ره  وت  اریز  درمش ، دناوتن  ار  اهنآ  وت  زج  هک  يربارب  نادنچ  هب  اهنآ  همه  ربارب  نادنچ  و  يا ، هداتـسرف  دورد  هک  ره  رب  يا  هداتـسرف 

(1  . ) دراد یمن  زاب  ار  نآ  یعنام  دنادرگ و  یمن  ناوتان  ار  وت  راک ، ماجنا  يا  هدنروآ  اجب  یهاوخب  ار 

 . هحفص 6 مسج  حور و  ياهیرامیب  نامرد  هزور ، مالسالا  ضیف  ص 282 ، هیداجس ، هفیحص  -1

یجیهال دار  يوسوم  نیسح  دیس 

رحس ياعد 

ّینِا َّمُهّللَا  ِهِّلُک  َِکئَّاهَِبب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ُّیَِهب  َکـِئَّاَهب  ُّلُـکَو  ُهاـْهبَِاب  َکـِئَّاَهب  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َکـِئَّاَهب  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
ُّلُکَو ِهِّلَجَِاب  َِکلالَج  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَاِهِّلُک  َِکلامَِجب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌلیمَج  َکـِلامَج  ُّلُـکَو  ِِهلَمْجَاـِب  َکـِلامَج  ْنِم  َُکلَئْـسَا 

َُکلَئْـسَا ّینِا  َّمُهّللَا  ٌهَمیَظَع  َِکتَمَظَع  ُّلُکَو  اهِمَظْعَِاب  َِکتَمَظَع  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِهِّلُک  َِکلالَِجب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌلیلَج  َِکلالَج 
َِکتَمْحَر ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِهِّلُک  َكِرُوِنب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌرِّیَن  َكِرُون  ُّلُکَو  ِهِرَْونَِاب  َكِرُون  ْنِم  َُکلَئَسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اهِّلُک  َِکتَمَظَِعب 

َّمُهّللَا ٌهَّمَّات  َِکتاِملَک  ُّلُکَو  اهِّمَتَِاب  َِکتاِملَک  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اهِّلُک  َِکتَمْحَِرب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌهَعِـساو  َِکتَمْحَر  ُّلُکَو  اهِعَـسْوَِاب 
ِهِّلُک َِکلامَِکب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌلِماک  َِکلامَک  ُّلُکَو  ِِهلَمْکَِاب  َِکلامَک  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اَهِّلُک  َِکتاِملَِکب  َُکلَئْسَا  ّینِا 
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َِکتَّزِع ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اهِّلُک  َِکئَّامْـسَِاب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌهَریبَک  َِکئَّامْـسَا  ُّلُـکَو  اـهِرَبْکَِاب  َِکئَّامـسَا  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
ّینِا َّمُهّللَا  ٌهَیِضام  َِکتَّیِشَم  ُّلُکَو  اهاْضمَِاب  َِکتَّیِشَم  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اهِّلُک  َِکتَّزِِعب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌهَزیزَع  َِکتَّزِع  ُّلُکَو  اهِّزَعَاب 
ّینِا َّمُهّللَا  ٌهَلیطَتْـسُم  َِکتَرُْدق  ُّلُکَو  ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  اِهب  َْتلَطَتْـسا  یتَّلا  ِهَرْدُْقلِاب  َِکتَرُْدق  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اهِّلُک  َِکتَّیِـشَِمب  َُکلَئْـسَا 

َُکلَئْـسَا ّینِا  َّمُهّللَا  ِهِّلُک  َکِْملِِعب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌِذفان  َکِْملِع  ُّلُکَو  ِهِذَْفنَِاب  َکِْملِع  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اهِّلُک  َِکتَرْدُِقب  َُکلَئْـسَا 
َِکِلئَّاسَم ُّلُکَو  َْکَیِلا  اهِّبَحَِاب  َِکِلئَّاسَم  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِهِّلُک  َِکلْوَِقب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ُّیِـضَر  َِکلْوَق  ُّلُکَو  ُهاضْرَِاب  َِکلْوَق  ْنِم 
َُکلَئْـسَا ّینِا  َّمُهّللَا  ٌفیرَـش  َِکفَرَـش  ُّلُکَو  ِِهفَرْـشَِاب  َِکفَرَـش  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اـهِّلُک  َکـِِلئَّاسَِمب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌهَبیبَح  َکـَْیِلا 

ْنِم َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِهِّلُک  َِکناْطلُِسب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌِمئَّاد  َِکناطلُس  ُّلُکَو  ِهِمَوْدَِاب  َِکناْطلُـس  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِهِّلُک  َِکفَرَِـشب 
ّینِا َّمُهّللَا  ٍلاع  َكُِّولُع  ُّلُکَو  ُهالْعَِاب  َكُِّولُع  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِهِّلُک  َکِْکلُِمب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌرِخاف  َکِْکُلم  ُّلُکَو  ِهِرَْخفَِاب  َکِْکُلم 

ْنِم َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِهِّلُک  َکِّنَِمب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌمیدَـق  َکِّنَم  ُّلُـکَو  ِهِمَدـْقَِاب  َکِّنَم  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِهِّلُک  َكُِّولُِعب  َُکلَئْـسَا 
َُکلَئْسَاَو ِتوُرَبَْجلاَو  ِنْاَّشلا  َنِم  ِهیف  َْتنَا  اِمب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اهِّلُک  َِکتایِآب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌهَمیرَک  َِکتایآ  ُّلُکَو  اهِمَرْکَِاب  َِکتایآ 

زا يراد  هک  تجاح  ره  سپ  ُهّللَا  ای  یْنبِجَاَف  َُکلَئْـسَا  َنیح  ِِهب )  ) یُنبیُجت اِمب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اهَدْـحَو  ٍتوُرَبَج  ُهَدْـحَو َو  ٍنْاَـش  ِّلُِـکب 
 . تسا هدروآرب  هّتبلا  هک  بلطب  ادخ 

ص) ربمایپ (  رصتخم  ياعد 

هراشا

َكِراَبَف َمُهَّللا  ِناَقٌرُفلا  يَدٌُهلا َو  َنِم  ٍتاَنََّیب  ُهٌَتلَعَج  َنآرٌِقلا َو  ِهِیف  ٌَتلٌَزنَأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ِرٌهَـش  َّبَر  َمُهَّللا  َناَضَمَر  ُرٌهَـش  َلَخَد  ٌدَق  ُهَّنإ  َمُهَّللا 
ِیف اََنل 
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 . اَّنِم ٌُهلَّبَقَت  ِِهتاَوَلَص َو  ِهِماَیِص َو  یَلَع  اَّنِعَأ  َناَضَمَر َو  ِرٌهَش 

ناضمر كرابم  هام  ياهزور  هیعدا 

لوا زور  ياعد 

َنیَملاعلا َهلا  ای  ِهیف  یمرُج  یل  ْبَهو  َنیِلفاغلا  ِهَمَون  نع  ِهیف  ینْهّبَنو  َنیِمئاقلا  َمایق  ِهیف  یمایقو  َنیِمئاّـصلا  مایِـص  هیف  یمایِـص  ْلـعْجا  َمهللا 
مایق نآ  رد  متدابعو  مایقو  یعقاو  ناراد  هزور  نآ  رد  ارم  هزور  هدب  رارق  ایادخ  لوا :  زور  ياعد  َنیمرْجملا .  ِنع  ًایفاع  ای  یّنع  ُفْعاو 

نم زا  رذگ  ردو  نایناهج  دوبعم  يا  زور  نیا  رد  ار  متیانج  نم  هب  شخببو  ناربخ  یب  باوخ  زا  نآ  رد  امن  مرادیبو  ناراد  هدـنز  بش 
 . ناراک تایانج  هدنشخب  يا 

مود زور  ياعد 

ياعد نیمِحاّرلا .  َمَحْرأ  ای  َِکتَمْحرب  َِکتایآ  ِهءارقل  ِهیف  ینْقّفوو  َِکتامقَنو  َکِطَخَـس  نم  ِهیف  یْنبّنَجو  َِکتاضْرَم  یلا  ِهیف  یْنبّرَق  ّمهللا 
نآ رد  ارم  هد  قیفوتو  تماقتناو  مشخ  زا  نآ  رد  راد  مرانکربو  تیدونـشوخ  يوس  هب  هام  نیا  رد  ارم  نک  کـیدزن  ایادـخ  مود :  زور 

 . نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تدوخ  تمحر  هب  نآرق  تایآ  ندناوخ  يارب 

موس زور  ياعد 

َدَوْجأ اـی  َكِدوـِجب  ِهیف  ُلّزَُنت  ٍْریَخ  ّلـک  ْنِم  ًابیـصن  یل  لَـعْجاو  ِهیوْـمّتلاو  ههافّـسلا  نم  ِهیف  ینْدِـعابو  َهیبَـنّتلاو  َنْهّذـلا  ِهیف  ینقُزْرا  ّمهللا 
یهارمگو یناداـن  زا  زور  نآ  رد  رادـب  رودو  ار  یهاـگآدوخو  شوـه  زورنآ  رد  ارم  نک  يزور  ایادـخ  موـس :  زور  ياعدَـنیدَوْجألا 

 . ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  تدوخ  ششخب  هب  نآ  رد  يدروآ  دورف  هک  يزیچ  ره  زا  هدیافو  هرهب  ارم  هدب  رارقو 

مراهچ زور  ياعد 

َكِْرتِسو َکْظفِِحب  ِهیف  ینظَفْحاو  َکِمَرَِکب  َكَرْکُـش  ِءادأل  ِهیف  ینْعِزْوأو  َكِرْکِذ  َهَوالَح  ِهیف  یْنقِذاو  َكِْرمأ  ِهَماقإ  یلع  ِهیف  ینّوق  ّمهللا 
ار تدای  ینیریش  نآ  رد  ناشچبو  تنامرف  روتسد  نتشاد  اپ  هب  زور  نآ  رد  امن  مدنمورین  ایادخ  مراهچ :  زور  ياعد  نیرظاّنلا  َرَْصبأ  ای 

تدوخ یـشوپ  هدرپو  تیراد  هاگن  هب  زور  نیا  رد  ارم  رادهگن  تدوخ  مرک  هب  تیراذـگ  ساپـس  ماجنا  يار  زورنآ  رد  ارم  نک  ایهمو 
 . نایانیب نیرتانیب  يا 

مجنپ زور  ياعد 

َمَحْرا ای  َِکتَفأَِرب  َنیبّرَقُملا  َِکئایلْوا  نم  ِهیف  یْنلَعْجاو  نیِتناقلا  َنیحلاّصلا  َكَدابِع  نم  ِهیف  یْنلَعْجاو  َنیرفْغَتْـسُملا  نم  ِهیف  یْنلَعْجا  ّمهللا 
هتــسیاش ناگدـنب  زا  زور  نـیا  رد  ارم  هدـب  رارقو  ناـیوج  شزرمآ  زا  زور  نـیا  رد  هدـب  رارق  ایادـخ  مـجنپ :  زور  ياـعد  نـیمِحاّرلا . 

 . نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ  ینابرهم  هب  تکیدزن  ناتسودزا  زور  نیا  رد  ارم  هدب  رارقو  ترادربنامرفو 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 343 

http://www.ghaemiyeh.com


مشش زور  ياعد 

یهْتنُم ای  َکیدایأو  َکّنَِمب  َکِطَخَس  ِتابِجوم  نم  ِهیف  ینْحزْحَزو  َِکتَمْقَن  ِطایِسب  یْنبِرْضَت  الو  َِکتِصْعَم  ِضّرَعَِتل  ِهیف  یْنلِذْخَت  ّمهللا ال 
مرانکربو رودو  رفیک  هنایزات  اب  ارم  نزمو  مور  تینامرفان  یپ  رد  زور  نیا  رد  ارم  راذـگم  او  ایادـخ  مشـش :  زور  ياعد  َنیبغاّرلا  َهبْغَر 

 . ناقاتشم قایتشاو  هقالع  ییاهن  دح  يا  وت  رامش  یب  ياهتمعنو  ناسحا  قحب  تمشخ  تابجوم  زا  رادب 

متفه زور  ياعد 

ياعد نیّلِـضُملا  َيداه  ای  َکِقیفوتب  ِهِماودـِب  َكَرْکِذ  ِهیف  یْنقُزْراو  ِهِماـثآو  ِِهتاوَفَه  نم  ِهیف  ینبّنَجو  ِهِماـیقو  ِهِمایِـص  یلع  ِهیف  یّنعا  ّمهللا 
رد نک  میزورو  ناهانگو  یگدوهیب  زا  نآ  رد  راد  مرانکربو  تدابعو  نتفرگ  هزور  رب  زور  نیا  رد  ارم  نک  يرای  ایادـخ  متفه :  زور 

 . ناهارمگ يامنهار  يا  تدوخ  قیفوت  هب  هشیمه  يارب  ار  تدای  نآ 

متشه زور  ياعد 

ایادـخ متـشه :  زور  ياعد  نیِلمآلا .  أجلم  ای  َِکلْوَِطب  ِمارِکلا  ِهَبْحُـصو  ِمالّـسلا  ِءاْشفإو  ِماعّطلا  ِماعْطإو  ِماـتیألا  َهَمْحر  ِهیف  ینقُزْرا  ّمهللا 
نادنموزرآ هانپ  يا  تدوخ  لضف  هب  نامیرک  تبحاصمو  مالـس  ءاشفاو  نامدرم  رب  ندومن  ماعطو  نامیتی  رب  محرت  نآ  رد  نک  میزور 

.

مهن زور  ياعد 

ای َِکتّبَحَِمب  ِهَعِماجلا  َِکتاضْرَم  یلا  یتیـصانب  ْذُخو  ِهَعِطاّسلا  َِکنیِهارِبل  ِهیف  ینِدْهاو  ِهَعِـساولا  َِکتَمْحَر  نم  ًابیـصن  ِهیف  یل  ْلَعْجا  ّمهللا 
ناـهرب هب  نآ  رد  نک  میئاـمنهارو  تـناوارف  تـمحر  زا  يا  هرهب  نآ  رد  مـیارب  هدـب  رارق  ایادـخ  مـهن :  زور  ياـعد  نیقاتْـشُملا .  َلَـمأ 

 . ناقاتشم يوزرآ  يا  دوخ  یتسودب  تا  هبناج  همه  تیاضر  يوس  هب  منانع  ریگبو  تناشخرد  ياههارو 

مهد زور  ياعد 

نیِبلاّطلا َهَیاغای  َِکناسْحإب  َکیلا  َنیبّرَقُملا  نم  ِهیف  ینلعْجاو  َْکیََدل  َنیِزئافلا  نم  ِهیف  ینلعْجاو  َکیلع  نیلّکوتُملا  نم  ِهیف  ینلعْجا  ّمهللا 
امرف ررقمو  تترـضح  نایاورماک  زا  نآ  رد  نک  ررقمو  تهاگردـب  نالکوتم  زا  زور  نیا  رد  ارم  هدـب  رارق  ایادـخ  مهد :  زور  ياعد  . 

 . ناگدنیوج تمه  تیاهن  يا  تناسحا  هب  تهاگرد  نابرقم  زا  نآ  رد 

مهدزای زور  ياعد 

ياعد نیثیغتْسُملا .  َثایغ  ای  َِکنْوَِعب  َناریّنلاو  َطَخّـسلا  ِهیف  ّیلع  ْمّرَحو  َنایْـصِعلاو  َقوسُفلا  ِهیف  ّیلا  ْهّرَکو  َناسْحإلا  ِهیف  ّیلا  ّْببَح  ّمهللا 
رد نم  رب  نک  مارحو  ار  ینامرفانو  قسف  زور  نیا  رد  رادـب  دنـسپان  ار و  یکین  زور  نیا  رد  نمب  نادرگ  تسود  ایادـخ  مهدزای :  زور 

 . ناهاوخ داد  سرداد  يا  تیرای  هب  ار  یگدنزوسو  مشخ  نآ 
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مهوزاود زور  ياعد 

ام ِّلـک  نم  ِهیف  یّنِماو  ِفاـْصنإلاو  ِلْدَـعلا  یلع  ِهیف  ینلِمْحاو  ِفاـفَکلاو  ِعونُقلا  ِساـبِلب  ِهیف  ینُرتْـساو  ِفاـفَعلاو  ِْرتّسلاـب  ِهیف  یّنّیَز  ّمهللا 
نآ رد  مناشوپبو  ینمادـکاپو  شـشوپ  اب  نآ  رد  ارم  هد  تنیز  ایادـخ  مهدزاود :  زور  ياعد  نیِفئاخلا .  َهَمْـصِع  ای  َِکتَمْـصِِعب  ُفاخأ 

يرادـهاگن هب  مسرت  یم  هـک  زیچ  ره  زا  نآ  رد  راد  ما  هدوـسآو  فاـصناو  لدـع  رب  نآ  رد  اـمن  مراداوو  يراددوـخو  تعاـنق  هماـج 
 . ناکانسرت راد  هگن  يا  تدوخ 

مهدزیس زور  ياعد 

ِْنیع َهُّرق  اـی  َکـِنْوَِعب  ِراْربـألا  ِهبْحُـصو  یقّتلل  ِهیف  ینْقّفَوو  ِرادـْقألا  ِتاـِنئاک  یلع  ِهیف  ینّربَـصو  ِراذـْقألاو  ِسَنَدـلا  نم  ِهیف  ینرّهَط  ّمـهللا 
تـسا ردـقم  هچنآ  هب  نآ  رد  هد  میئابیکـشو  تفاثکو  كرچ  زا  زور  نیا  رد  نک  ما  هزیکاپ  ایادـخ  مهدزیـس :  زور  ياـعد  نیکاـسَملا 

 . نادنمتسم مشچ  ینشور  يا  تیرای  هب  ناکین  اب  ینیشن  مهو  يوق  تیارب  نآ  رد  هد  مقیفوتو  اه  یندش 

مهدراهچ زور  ياعد 

 . نیملْـسملا ّزع  ای  َِکتّزِِعب  ِتافآلاو  ایالبلل  ًاضَرَغ  هیف  یْنلَعْجَت  الو  ِتاوَفَهلاو  ایاطَخلا  نم  ِهیف  یْنِلقاو  ِتارثَعلاـب  ِهیف  ینْذِـخاؤت  ـال  ّمهللا 
ارم هدم  رارقو  اهیگدوهیبو  اهاطخ  زا  نآ  رد  نم  زا  رذگرد  اهشزغل و  هب  زور  نیا  رد  ارم  نکن  هذخاؤم  ایادخ  مهدراهچ :  زور  ياعد 

 . ناناملسم هدنهد  تزع  يا  تافآو  اهالب  ریت  هناشن  نآ  رد 

مهدزناپ زور  ياعد 

يزور ایادخ  مهدزناپ :  زور  ياعد  نیِفئاخلا .  َنامأ  ای  َِکنامأب  َنیتبْخُملا  َِهبانإب  يرْدَص  ِهیف  ْحَرْشاو  نیعِـشاخلا  َهَعاط  ِهیف  یْنقُزْرا  ّمهللا 
 . ناکانسرت ناما  يا  تنداد  ناما  هب  ناگدادلد  تشگزاب  هب  نآ  رد  ما  هنیس  اشگبو  نانتورف  يرادربنامرف  نآ  رد  ارم  نک 

مهدزناش زور  ياعد 

ياعد نیِفنیَملاعلا .  ََهلإ  ای  ِکَـتّیِهلابِرارَقلا  ِراد  یلا  َکـِتَمْحَِرب  ِهیف  ینِوأو  ِرارْـشألا  ِهَقَفاُرم  ِهیف  یْنبّنَجو  ِراْربـألا  ِهَقَفاوِمل  ِهیف  ینْقّفَو  ّمهللا 
هب ترهم  اب  نآ  رد  هد  میاجو  نادـب  تقافر  زا  نآ  رد  راد  مرودو  ناکین  ندرک  شزاـس  هب  نآ  رد  هد  مقیفوت  ایادـخ  مهدزناـش :  زور 

 . نایناهج دوبعم  يا  تدوخ  ییادخ  هب  شمارآ  هناخ  يوس 

مهدفه زور  ياعد 

ِرودُـص یف  امب  ًاِملاع  ای  ِلاؤسلاو  ریـسْفّتلا  یلا  ُجاـتْحَی  ـال  نم  اـی  ِلاـمآلاو  َجـِئاوَحلا  ِهیف  یل  ِْضقاو  ِلاـمْعألا  ِحـِلاِصل  ِهیف  ینِدـْها  ّمهللا 
کین لامعاو  هتـسیاش  ياهراک  هب  نآ  رد  نک  میئامنهار  ایادـخ  مهدـفه :  زور  ياعد  نیرِهاّـطلا .  ِهلآو  ٍدّـمحم  یلع  ّلَـص  نیَملاـعلا 
تـسا نایناهج  ياه  هنیـس  رد  هچنآ  هب  ياـناد  يا  درادـن  لاؤسو  ریـسفت  تیوس  هب  يزاـین  هک  يا  میاـهوزرآو  اـهتجاح  میارب  روآربو 
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 . ناگزیکاپ وا  لآو  دمحم  رب  تسرف  دورد 

مهدجه زور  ياعد 

 . نیفراعلا ِبوُلق  َرّوَنُم  ای  َكِروِنب  ِهِراثآ  ِعابّتا  یلا  یئاضْعأ  ّلُِکب  ْذُـخو  ِهِراْونأ  ِءایِِـضب  یبلق  ِهیف  ْرّونو  ِهِراحْـسأ  ِتاکَرَِبل  ِهیف  ینْهّبَن  ّمهللا 
همه هب  راکبو  شراونا  وترپ  هب  ار  ملد  نآ  رد  نک  نشورو  شیاهرحـس  تاکرب  يارب  نآ  رد  امن  مهاگآ  ایادخ  مهدجه :  زور  ياعد 

 . ناسانش قح  ياهلد  شخب  ینشور  يا  تدوخ  رون  هب  شراثآ  يوریپ  هب  میاضعا 

مهدزون زور  ياعد 

 : مهدزون زور  ياعد  نیبُملا .  ّقَحلا  یلا  ًایداه  ای  ِِهتانَسَح  َلوبَق  یْنمِرْحَت  الو  ِِهتاْریَخ  یلا  یلیبَس  ْلّهَـسو  ِِهتاکََرب  نم  یّظَح  ِهیف  ّْرفو  ّمهللا 
یکین نتفریذـپ  زا  ار  اـم  نکن  مورحمو  شیاـهریخ  يوـس  هب  ارم  هار  نک  ناـسآو  شتاـکرب  زا  ارم  هرهب  نآ  رد  نادرگب  داـیز  ایادـخ 

 . راکشآ قح  يوس  هب  يامنهار  يا  شیاه 

متسیب زور  ياعد 

 . نینِمؤملا ِبوُلق  یف  ِهنیکّـسلا  ِلّزَنُم  اـی  ِنآرقلا  ِهَوـالِِتل  ِهیف  ینْقّفَوَو  ِناریّنلا  َباوـبأ  ِهیف  یّنَع  ْقـِلْغاو  ِناـنِجلا  َباوـبأ  ِهیف  یل  ْحَْـتفا  ّمهللا 
توالت يارب  نآ  رد  هد  مقیفوت  ار و  خزود  شتآ  ياهرد  میارب  دـنببو  تشهب  ياهرد  نآ  رد  میارب  اشگب  ایادـخ  متـسیب :  زور  ياـعد 

 . نانمؤم ياهلد  رد  شمارآ  هدننک  لزان  يا  نآرق 

مکی تسیب و  زور  ياعد 

 . نیِبلاّطلا َِجئاوَح  یضاق  ای  ًالیقَمو  ًالِْزنم  یل  ِهّنَجلا  ِلَعْجاو  ًالیبَس  ّیلع  ِهیف  ناْطیّشلل  لَعْجَت  الو  ًالیلد  َِکتاضْرَم  یلا  ِهیف  یل  ْلَعْجا  ّمهللا 
نم رب  نآ  رد  ار  ناطیـش  هدـم  رارق  ییامنهار و  تیاه  يدونـشوخ  يوس  هب  نآ  رد  میارب  هدـب  رارق  ایادـخ  مکی :  تسیب و  زور  ياعد 

ناگدنیوج ياهتجاح  هدنروآرب  يا  هاگشیاسآو  لزنم  میارب  ار  تشهب  هدب  رارقو  یهار 

مود تسیب و  زور  ياعد 

ای َِکتاّنَج  ِتاـحوبُْحب  ِهیف  یّنِکْـساو  َکـِتاضْرَم  ِتاـبِجوِمل  ِهیف  ینْقّفَوَو  َکـِتاکََرب  ِهیف  ّیلع  لِْزنأو  َکَلْـضَف  َباوبأ  ِهیف  یل  ْحَْـتفا  ّمهللا 
نآ رد  میارب  رآ  دورفو  تلـضف  ياـهرد  هاـم  نیا  رد  میور  هب  اـشگب  ایادـخ  مود :  تـسیب و  زور  ياـعد  نیّرَطْـضُملا .  ِهَوـْعَد  َبـیُجم 

اه هتـساوخ  هدـننک  تباـجا  يا  تـشهب  ياهطـسو  نآ  رد  هد  منکـسمو  تیدونـشوخ  تاـبجوم  يارب  نآ  رد  هد  مقیفوـتو  ار  تتاـکرب 
 . ناگراچیب ياهاعدو 

موسو تسیب  زور  ياعد 
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تسیب زور  ياعد  نیِبنْذُملا .  ِتارَثَع  َلیقُم  ای  ِبولُقلا  يَْوقَِتب  ِهیف  یْبلَق  ْنِحَْتماو  ِبویُعلا  نم  ِهیف  ینْرِّهَطو  ِبونُّذلا  نم  ِهیف  یْنلِسغا  ّمهللا 
يا اهلد  يراکزیهرپ  هب  نآ  رد  ار  ملد  نک  شیامزآو  اـه  بیع  زا  نآ  رد  اـمن  مکاـپو  هاـنگ  زا  هاـم  نیا  رد  ارم  يوشب  ایادـخ  موسو : 

 . ناراکهانگ ياهشزغل  شوپ  مشچ 

مراهچو تسیب  زور  ياعد 

 . نیلئاّسلا َداوَج  ای  َکیـصْعأ  الو  َکَعیطأ  ْنأل  ِهیف  َقیفّوتلا  َُکلأسأو  کیذؤی  اّمم  َکـِب  ُذوعأو  َکیـضُْری  اـم  هیف  َکـُلأْسأ  ّینإ  ř للا
زاو درازایب  ار  وت  هچنآ  زا  وتب  مرب  یم  هانپ  دنک و  دونـشوخ  ار  وت  هچنآ  نآ  رد  مهاوخیم  وت  زا  نم  ایادخ  مراهچو :  تسیب  زور  ياعد 

 . نالئاس هدنشخب  يا  میامنن  وت  ینامرفانو  مرب  تنامرف  هکنیا  يارب  نآ  رد  قیفوت  مهاوخ  وت 

مجنپو تسیب  زور  ياعد 

 : مجنپو تسیب  زور  ياعد  نّییبّنلا .  ِبوُلق  َمِصاع  ای  َِکئایْبنا  ِمَتاخ  ِهّنُِـسب  ًاّنَتْـسُم  َِکئادـْعأل  ًایداعُمو  َِکئایلْوأل  ًاـّبحم  ِهیف  یْنلَعْجا  ّمهللا 
 . ناربمایپ ياهلد  رادهگن  يا  تناربمغیپ  متاخ  شور  هار و  وریپ  تنانمشد و  نمشدو  تناتسود  تسود  زور  نیا  رد  هدب  رارق  ایادخ 

مششو تسیب  زور  ياعد 

مششو تسیب  زور  ياعد  نیعماّسلا .  ِعَمْسأ  ای  ًاروتْسَم  ِهیف  یْبیَعو  ًالوبْقَم  ِهیف  یلمَعو  ًاروفْغَم  ِهیف  یْبنَذو  ًاروکْشَم  ِهیف  ییْعَس  لَعْجا  ّمهللا 
رد ارم  بیعو  لوبق  دروم  نآ  رد  ار  مرادرکو  هدیزرمآ  هام  نیا  رد  ارم  هانگو  هدش  ینادردق  هام  نیا  رد  ارم  ششوک  هدب  رارق  ایادخ  : 

 . نایاونش نیرتاونش  يا  هدیشوپ  نآ 

متفهو تسیب  زور  ياعد 

ِهِدابِعب ًافوؤر  ای  ِرْزِولاو  بنّذلا  یّنع  ّطُحو  يریذاعَم  ْلَْبقاو  ِرُْـسیلا  یلا  ِرْـسُعلا  نم  ِهیف  يرومأ  ّْریَـصو  ِرْدَـقلا  ِهَْلَیل  َلْضَف  ِهیف  یْنقُزْرا  ّمهللا 
هب یتخس  زا  ارم  ياهراک  نآ  رد  نادرگبو  ار  ردق  بش  تلیـضف  نآ  رد  ارم  نک  يزور  ایادخ  متفهو :  تسیب  زور  ياعد  نیِحلاّصلا . 

 . شیوخ هتسیاش  ناگدنب  هب  نابرهم  يا  ار  نارگرابو  هانگ  نم  زا  زیربو  میاهرذع  ریذپبو  یناسآ 

متشهو مسیب  زور  ياعد 

ُحاحلا ُُهلَغْـشَی  نم ال  ای  لـئاسولا  ِنیب  نم  َکـیلا  یتلیـسو  ِهیف  ِبّرَقو  ِلـِئاسَملا  ِراـضْحإب  ِهیف  یْنمِرْکاو  ِلـِفاّونلا  نم  ِهیف  یّظح  ّرفو  ّمهللا 
ایو ندرک  رضاح  هب  نآ  رد  راد  یمارگو  تابحتسم  هب  مادقا  زا  نآ  رد  ارم  هرهب  نک  دایز  ایادخ  متشهو :  مسیب  زور  ياعد  نیِّحلُملا . 

رارصا تجامـسو  رارـصا  دنکن  شمرگرـس  هکنآ  يا  اه  هلیـسو  نایم  زا  تیوس  هب  ما  هلیـسو  نآ  رد  نادرگ  کیدزنو  لئاسم  نتـشاد 
 . ناگدننک

مهنو تسیب  زور  ياعد 
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تـسیب زور  ياعد  نینِمؤملا .  ِهِدابِعب  ًاـمیحر  اـی  ِهَمْهُّتلا  ِبِهاـیَغ  نم  یْبلق  ْرّهَطو  ِهَمْـصِعلاو  ِقیفّوتلا  ِهیف  یْنقُزْراو  ِهَمْحّرلاـب  ینّـشَغ  ّمهللا 
یگتفرگو اهیگریت  زا  ار  ملد  نک  كاـپو  يراددوخو  قیفوت  نآ  رد  ارم  نک  يزورو  تمحرو  رهم  اـب  نآ  رد  ناـشوپب  ایادـخ  مهنو : 

 . دوخ نامیا  اب  ناگدنب  هب  نابرهم  يا  تمهت  ياه 

میس زور  ياعد 

نیرِهاّطلا ِهلآو  ٍدّمحم  انِدّیَس  ّقحب  ِلوُصألاب  ُهُعوُرف  ًهَمَکُْحم  ُلوسّرلا  ُهاضْرَیو  ُهاضْرَت  ام  یلع  ِلوبَقلاو  ِرْکّـشلاب  ِهیف  یمایـص  ْلَعْجا  ّمهللا 
وت يدونـشوخ  قبط  رب  لوبقو  ینادردـق  دروم  هاـم  نیا  رد  ارم  هزور  هدـب  رارق  ایادـخ  میـس :  زور  ياـعد  نیملاـعلا .  ّبر  ُدـمحلاو ِهللا 

نایناهج راگدرورپ  صاخ  شیاتـسو  شکاپ  نادناخو  دمحم  ام  ياقآ  قح  هب  لصا  رب  شعرف  دشاب  راوتـساو  دـشاب  وت  لوسر  دنـسپو 
 . تسا

ناضمر كرابم  هام  بش  ره  ياعد 

ِماَرٌَحلا َِکٌتَیب  َّجـح  ِیٌنقُزٌرَا  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّلَص  َماَیِّصلا  ِهِیف  َكِداَبِع  یَلَع  َتٌضَرٌَتفا  َنآٌرٌُقلا َو  ِهِیف  ٌَتلٌَزنَأ  يِذَّلا  َناَـضَمَر  ِرٌهَـش  َّبَر  َمُهَّللا 
 . ُماَّلَع اَی  ُناَمٌحَر  اَی  َكٌَریَغ  اَهُرِفٌغَی  َال  ُهَّنإَف  َماَظٌعلا  َبُونُّذلا  ٌَکِلت  یلٌرفٌغا  ِماَع َو  َّلُک  ِیف  اَذَه َو  یِماَع  ِیف 

ناضمر كرابم  هام  رخآ  ههد  ياعد 

نم رخاوالا  رـشعلا  یف  لوقت   : » دومرف ترـضح  هک  دنک  یم  تیاور  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  قداص  زا  ریمع  یبا  نبا 
هعبت یلبق  کل  هذـه و  یتلیل  نم  رجفلا  علطی  وا  ناضمر  رهـش  ینع  یـضقنی  نا  میرکلا  کهجو  لالجب  ذوعا   : » هلیل لک  ناضمر  رهش 
لامج لالج و  هب  مروآ  یم  هانپ  ییوگ ، یم  بش  ره  ناضمر  كرابم  هام  زا  رخآ  ههد  رد  میحر »  ای  نمحر  ای  هیلع  ینبذـعت  بنذ  وا 
ینید يدب و  ای  یهانگ  نم  هیحان  زا  تسارت  هک  یلاح  رد  دـمدب ، مبـشما  حبـص  ای  نم ، زا  ناضمر  هام  دوش  يرپس  هکنیا  زا  تمیرک ،

لامعا تمـسق  نانجلا ، حـیتافم  هیقفلا و  هرـضحی  ـال  نم  فیرـش  باـتک  رد  اـعد  نیا  میحر .  ناـمحر و  يا  نآ ، رب  ینک  مباذـع  هک 
 . تسا هدمآ  ناضمر ، هام  رخآ  ههد  ياهبش 

هحفص 228 مسج  حور و  ياهیرامیب  نامرد  هزور ،

یجیهال دار  يوسوم  نیسح  دیس 

ناضمر كرابم  هام  عادو  ياعد 

هیلع  ) قداـص ماـما  زا  ریـصب  وبا  دـیوگ :  یم  هک  هدرک  رکذ  یئاـعد  ناـضمر  كراـبم  هاـم  عادو  يارب  هیلع  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
ناضمر رهـش  قحلا  کلوق  لسرملا و  کیبن  یلع  لزنملا  کباتک  یف  تلق  کـنا  مهللا   : » دومرف ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )

و میرکلا ، کهجوب  کلاساف  مرـصنا  دـق  ناضمر  رهـش  اذـه  و  ناقرفلا ، يدـهلا و  نم  تانیب  ساـنلل و  يدـه  نآرقلا  هیف  لزنا  يذـلا 
وا هلیللا ، هذه  رجف  علطی  نا  هب  ینسیاقت  وا  هیلع  ینبذعت  وا  هب  ینبساحت  نا  دیرت  هرفغت و  مل  بنذ  یلع  یقب  ناک  نا  تاماتلا  کتاملک 
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رد یتفگ  دوخ  وت  اراگدرورپ  راب  دیئوگب ، كرابم  هام  عادو  رد  ( 1  « ) نیمحارلا محرا  ای  یل  هترفغ  دق  الا و  رهشلا  اذه  مرصنی 
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تیاده و هیام  هدـش و  لزان  نآرق  وا  رد  هک  ناضمر  هام  هک  تسا  قح  وت  لوق  يا و  هدومرف  لزان  تلـسرم  یبن  رب  هک  سدـقم  باتک 
و  » دیـسر ناـیاپ  هب  ناـضمر  هاـم  کـنیا  دـشاب ، یم  لـطاب  زا  قح  صیخـشت  هلیـسو  تیادـه و  زا  راکـشآ  لـئالد  مدرم و  يراگتـسر 

نم رب  رگا  هکنیا  تمامت ، مات و  تاملک  و  تیمارگ ، يوربآ  هب  وت  زا  میامن  یم  اضاقت  سپ  دـش » عطق  ام  زا  هدـنیآ  لاس  ات  شتاضویف 
هانگ نآ  هب  یهاوخ  یم  ای  يراد ، ار  وا  یـسرباسح  هدارا  و  يدیزرماین ، ار  مهانگ  نآ  زونه  هک  مدـشن ) كاپ  و  هدـنام (  یقاب  یهانگ 
رگم كرابم ، هام  نیا  دریذپ  نایاپ  ای  بش ، نیا  رجف  دنک  عولط  هکنیا  ات  یئامن ، تبوقع  مهانگ  هزادنا  هب  ای  و  ینک ، مباذع  هدـنامیقاب 

(2  . ) نانابرهم نیرتنابرهم  يا  يرذگ ، رد  مریصقت  زا  يزرمایب و  ار  مناهانگ  نآ  هکنآ 

 . ص 164 دلج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1

 . تسا يدنمشزرا  يوتحم و  رپ  ياعد  رایسب  هک  دیناوخب  ص 165 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  دلج 2  رد  ار  اعد  نیا  لصفم  - 2

تسا ناضمر  كرابم  هام  لامعا  تلیضف و  رد 

همدقم

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  دوخ  ناراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  قودص  خیش 
سانلا اهیأ  دومرف  سپ  هیلع  هللا  تاولـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  يزور  اـم  يارب  دـناوخ  يا  هبطخ  دومرف :  هک  مالـسلا  هدـالوأ  یلع  و 

تسا و اههام  نیرتهب  ادـخ  دزن  هک  تسا  یهام  شزرمآ  تمحر و  تکرب و  اـب  ادـخ  هاـم  امـش  يوس  هب  تسا  هدرک  ور  هک  یتسردـب 
نآ تسا و  اهتعاس  نیرتهب  شیاهتعاس  تسا و  اهبش  نیرتهب  شیاهبش  تسا و  اهزور  نیرتهب  شیاهزور 
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نآ رد  امـش  ياهـسفن  ادخ  تمارک  لها  زا  نآ  رد  دیا  هدیدرگ  ادخ و  تفایـض  يوس  هب  نآ  رد  ار  امـش  دنا  هدـناوخ  هک  تسا  یهام 
سپ تسا  باجتسم  نآ  رد  امش  ياهاعد  تسا و  لوبقم  نآ  رد  امش  ياهلمع  دراد و  تدابع  باوث  امش  باوخ  دراد و  حیبست  باوث 
هزور يارب  ار  امـش  دـهد  قیفوت  هک  همیمذ  تافـص  ناهانگ و  زا  هزیکاپ  ياـهلد  تسرد و  ياـهتین  هب  دوخ  راـگدرورپ  زا  دـینک  لاؤس 

هام نیا  رد  ادخ  شزرمآ  زا  ددرگ  مورحم  هک  تسا  یسک  تبقاع  دب  یقـش و  هک  یتسردب  نآ  رد  نآرق  ندرک  توالت  نآ و  نتـشاد 
نانیکسم ناریقف و  رب  دینک  قدصت  ار و  تمایق  زور  یگنسرگ  یگنشت و  هام  نیا  رد  امـش  یگنـشت  یگنـسرگ و  هب  دینک  دای  میظع و 

ار دوخ  ياهنابز  دیراد  هاگن  ار و  دوخ  ناشیوخ  دیئامن  شزاون  ار و  دوخ  ناکدوک  دینک  محر  ار و  دوخ  ناریپ  دـیئامن  میظعت  دوخ و 
دوخ ياهـشوگ  دیرادزاب  نآ و  يوس  هب  ندرک  رظن  ار  امـش  تسین  لالح  هچنآ  زا  ار  دوخ  ياه  هدید  دیـشوپب  تفگ و  دیابن  هچنآ  زا 

تشگزاب امش و  نامیتی  اب  امش  زا  دعب  دننک  ینابرهم  ات  مدرم  نامیتی  اب  دینک  ینابرهم  نآ و  ندینـش  ار  امـش  تسین  لالح  هچنآ  زا  ار 
نیرتهب اهزامن  تقو  هک  اریز  دوخ  ياهزامن  تاقوا  رد  اـعد  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  دـینک  دـنلب  دوخ و  ناـهانگ  زا  ادـخ  يوس  هب  دـینک 

ار وا  هاگ  ره  ار  ناشیا  دـیوگ  یم  باوج  دوخ و  ناگدـنب  يوس  هب  تمحر  هب  تاقوا  نیا  رد  یلاـعت  قح  دـنک  یم  رظن  تسا  اـهتعاس 
ار وا  هاگ  ره  ار  ناشیا  دیوگ  یم  کیبل  دننک و  تاجانم 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا امش  ياه  هدرک  ورگ  رد  امـش  ياهناج  هک  یتسردب  نامدرم  هورگ  يا  دنناوخب  ار  وا  هاگ  ره  دنادرگ  یم  باجتـسم  دننک و  ادن 
لوط هب  ار  اهنآ  دینادرگ  کبس  سپ  امش  ناهانگ  زا  تسا  رابنارگ  امـش  ياهتـشپ  ادخ و  زا  شزرمآ  بلط  هب  دیروآردب  ورگ  زا  سپ 

هدجـس ناگدنرازگزامن و  دنکن  باذع  هک  دوخ  لالج  تزع و  هب  تسا  هدرک  دای  دنگوس  یلاعت  قح  هک  دـینادب  اه و  هدجـس  نداد 
ار ینمؤم  راد  هزور  دهد  راطفا  امـش  زا  هک  ره  سانلا  اهیأ  تمایق  زور  رد  منهج  شتآ  هب  ار  ناشیا  دناسرتن  ار و  هام  نیا  رد  ناگدننک 
ای دنتفگ  باحـصا  زا  یـضعب  سپ  هتـشذگ  ناهانگ  شزرمآ  ندرک و  دازآ  هدـنب  باوث  ادـخ  دزن  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  زا  هام  نیا  رد 

هناد فصن  هب  هچ  رگا  ناراد  هزور  ندومرف  راطفا  هب  منهج  شتآ  زا  دیزیهرپب  دومرف  ترضح  میرادن  نآ  رب  تردق  ام  همه  هللا  لوسر 
هدایز رب  رداق  رگا  دنک  نینچ  هک  ار  یـسک  دهد  یم  ار  باوث  نیا  ادخ  هک  یتسردب  دشاب  یبآ  تبرـش  کی  هب  هچ  رگا  دشاب و  امرخ 

دزغل و نآ  رب  اهمدق  هک  يزور  رد  درذـگب  ناسآ  طارـص  رب  دـنادرگ  وکین  هام  نیا  رد  ار  دوخ  قلخ  هک  ره  سانلا  اهیأ  دـشابن  نیا  زا 
رـش هام  نیا  رد  هک  ره  دنادرگ و  ناسآ  ار  وا  باسح  تمایق  رد  ادخ  ار  دوخ  زینک  مالغ و  تمدخ  هام  نیا  رد  دنادرگ  کبـس  هک  ره 
ادخ دراد  یمارگ  ار  يردپ  یب  میتی  هام  نیا  رد  هک  ره  درادزاب و  وا  زا  تمایق  رد  ار  دوخ  بضغ  یلاعت  قح  درادزاب  مدرم  زا  ار  دوخ 

دراد یمارگ  تمایق  رد  ار  وا 
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عطق هام  نیا  رد  هک  ره  تمایق و  رد  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  دنک  لصو  ادخ  دوخ  ناشیوخ  اب  دنک  ناسحا  هلـص و  هام  نیا  رد  هک  ره  و 
وا يارب  ادخ  دنکب  هام  نیا  رد  یتنس  زامن  هک  ره  دنکب و  وا  زا  دوخ  تمحر  عطق  تمایق  رد  ادخ  دنکب  دوخ  ناشیوخ  زا  دوخ  ناسحا 
هک بجاو  زامن  داتفه  باوث  وا  هب  دنک  اطع  ادـخ  دـنک  ادا  ار  یبجاو  زامن  هام  نیا  رد  هک  ره  دـسیونب و  منهج  شتآ  زا  يرازیب  تارب 

يزور رد  ار  وا  لمع  يوزارت  دنادرگ  نیگنـس  ادخ  دتـسرف  تاولـص  نم  رب  رایـسب  هام  نیا  رد  هک  ره  دوش و  هدرک  رگید  ياههام  رد 
متخ رگید  ياههام  رد  هک  دراد  یـسک  باوث  دـناوخب  هام  نیا  رد  نآرق  زا  هیآ  کی  هک  یـسک  دـشاب و  کبـس  لامعا  ياهوزارت  هک 
يور رب  هک  دوخ  راگدرورپ  زا  دـینک  لاؤس  سپ  تسا  هداشگ  هام  نیا  رد  تشهب  ياهرد  هک  یتسردـب  سانلا  اهیأ  دـشاب  هدرک  نآرق 

نیا رد  ار  نیطایش  دیاشگن و  امش  يور  رب  هک  دوخ  راگدرورپ  زا  دینک  لاؤس  سپ  تسا  هتسب  هام  نیا  رد  منهج  ياهرد  ددنبن و  امش 
هام نوچ  هک :  هدرک  تیاور  قودص  خیـش  خلا و  دـنادرگن  طلـسم  امـش  رب  ار  ناشیا  هک  ادـخ  زا  دـینک  لاؤس  سپ  دـنا  هدرک  لغ  هام 

فلؤم ار  یلئاس  ره  دومن  یم  اطع  دوب و  هک  يریـسا  ره  درک  یم  دازآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـش  یم  لخاد  ناضمر 
تشهب و ياهرد  نامـسآ و  ياهرد  هک  تسا  یهام  تسا و  اههام  نیرتفیرـش  تسا و  نایملاع  دـنوادخ  هاـم  ناـضمر  هاـم  هک  دـیوگ 

دوش یم  هدوشگ  تمحر 
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هنوگچ هک  اـمن  لـمات  سپ  هاـم  رازه  تداـبع  زا  تسا  رتهب  نآ  رد  تداـبع  هک  تسا  یبش  نآ  رد  دوش و  یم  هتـسب  منهج  ياـهرد  و 
رد اهبـش  ادابم  دوخ و  راگدرورپ  ياهتیـصعم  زا  ار  دوخ  حراوج  اضعا و  يراد  یم  هاـگن  هنوگچ  دوخ و  زور  بش و  رد  دوب  یهاوخ 
قح راطفا  تقو  رد  ناضمر  هاـم  ياـهزور  زا  زور  ره  رخآ  رد  هک :  تسا  ربخ  رد  اـنامه   ) ادـخ داـی  زا  لـفاغ  اـهزور  یـشاب و  باوخ 

ار سک  رازه  رازه  یتعاس  ره  رد  دوش  یم  هعمج  زور  هعمج و  بش  نوچ  دنک و  یم  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  سک  رازه  رازه  یلاعت 
دازآ هام  مامت  رد  هچنآ  ددع  هب  هام  رخآ  زور  بش و  رد  دنـشاب و  هدش  باذع  بجوتـسم  کی  ره  هک  دـنک  یم  دازآ  منهج  شتآ  زا 
ناراد هزور  هک  یماگنه  رد  دشاب و  هدنام  یقاب  وت  ناهانگ  ناضمر و  هام  دور  نوریب  ادابم  زیزع  يا  سپ  دـنک ) یم  دازآ  تسا  هدرک 

توالت هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  يوس  هب  يوجب  برقت  یـشاب و  ناراـکنایز  ناـمورحم و  هلمج  زا  وت  دـنریگب  ار  دوخ  ياـهدزم 
رد اهزامن  ندروآ  اجب  تدابع و  رد  ندرک  دـهج  دـج و  زاـمن و  هب  نداتـسیا  هب  هاـم و  نیا  ياـهزور  اهبـش و  رد  دـیجم  نآرق  ندرک 
ْنَأ الِإ  ٍِلباَق  َیلِإ  َُهل  ْرَفُْغی  َْمل  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  َُهل  ْرَفُْغی  َْمل  ْنَم  ُهَّنَأ  مالسلا :  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَعَف   ) اعد رافغتـسا و  ترثک  تلیـضف و  تاقوا 

يوحن هب  نک  راتفر  مارح و  ياهزیچ  رب  ندرک  راطفا  زا  تسا و  هدرک  مارح  ادـخ  هک  یئاـهزیچ  زا  ار  دوخ  رادـهاگن  و  َهَفَرَع ) َدَهْـشَی 
هیلع قداص  ترضح  ام  يالوم  هک 
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وت ياضعا  عیمج  تسوپ و  وم و  مشچ و  شوگ و  دراد  هزور  هک  دـیاب  یم  يراد  هزور  هاـگ  ره  هک  هدومرف  هدومن و  تیـصو  مالـسلا 
نیمه هن  هزور  هک :  هدومرف  زین  و  ( ) دـشابن وت  راطفا  زور  دـننام  وت  هزور  زور  هک  دـیاب  دومرف  تاهورکم و  زا  هکلب  تامرحم  زا  ینعی 

مارح زا  ار  دوخ  ياه  هدید  دیناشوپب  غورد و  زا  ار  دوخ  نابز  دیراد  هاگن  هزور  زور  رد  دیاب  هکلب  اهنت  تسا  ندـیماشآ  ندروخ و  زا 
مانشد زین و  تسار  دنگوس  هکلب  دیروخم  غورد  دنگوس  دینکم و  هلداجم  دینکم و  تبیغ  دیربم و  دسح  دینکم و  عازن  رگیدکی  اب  و 
دیشاب شوماخ  زامن و  زا  ادخ و  دای  زا  دیوشم  لفاغ  دیوشم و  گنتلد  دینکم و  يدرخ  یب  دینکم و  متـس  دیئوگم و  شحف  دیهدم و 

ءارتفا و غورد و  دـب و  راـتفگ  زا  دـینک  باـنتجا  رـش و  لـها  زا  دـینک  يرود  دیـشاب و  وگتـسار  دـینک و  ربص  تفگ و  دـیابن  هچنآ  زا 
جرف و رظتنم  دیناد و  ترخآ  هب  فرـشم  ار  دوخ  ندرک و  ینیچ  نخـس  ندرک و  تبیغ  ندرب و  دـب  نامگ  مدرم و  اب  ندرک  تموصخ 
رب دیرادرب و  ترخآ  رفس  يارب  هحلاص  لامعا  هشوت  دیـشاب و  ترخآ  ياهباوث  دنموزرآ  دیـشاب و  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  روهظ 
زا دیـشاب  ناسرت  دسرت و  دوخ  ياقآ  زا  هک  يا  هدنب  دننام  تلذم  یگتـسکش و  عوشخ و  عوضخ و  نت و  مارآ  لد و  مارآ  هب  داب  امش 

هزیکاپ اهرکم و  اه و  هلیح  زا  وت  نطاب  اهبیع و  زا  وت  لد  راد  هزور  يا  دشاب  كاپ  دیاب  ار و  وا  تمحر  دیـشاب  راودیما  ادخ و  باذـع 
ندب دشاب 
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شوماخ وا و  يارب  زا  ینادرگ  صلاخ  ار  دوخ  تیالو  هزور  رد  تسا و  وا  ریغ  هچنآ  زا  ادـخ  يوس  هب  يوجب  يرازیب  اـهتفاثک و  زا  وت 
تسا وا  ندیسرت  راوازس  هچنآ  راهق  دنوادخ  زا  یسرتب  ناهنپ و  اراکشآ و  رد  نآ  زا  ار  وت  تسا  هدرک  یهن  یلاعت  قح  هچنآ  زا  یشاب 
يارب زا  ار  دوخ  لد  ینادرگ  غراـف  دوخ و  هزور  ماـیا  رد  لـج  زع و  يادـخ  هب  ار  دوخ  ندـب  حور و  یـشخبب  راکـشآ و  ناـهنپ و  رد 

همه رگا  نآ  يوس  هب  تسا  هدـناوخ  نآ و  هب  تسا  هدرک  رما  ار  وت  ادـخ  هچنآ  رد  یئامرف  راک  هب  ار  دوخ  ندـب  وا و  داـی  وا و  تبحم 
زا ینک  مک  هچنآ  يا و  هدرک  تعاطا  ار  ادخ  هدومرف  يا و  هدروآ  لمع  هب  تسا  نتـشاد  هزور  راوازـس  هچنآ  يروآ  لمع  هب  ار  اهنیا 
ادخ لوسر  تفگ  مردـپ  هک  یتسردـب  نآ  باوث  نآ و  لضف  زا  دوش  یم  مک  وت  هزور  زا  نآ  ردـق  هب  وت  يارب  زا  مدرک  نایب  هک  اهنآ 
نز روخب  تفگ  ار  نز  نآ  دـیبلط  یماعط  ترـضح  داد  مانـشد  ار  دوخ  هیراـج  يا  هزور  زور  رد  ینز  هک  دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک یتسردـب  تسین  اـهنت  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  هزور  يداد  مانـشد  ار  دوخ  هیراـج  هک  يا  هزور  هنوگچ  دومرف  ما  هزور  نم  تفگ 

دنرایسب هچ  ناراد و  هزور  دنمک  رایـسب  هچ  دب  راتفگ  دب و  رادرک  زا  هحیبق  روما  ریاس  زا  تسا  هدینادرگ  یباجح  ار  هزور  یلاعت  قح 
هب هزور  زا  ار  وا  تسین  يا  هرهب  هک  يراد  هزور  رایسب  هچ  هک :  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  و  ( ) ناگدنشک یگنـسرگ 

ریغ
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هک ناکریز  باوخ  اشوخ  يا  بعت  ریغ  هب  تدابع  زا  يا  هرهب  ار  وا  تسین  هک  يا  هدننک  تدابع  رایسب  هچ  یگنـسرگ و  یگنـشت و  زا 
زا هدش  تیاور  و  ( ) تسا نادرخ  یب  نتـشاد  هزور  زا  رتهب  هک  ناکریز  ندرک  راطفا  اشوخ  تسا و  ناقمحا  تدابع  يرادـیب و  زا  رتهب 

رباج يا  دومرف  هللا  دبع  نب  رباج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک :  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیزی  نب  رباج 
دوخ جرف  مکش و  مارح  زا  درادزاب  ار و  شبـش  زا  يا  هراپ  تدابع  هب  دتـسیاب  ار و  نآ  زور  درادب  هزور  هک  ره  تسا  ناضمر  هام  نیا 
نیا تسا  وکین  هچ  هللا  لوسر  اـی  تفگ  رباـج  هاـم  زا  وا  نتفر  نوریب  لـثم  دوخ  ناـهانگ  زا  دور  نوریب  ار  دوخ  ناـبز  دراد  هاـگن  ار و 

بلطم ود  رد  فیرش  هام  نیا  لامعا  هلمجلاب  و  مدومن ) هک  یئاهطرش  نیا  تسا  تخـس  ردقچ  رباج و  يا  دومرف  يدومرف  هک  ثیدح 
دوش یم  رکذ  همتاخ  کی  و 

تسا هام  نیا  هکرتشم  لامعا  رد  لوا  بلطم 

لوا مسق 

ماما قداص و  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  سواط  نب  دیـس  دوشیم  هدروآ  اجب  هاـم  نیا  زور  بش و  ره  رد  هک  تسا  یلاـمعا 
َِکْتَیب َّجَح  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  هضیرف  ره  زا  دعب  نآ  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ناضمر  هام  رد  ییوگیم  دندومرف :  هک  مالسلا  امهیلع  مظاک  یـسوم 

ِهَمیِرَْکلا َو ِِفقاَوَْملا  َْکِلت  ْنِم  ِیِنلُْخت  ـال  ٍقْزِر َو  ِهَعَـس  ٍهَِیفاَـع َو  َکـْنِم َو  ٍرُْـسی  ِیف  ِینَْتیَْقبَأ  اَـم  ٍماَـع  ِّلُـک  ِیف  اَذَـه َو  یِماَـع  ِیف  ِماَرَْحلا 
َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِیل  ْنُکَف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِِجئاَوَح  ِعیِمَج  ِیف  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  َکِِّیبَن  ِْربَق  ِهَراَیِز  ِهَفیِرَّشلا َو  ِدِهاَشَْملا 
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ِروُْربَْملا ِماَرَْحلا  َِکْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ِینَُبتْکَت  ْنَأ  ُلَّدَُبی  ُّدَُری َو ال  يِذَّلا ال  ِءاَضَْقلا  َنِم  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ِمُوتْحَْملا  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُقت  یِـضْقَت َو  اَمِیف 
َو َِکتَعاَط )  ِیف   ) يِرُمُع َلیُِطت  ْنَأ  ُرِّدَُـقت  یِـضْقَت َو  اَـمِیف  ْلَـعْجا  ْمُُهتاَئِّیَـس َو  ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ْمُُهیْعَـس  ِروُکْـشَْملا  ْمُهُّجَح 
اَی ُروُفَغ  اَی  ُمیِظَع  اَی  ُِّیلَع  اَی  هضیرف  ياـهزامن  بقع  یناوخ  یم  َنیَِملاَْـعلا و  َّبَر  َنیِمآ  ِیْنیَد  ِیتَناَـمَأ َو  یِّنَع  َيِّدَُؤت  ِیقْزِر َو  َّیَلَع  َعِّسَُوت 

ِروُهُّشلا َو یَلَع  ُهَْتلَّضَف  ُهَْتفَّرَش َو  ُهَْتمَّرَک َو  ُهَتْمَّظَع َو  ٌرْهَش  اَذَه  ُریِـصَْبلا َو  ُعیِمَّسلا  َوُه  ْیَـش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يِذَّلا  ُمیِظَْعلا  ُّبَّرلا  َْتنَأ  ُمیِحَر 
َْتلَعَج ِناَقْرُْفلا َو  يَدُْهلا َو  َنِم  ٍتاَنَِّیب  ِساَّنِلل َو  يًدُه  َنآْرُْقلا  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش  َوُه  َّیَلَع َو  ُهَماَیِـص  َتْضَرَف  يِذَّلا  ُرْهَّشلا  َوُه 

ِیْنلِخْدَأ ِْهیَلَع َو  ُّنُمَت  ْنَمِیف  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  ِكاَکَِفب  َّیَلَع  َّنُم  َْکیَلَع  ُّنَُمی  ِّنَْملا َو ال  اَذ  اَیَف  ٍرْهَـش  ِْفلَأ  ْنِم  اْریَخ  اَهَْتلَعَج  ِرْدَْقلا َو  َهَْلَیل  ِهِیف 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  َهَّنَْجلا 

هک دنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دوخ  هعومجم  رد  دیهش  خیـش  نیمالا و  دلب  حابـصم و  رد  یمعفک  خیـش  و 
زور ات  ار  وا  ناهانگ  دزرماـیب  یلاـعت  قح  دـناوخب  یبجاو  زاـمن  ره  زا  دـعب  ناـضمر  هاـم  رد  ار  اـعد  نیا  هک  ره  دومرف :  ترـضح  نآ 

َّمُهَّللا ٍناَیْرُع  َّلُک  ُسْکا  َّمُهَّللا  ٍِعئاَج  َّلُک  ِْعبْشَأ  َّمُهَّللا  ٍریِقَف  َّلُک  ِنْغَأ  َّمُهَّللا  َروُرُّسلا  ِرُوبُْقلا  ِلْهَأ  یَلَع  ْلِخْدَأ  َّمُهَّللا  تسا  نیا  اعد  تمایق و 
ِرُومُأ ْنِم  ٍدِـساَف  َّلُـک  ِْحلْـصَأ  َّمُهَّللا  ٍریِـسَأ  َّلُـک  َّکـُف  َّمُهَّللا  ٍبیِرَغ  َّلُـک  َّدُر  َّمُهَّللا  ٍبوُرْکَم  ِّلُـک  ْنَع  ْجِّرَف  َّمُهَّللا  ٍنیِدَـم  ِّلُـک  َْنیَد  ِْضقا 

َّدُس َّمُهَّللا  ٍضیِرَم  َّلُک  ِفْشا  َّمُهَّللا  َنیِِملْسُْملا 
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ینیلک خیـش  ٌریِدَق و  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ِْرقَْفلا  َنِم  اَِننْغَأ  َْنیَّدـلا َو  اَّنَع  ِْضقا  َّمُهَّللا  َِکلاَح  ِنْسُِحب  اَِنلاَح  َءوُس  ْرِّیَغ  َّمُهَّللا  َكاَنِِغب  اَنَْرقَف 
َْکنِم َِکب َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا  دناوخ  یم  ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک :  ریـصب  وبا  زا  هدرک  تیاور  یفاک  رد 

َِکلْـضَِفب َو َُکلَأْسَأ  ََکل َو  َکیِرَـش  ـال  َكَدْـحَو  َکـْنِم  ـالِإ  ِیتَجاَـح  ُُبلْطَأ  ـال  یِّنِإَـف  ِساَّنلا  َیلِإ  ًهَجاَـح  َبَلَط  ْنَم  ِیتَجاَـح َو  ُُبلْطَأ 
ًهَیِکاَز ًهَلَّبَقَتُم  ًهَروُْربَم  ًهَّجِح  ـالِیبَس  ِماَرَْحلا  َکـِْتَیب  َیلِإ  اَذَـه  یِماَـع  ِیف  ِیل  َلَـعْجَت  ْنَأ  ِِهْتَیب َو  ِلـْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکـِناَوْضِر 

َکِمِراَحَم ِعیِمَج  ْنَع  اَِهب  َّفُکَأ  ْنَأ  یِجْرَف َو  َظَفْحَأ  ْنَأ  يِرََـصب َو  َّضُغَأ  ْنَأ  ِینَقُزْرَت  ِیتَجَرَد َو  اَِهب  ُعَفْرَت  ِیْنیَع َو  اَِهب  ُّرَقَت  َکـَل  ًهَِصلاَـخ 
ِیف َِکلَذ  ْلَعْجا  ُْهنَع َو  َْتیَهَن  َتْهِرَک َو  اَِمل  ِكْرَّتلا  َْتبَبْحَأ َو  اَِمب  ِلَمَْعلا  َِکتَیْـشَخ َو  َِکتَعاَط َو  ْنِم  يِدـْنِع  ََرثآ  ْیَـش ٌء  َنوُکَی  یَّتَح ال 
ْنَأ َُکلَأْسَأ  َِکئاَِیلْوَأ َو  َعَم  َکِِّیبَن  ِهَیاَر  َتْحَت  َِکلِیبَس  ِیف  ْالتَق  ِیتاَفَو  َلَعْجَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َّیَلَع َو  ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَـم  ٍهَِیفاَـع َو  ٍراَـسَی َو  ٍرُْـسی َو 

َّمُهَّللا َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  ٍدَحَأ  ِهَماَرَِکب  یِّنُِهت  َکِْقلَخ َو ال  ْنِم  َْتئِـش  ْنَم  ِناَوَِهب  ِینَمِرُْکت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َِکلوُسَر َو  َءاَدْعَأ  َكَءاَدْعَأ َو  ِیب  َُلتْقَت 
ترـضح زا  لابقا  رد  دیـس  تسا  جح  ياعد  هب  موسوم  اعد  نیا  هک  دـیوگ  فلؤم  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ُهَّللا  َِیبْسَح  الِیبَس  ِلوُسَّرلا  َعَم  ِیل  ْلَعْجا 
بحتـسم هک  هتفگ  نیمالا  دلب  رد  یمعفک  برغم و  زا  دعب  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  ار  نآ  ندناوخ  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص 

زین لوا  بش  رد  ناضمر و  هام  زا  زور  ره  رد  نآ  ندناوخ  تسا 
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هام ياهزور  اهبـش و  رد  لامعا  نیرتهب  هک  نادـب  برغم و  زامن  زا  دـعب  هدرک  لـقن  لوا  بش  صوصخ  يارب  هعنقم  رد  دـیفم  خیـش  و 
يزیچ ره  هک :  هدش  دراو  و   ) تسا هدش  لزان  هام  نیا  رد  نآرق  هکنآ  هچ  دناوخ  دـیاب  رایـسب  تسا و  نآرق  ندـناوخ  ناضمر  كرابم 

رد تسا و  زور  شـش  شلقا  تسا و  تنـس  متخ  کی  یهام  ره  رگید  ياههام  رد  و  تسا ) ناضمر  هام  نآرق  راهب  تسا و  يراـهب  ار 
هدومرف هیلع  هللا  همحر  یسلجم  همالع  تسا  بوخ  دنکب  دناوت  متخ  کی  يزور  رگا  تسا و  تنـس  متخ  کی  هس  ره  رد  ناضمر  هام 

ار ینآرق  متخ  ره  رگا  دـندرک و  یم  هداـیز  نآرق و  متخ  لـهچ  هاـم  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  یـضعب  هک  تسا  ثیدـح  رد  هـک 
نینچ رجا  هک  دوشیم  رهاـظ  یتـیاور  زا  ددرگ و  فعاـضم  شباوث  دـنک  هیدـه  موصعم  هدراـهچ  زا  یکی  سدـقم  حور  هب  ار  شباوـث 
دیاب رایسب  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  دومن و ال  دیاب  رایسب  رافغتسا  تاولص و  اعد و  هام  نیا  رد  تمایق و  زور  رد  دشاب  ناشیا  اب  هک  تسا  نآ  یسک 

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

مود مسق 

لوا

راطفا ماش  زامن  زا  دعب  هک  تسا  بحتسم  تسا و  راطفا  تسا  رما  دنچ  نآ  دروآ و  اجب  دیاب  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  هک  تسا  یلامعا 
رظتنم یعمج  ای  دشاب  هدرک  هبلغ  وا  رب  فعض  هکنآ  رگم  دنک 
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دنشاب وا 

مود

ربارب دص  راهچ  شزامن  باوث  ات  دنک  راطفا  لالح  يامرخ  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  تاهبـش و  مارح و  زا  هزیکاپ  زیچ  اب  دنک  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 

موس

ُْتلَّکَوَت َْکیَلَع  ُتْرَْطفَأ َو  َِکقْزِر  یَلَع  ُتْمُص َو  ََکل  َّمُهَّللا  دیوگب  هکنآ  هلمج  زا  دناوخب  ار  نآ  هدراو  ياهاعد  راطفا  تقو  رد  هکنآ 
یمعفک دیـس و  هک  ار  ِمیِظَْعلا  ِروُّنلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ياعد  رگا  هتـشاد و  هزور  زور  نیا  رد  هک  ار  یـسک  ره  باوث  وا  هب  دـنک  اطع  ادـخ  ات 

دنک راطفا  تساوخ  یم  هاگ  ره  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک :  هدش  تیاور  دبای و  رایسب  تلیضف  دناوخب  دنا  هدرک  تیاور 
ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ُْهلَّبَقَتَف )   ) ْلَّبَقَتَف اَنْرَْطفَأ  َِکقْزِر  یَلَع  اَنْمُص َو  ََکل  َّمُهَّللا  ِهَّللا  ِمِْسب  تفگ  یم 

مراهچ

زور ره  رخآ  رد  هک :  تسا  ربخ  رد  و   ) دزرمایب ار  وا  ادخ  ات  ِیل  ْرِفْغا  ِهَرِفْغَْملا  َعِساَو  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دـیوگب  لوا  همقل  رد 
رارق اهنآ  زا  یکی  ار  وت  هک  هاوخب  یلاعت  قح  زا  سپ  دـنک  یم  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  سک  رازه  رازه  ادـخ  ناضمر  هام  ياهزور  زا 

( دهد

مجنپ

دناوخب ردق  هروس  راطفا  تقو  رد 

مشش

یلص لوسر  ترـضح  زا  و   ) دشاب بآ  یتبرـش  ای  امرخ  هناد  دنچ  هب  هچ  رگا  ار  ناراد  هزور  دهد  راطفا  دنک و  قدصت  راطفا  تقو  رد 
لثم دوب  دهاوخ  وا  يارب  زا  ار  يراد  هزور  دهد  راطفا  هک  یسک  هک :  تسا  يورم  هلآ  هیلع و  هللا 
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راطفا نآ  دروآ  اجب  هک  ییوکین  لمع  نآ  لثم  دوب  دهاوخ  وا  يارب  زا  مه  دوش و  مک  يزیچ  وا  رجا  زا  هکنآ  نودب  راد  هزور  نآ  رجا 
ینمؤم ره  دومرف :  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیدعـس  هلاسر  رد  یلح  همالع  هللا  تیآ  و  ( ) ماعط نآ  هوق  هب  هدننک 

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

متفه

تسا دراو  هانلزنأ  انإ  هبترم  رازه  ندناوخ  بش  ره  رد 

متشه

دوش رسیم  رگا  دناوخب  ار  ناخد  مح  هبترم  دص  بش  ره  رد 

مهن

ِرْهَـش َّبَر  َّمُهَّللا  وا  لاس  لهچ  ناهانگ  دوش  هدـیزرمآ  ناـضمر  هاـم  بش  ره  رد  دـناوخب  ار  اـعد  نیا  هک  ره  هک :  هدرک  تیاور  دـیس 
ِیف ِماَرَْحلا  َِکْتَیب  َّجَـح  ِیْنقُزْرا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َماَیِّصلا  ِهِیف  َكِداَبِع  یَلَع  َتْضَرَْتفا  َنآْرُْقلا َو  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َناَـضَمَر 

ُمالَع اَی  ُناَمْحَر  اَی  َكُْریَغ  اَهُرِفْغَی  ُهَّنِإَف ال  َماَظِْعلا  َبُونُّذلا  َْکِلت  ِیل  ْرِفْغا  ٍماَع َو  ِّلُک  ِیف  اَذَه َو  یِماَع 

مهد

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

مهدزای

ُمَحْرَأ َْتنَأ  َکَّنَأ  ُتـْنَْقیَأ  َکِّنَِمب َو  ِباَوَّصِلل  ٌدِّدَـسُم  َتـْنَأ  َكِدْـمَِحب َو  َءاَـنَّثلا  ُحـِتَْتفَأ  یِّنِإ  َّمُـهَّللا  ناـضمر  هاـم  زا  بـش  ره  رد  دـناوخب 
ِهَمَظَْعلا ِءاَیِْربِْکلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنیِرِّبَجَتُْملا  ُمَظْعَأ  ِهَمِقَّنلا َو  ِلاَـکَّنلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنِیِبقاَـعُْملا  ُّدَـشَأ  ِهَمْحَّرلا َو  ِْوفَْعلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنیِمِحاَّرلا 

ُروُفَغ اَی  ِْلقَأ  ِیتَوْعَد َو  ُمیِحَر  اَی  ْبِجَأ  ِیتَحْدِم َو  ُعیِمَس  اَی  ْعَمْساَف  َِکَتلَأْسَم  َِکئاَعُد َو  ِیف  ِیل  َْتنِذَأ  َّمُهَّللا 
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اَهَتْکَکَف ْدَق  ٍءالَب  ِهَْقلَح  اَهَتْرَشَن َو  ْدَق  ٍهَمْحَر  اَهَْتلَقَأ َو  ْدَق  ٍهَْرثَع  اَهَتْفَـشَک َو  ْدَق  ٍموُمُغ )   ) ٍموُمُه اَهَتْجَّرَف َو  ْدَق  ٍَهبْرُک  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ْمَکَف  ِیتَْرثَع 
ِهَِّلل ُدْمَْحلا  ارِیبْکَت  ُهْرِّبَک  ِّلُّذلا َو  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ِْکلُْملا َو  ِیف  ٌکیِرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  اَدلَو َو  ًهَبِحاَص َو ال  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

َکیِرَـش يِذَّلا ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِهِْرمَأ  ِیف  َُهل  َعِزاَنُم  ِهِْکُلم َو ال  ِیف  َُهل  َّداَضُم  يِذَّلا ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اَهِّلُک  ِهِمَِعن  ِعیِمَج  یَلَع  اَهِّلُک  ِهِدِماَحَم  ِعیِمَِجب 
ُهَدَـی ِدوُْجلِاب  ِطِساَْبلا  ُهُدْـجَم  ِمَرَْکلِاب  ِرِهاَّظلا  ُهُدْـمَح  ُهُْرمَأ َو  ِْقلَْخلا  ِیف  یِـشاَْفلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِِهتَمَظَع  ِیف  َُهل  َْهبِـش )   ) َهِیبَش ـال  ِهِْقلَخ َو  ِیف  َُهل 

َعَم ٍرِیثَک  ْنِم  الِیلَق  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُباَّهَْولا  ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  امَرَک  ادوُج َو  الِإ  ِءاَطَْعلا  ُهَْرثَک  ُهُدیِزَی )   ) ُهُدـیِزَت ُُهِنئاَزَخ َو ال  ُصُْقنَت  يِذَّلا ال 
ْنَع َكَزُواَجَت  ِیْبنَذ َو  ْنَع  َكَْوفَع  َّنِإ  َّمُهَّللا  ٌریِـسَی  ٌلْهَـس  َْکیَلَع  َوُه  ٌرِیثَک َو  يِدـْنِع  َوُه  ٌمیِدَـق َو  ُْهنَع  َكاَـنِغ  ٍهَمیِظَع َو  ِْهَیلِإ  ِیب  ٍهَجاَـح 

ِیئَطَخ  ) َياَطَخ ْنِم  َناَک  اَم  َْدنِع  یِمْرُج  ِرِیبَک )  ) ِرِیثَک ْنَع  َکَْملِح  ِیلَمَع َو  ِحِیبَق  ْنَع )   ) یَلَع َكَْرتَس  یِْملُظ َو  ْنَع  َکَْحفَص  ِیتَئیِطَخ َو 
َِکَتباَجِإ ْنِم  ِینَْتفَّرَع  َِکتَرُْدق َو  ْنِم  ِینَْتیَرَأ  َِکتَمْحَر َو  ْنِم  ِینَْتقَزَر  يِذَّلا  َْکنِم  ُُهبِجْوَتْـسَأ  اَم ال  ََکلَأْسَأ  ْنَأ  ِیف  ِینَعَمْطَأ  يِدْـمَع  َو  ( 

ُْتبَتَع َیَلَع )   ) یِّنَع َأَْطبَأ  ْنِإَف  َْکَیلِإ  ِِهب )   ) ِهِیف ُتْدَصَق  اَمِیف  َْکیَلَع  الِدُم  الِجَو  اِفئاَخ َو ال  اِسنْأَتْـسُم ال  َُکلَأْسَأ  انِمآ َو  َكوُعْدَأ  ُتْرِـصَف 
َّیَلَع َْکنِم  ٍمِیَئل  ٍدـْبَع  یَلَع  َرَبْصَأ  امیِرَک  الَّمَُؤم )  ) ًیلْوَم َرَأ  ْمَلَف  ِرُومُْألا  ِهَِبقاَِعب  َکِْملِِعل  ِیل  ٌْریَخ  َوُه  یِّنَع  َأَْطبَأ  يِذَّلا  َّلََعل  َْکیَلَع َو  ِیلْهَِجب 

ََّیلِإ ُبَّبَحَتَت  َْکنَع َو  یِّلَوُأَف  ِینوُعْدَت  َکَّنِإ  ِّبَر  اَی 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


ََّیلِإ َو ِناَسْحِْإلا  ِیل َو  ِهَمْحَّرلا  َنِم  َِکلَذ  َکْعَنْمَی  َْمل )  َُّمث   ) ْمَلَف َْکیَلَع  َلُّوَطَّتلا  َِیل  َّنَأَک  َْکنِم  ُلَْـبقَأ  ـالَف  ََّیلِإ  ُدَّدَوَتَت  َکـَْیلِإ َو  ُضَّغَبَتَأَـف 
ِْکلُْملا ِِکلاَم  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ٌمیِرَک  ٌداَوَج  َکَّنِإ  َِکناَسْحِإ  ِلْضَِفب  ِْهیَلَع  ْدُـج  َلِهاَْجلا َو  َكَدـْبَع  ْمَحْراَف  َکِمَرَک  َكِدوُِجب َو  َّیَلَع  ِلُّضَفَّتلا 

َدَْعب ِهِْوفَع  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِهِْملِع َو  َدـَْعب  ِهِْملِح  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِنیِّدـلا  ِناَّیَد  ِحاَبْـصِْإلا  ِِقلاَف  ِحاَیِّرلا  ِرِّخَـسُم  ِْکلُْفلا  يِرُْجم 
ِحاَبْـصِْإلا ِِقلاَف  ِقْزِّرلا  ِطِسَاب  ِْقلَْخلا  ِِقلاَخ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُدـیُِری  اَم  یَلَع  ُرِداَْقلا )  ) ٌرِداَق َوُه  ِِهبَـضَغ َو  ِیف  ِِهتاَنَأ  ِلوُط  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِِهتَرْدـُق َو 

ُدْمَْحلا َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  يَوْجَّنلا  َدِهَشَف  َبُرَق  يَُری َو  الَف  َدَُعب  يِذَّلا  ِناَسْحِْإلا )   ) ِماَْعنِْإلا َو  ِلُّضَفَّتلا )  َو   ) ِلْضَْفلا ِماَرْکِْإلا َو  ِلالَْجلا َو  يِذ 
ُءاَشَی اَم  ِِهتَرْدُِقب  َغَلَبَف  ُءاَمَظُْعلا  ِِهتَمَظَِعل  َعَضاَوَت  َءاَّزِعَْألا َو  ِِهتَّزِِعب  َرَهَق  ُهُدِـضاَُعی  ٌریِهَظ  ُُهلِکاَُشی َو ال  ٌهِیبَش  ُُهلِداَُعی َو ال  ٌعِزاَنُم  َُهل  َْسَیل  يِذَّلا  ِهَِّلل 

ْدَق ٍهَئِینَه  ٍهَبِهْوَم  ْنِم  ْمَکَف  ِهیِزاَجُأ  الَف  َّیَلَع  َهَمْعِّنلا  ُمِّظَُعی  ِهیِـصْعَأ َو  اـَنَأ  ٍهَرْوَع َو  َّلُـک  َّیَلَع  ُُرتْسَی  ِهیِداـَنُأ َو  َنیِح  ِیُنبیُِجی  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
ُُهباَجِح َو ُکَتُْهی  يِذَّلا ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  احِّبَـسُم  ُهُرُکْذَأ  ادِماَح َو  ِْهیَلَع  ِیْنثُأَف  ِیناَرَأ  ْدَـق  ٍهَِقنُوم  ٍهَجَْهب  ِیناَفَک َو  ْدَـق  ٍهَفوُخَم  ٍهَمیِظَع  ِیناَطْعَأ َو 
َو َنِیقِداَّصلا )   ) َنیِِحلاَّصلا یِْجُنی )   ) یِّجَُنی َنیِِفئاَْخلا َو  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُُهِلمآ  ُبیِخَی )   ) ُبَّیَُخی ُُهِلئاَس َو ال  ُّدَُری  ـال  ُُهباـَب َو  ُقَْلُغی  ـال 

ِكِرْدـُم َنیِِملاَّظلا  ِرِیبُم  َنیِراَّبَْجلا  ِمِصاَق  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َنیِرَخآ َو  ُِفلْخَتْـسَی  اـکُوُلم َو  ُکـِلُْهی  َنیِِربْکَتْـسُْملا َو  ُعَضَی  َنیِفَعْـضَتْسُْملا َو  ُعَفْرَی 
ُءاَمَّسلا َو ُدَعْرَت  ِِهتَیْشَخ  ْنِم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنِینِمْؤُْملا  ِدَمَتْعُم  َنِیِبلاَّطلا  ِتاَجاَح  ِعِضْوَم  َنیِخِرْـصَتْسُْملا  ِخیِرَـص  َنیِِملاَّظلا  ِلاَکَن  َنِیبِراَْهلا 

ُجوُمَت اَهُراَّمُع َو  ُضْرَْألا َو  ُفُجْرَت  اَُهناَّکُس َو 
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ْقَلُْخی َو َْمل  ُُقلْخَی َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُهَّللا  اَناَدَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  اَم  اَذَِهل َو  اَناَدَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اَِهتاَرَمَغ  ِیف  ُحَبْـسَی  ْنَم  ُراَِحْبلا َو 
ٌریِدَـق ْیَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َوُه  ُْریَْخلا َو  ِهِدَِـیب  ُتوُمَی  ـال  ٌّیَح  َوُه  یَتْوَْملا َو  ِییُْحی  َءاَـیْحَْألا َو  ُتیُِمی  ُمَعُْطی َو  ـال  ُمِعُْطی َو  ُقَزُْری َو  ـال  ُقُزْرَی َو 

ِغِّلَبُم َكِّرِس َو  ِِظفاَح  َکِْقلَخ َو  ْنِم  َِکلِیلَخ )   ) َِکتَرَیِخ َِکبِیبَح َو  َکِّیِفَص َو  َِکنیِمَأ َو  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
َتْکَراـَب َو َْتیَّلَـص َو  اَـم  َرَبْـکَأ )  ) َرَثْـکَأ یَنْـسَأ َو  َرَهْطَأ َو  َبَیْطَأ َو  یَْمنَأ َو  یَکْزَأ َو  َلَـمْکَأ َو  َلَـمْجَأ َو  َنَسْحَأ َو  َلَْـضفَأ َو  َکـِتالاَسِر 

َکِْقلَخ ْنِم  َْکیَلَع  ِهَماَرَْکلا  ِلْهَأ  َِکتَْوفِص َو  َِکلُـسُر َو  َِکئاَِیْبنَأ َو  َو  َکِْقلَخ )   ) َكِداَبِع ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َتْمَّلَـس  َْتنَّنَحَت َو  َتْمَّحَرَت َو 
َکِْقلَخ َو یَلَع  َِکتَّجُح  َکـِلوُسَر َو  یِخَأ  َکِِّیلَو َو  َكِدـْبَع َو  َنیَِملاَْـعلا  ِّبَر  ِلوُسَر  ِّیِـصَو  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا َو 

ِیَماَمِإ ِهَمْحَّرلا َو  ِیَْطبِس  یَلَع  ِّلَص  َنیَِملاَْعلا َو  ِءاَِسن  ِهَدِّیَس  ِءاَرْهَّزلا )  ) َهَمِطاَف ِهَرِهاَّطلا  ِهَقیِّدِّصلا  یَلَع  ِّلَص  ِمیِظَْعلا َو  ِإَبَّنلا  يَْربُْکلا َو  َِکتَیآ 
ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ٍِّیلَع َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنیَسُْحلا َو  ِْنب  ِِّیلَع  َنیِِملْسُْملا  ِهَِّمئَأ  یَلَع  ِّلَص  ِهَّنَْجلا َو  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَس  ِْنیَسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  يَدُْهلا 

یَلَع َکِجَجُح  ِّيِدْهَْملا  يِداَْهلا  ِفَلَْخلا  ٍِّیلَع َو  ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم َو  ِْنب  ِِّیلَع  ٍِّیلَع َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَسُوم َو  ِْنب  ِِّیلَع  ٍرَفْعَج َو  ِْنب  یَسُوم  َو 
 ( ُهْفُفْحا َو   ) ُهَّفُح ِرَظَْتنُْملا َو  ِلْدَْـعلا  ِلَّمَؤُْملا َو  ِِمئاَْقلا  َكِْرمَأ  ِِّیلَو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو  ًهَِمئاَد  ًهَرِیثَک  ًهالَـص  َكِدِالب  ِیف  َِکئاَنَمُأ  َكِداَبِع َو 

َّمُهَّللا َنیَِملاَْعلا  َّبَر  اَی  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهْدِّیَأ  َنِیبَّرَقُْملا َو  َِکتَِکئالَِمب 
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ُْهلِْدبَأ َُهل  ُهَْتیَضَتْرا  يِذَّلا  ُهَنیِد  َُهل  ْنِّکَم  ِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َْتفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ُهِْفلْخَتْـسا  َِکنیِِدب  َِمئاَْقلا  َِکباَتِک َو  َیلِإ  َیِعاَّدلا  ُْهلَعْجا 
اریِسَی اْحتَف  َُهل  ْحَْتفا  ازیِزَع َو  ارْصَن  ُهْرُْصنا  ِِهب َو  ْرِصَْتنا  ُهْرُْصنا َو  ِِهب َو  ْزِزْعَأ  ُهَّزِعَأ َو  َّمُهَّللا  اْئیَش  َِکب  ُكِرُْـشی  َكُُدبْعَی ال  اْنمَأ  ِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم 
ِْقلَْخلا َنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  ِّقَْحلا  َنِم  ْیَِـشب ٍء  َیِفْخَتْـسَی  یَّتَح ال  َکِِّیبَن  َهَّنُـس  َکَنیِد َو  ِِهب  ْرِهْظَأ  َّمُهَّللا  اریِـصَن  اناَْطلُـس  َْکنَُدل  ْنِم  َُهل  ْلَعْجا  َو 

َِکتَعاَط َو َیلِإ  ِهاَعُّدـلا  َنِم  اَهِیف  اَُنلَعْجَت  ُهَلْهَأ َو  َقاَـفِّنلا َو  اَِـهب  ُّلِذـُت  ُهَلْهَأ َو  َمالْـسِْإلا َو  اَِـهب  ُّزُِعت  ٍهَمیِرَک  ٍَهلْوَد  ِیف  َکـَْیلِإ  ُبَغَْرن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
اَنَثَعَش َو ِِهب  ْمُْملا  َّمُهَّللا  ُهاَنْغِّلَبَف  ُْهنَع  اَنْرُـصَق  اَم  ُهاَْنلِّمَحَف َو  ِّقَْحلا  َنِم  اَنَْتفَّرَع  اَم  َّمُهَّللا  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  َهَماَرَک  اَِهب  اَُنقُزْرَت  َِکلِیبَس َو  َیلِإ  ِهَداَْقلا 

اَنَْرقَف ِِهب  ُْربْجا  َو  اَنِمَْرغَم )  ) اَنِمَْرغُم ْنَع  ِِهب  ِْضقا  اَنَِلئاَع َو  ِِهب  ِنْغَأ  اَنَتَّلِذ َو  ِِهب  َّزِعَأ )  ) ْزِزْعَأ اَنَتَِّلق َو  ِِهب  ْرِّثَک  اَنَْقتَف َو  ِِهب  ُْقتْرا  اَنَعْدَص َو  ِِهب  ْبَعْـشا 
اَنِطْعَأ اَنَتَوْعَد َو  ِِهب  ْبِجَتْسا  اَنَدیِعاَوَم َو  ِِهب  ْزِْجنَأ  اَنَتَِبلَط َو  ِِهب  ْحِْجنَأ  اَنَرْسَأ َو  ِِهب  َُّکف  اَنَهوُجُو َو  ِِهب  ْضَِّیب  اَنَرْسُع َو  ِِهب  ْرِّسَی  اَنَتَّلَخ َو  ِِهب  َّدُس  َو 

ِِهب ْبِهْذَأ  اَنَروُدُص َو  ِِهب  ِفْشا  َنیِطْعُْملا  َعَسْوَأ  َنِیلُوئْسَْملا َو  َْریَخ  اَی  اَِنتَبْغَر  َقْوَف  ِِهب  اَنِطْعَأ  اََنلاَمآ َو  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  َنِم  ِِهب  اَنْغَِّلب  اََنلْؤُس َو  ِِهب 
اَنِّوُدَع َكِّوُدَع َو  یَلَع  ِِهب  اَنْرُْصنا  ٍمیِقَتْسُم َو  ٍطاَرِـص  َیلِإ  ُءاَشَت  ْنَم  يِدْهَت  َکَّنِإ  َِکنْذِِإب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف  َِفُلتْخا  اَِمل  ِِهب  اَنِدْها  اَِنبُوُلق َو  َْظیَغ 

اَنِِّیلَو َهَْبیَغ  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنِِّیبَن  َدْقَف  َْکَیلِإ  وُکْشَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  َنیِمآ  ِْقلَْخلا )   ) ِّقَْحلا ََهلِإ 
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َِکلَذ یَلَع  اَّنِعَأ  َو  ٍدَّمَُحم ) ِلآ   ) ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  اَْنیَلَع  ِناَمَّزلا  َرُهاَظَت  اَِـنب َو  ِنَتِْفلا  َهَّدِـش  اَنِدَدَـع َو  َهَِّلق  اَنِّوُدَـع َو  َهَْرثَک  َو  اَـنِماَمِإ ) )
اَی َِکتَمْحَِرب  اَهاَنُِـسْبُلت  َْکنِم  ٍهَِیفاَع  اَهاَُنلِّلَُجت َو  َکـْنِم  ٍهَمْحَر  ُهُرِهُْظت َو  ٍّقَح  ِناَْطلُـس  ُهُّزُِعت َو  ٍرْـصَن  ُهُفِـشْکَت َو  ٍّرُِـضب  ُُهلِّجَُعت َو  َکـْنِم  ٍحـْتَِفب 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ 

مهدزاود

َنِم اَنِقْـساَف َو  ٍلِیبَْسلَـس  ٍْنیَع  ْنِم  ٍنیِعَم  ْنِم  ٍسْأَِکب  اَـنْعَفْراَف َو  َنیِّیِّلِع  ِیف  اَْـنلِخْدَأَف َو  َنیِِحلاَّصلا  ِیف  َکـِتَمْحَِرب  َّمُهَّللا  دـناوخب  بش  ره  رد 
ْنِم اَنْمِعْطَأَف َو  ِْریَّطلا  ِموُُحل  ِهَّنَْجلا َو  ِراَِمث  ْنِم  اَْنمِدْـخَأَف َو  ٌنُونْکَم  ٌُؤلُْؤل  ْمُهَّنَأَک  َنیِدَّلَخُْملا  ِناَدـْلِْولا  َنِم  اَنْجِّوَزَف َو  َکـِتَمْحَِرب  ِنیِْعلا  ِروُْحلا 

َِهلَأْسَْملا ِءاَعُّدلا َو  َِحلاَص  اََنل َو  ْقِّفَوَف  َِکلِیبَس  ِیف  ْالتَق  ِماَرَْحلا َو  َِکْتَیب  َّجَح  ِرْدَْقلا َو  َهَْلَیل  اَنِْـسْبلَأَف َو  ِقَْربَتْـسِْإلا  ِریِرَْحلا َو  ِسُدـْنُّسلا َو  ِباَِیث 
ِیف اََنل َو  ُْبتْکاَف  ِراَّنلا  َنِم  ًهَءاََرب  اَنْمَحْراَف َو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو  َْتعَمَج  اَذِإ  َو  اََنل ) ْبِجَتْـسا  ْعَمْـسا َو  اَنَِقلاَخ  اَی   ) اََـنل ْبِجَتْـساَف 
یَلَع ِراَّنلا  ِیف  اَْنلَعْجَت َو  الَف  ِنیِطاَیَّشلا  َعَم  اَـنْمِعُْطت َو  ـالَف  ِعیِرَّضلا  ِموُّقَّزلا َو  َنِم  اَِـنلَْتبَت َو  ـالَف  َکـِناَوَه  َِکباَذَـع َو  ِیف  اَـنَّلُغَت َو  ـالَف  َمَّنَهَج 

اَنِّجَنَف َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ِّقَِحب ال  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  اَی ال  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  اَنِْسْبُلت َو  الَف  ِناَرِطَْقلا  ِلِیباَرَس  ِراَّنلا َو  ِباَِیث  ْنِم  َو  اَنَّبُکَت )  ) اَْنُببْکَت الَف  اَنِهوُجُو 

مهدزیس

یِـضْقَت َو اَمِیف  َلَعْجَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  یناوخ  یم  ناضمر  هاـم  بش  ره  رد  هک :  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
ْمُهُّجَح ِروُْربَْملا  ِماَرَْحلا  َِکْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ِینَُبتْکَت  ْنَأ  ُلَّدَُـبی  ُّدَُری َو ال  ـال  يِذَّلا  ِءاَـضَْقلا  َنِم  ِمیِکَْحلا  ِْرمَأـْلا  ِیف  ِمُوتْحَْملا  ِْرمَأـْلا  َنِمرِّدَُـقت 

 ( ْمُُهتاَئِّیَس ْمُْهنَع   ) ْمِِهتاَئِّیَس ْنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ْمُُهیْعَس  ِروُکْشَْملا 
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ْلِْدبَتْسَت َِکنیِِدل َو ال  ِِهب  ُرِـصَْتنَت  ْنَّمِم  ِینَلَعْجَت  ِیقْزِر َو  ِیف  َعِّسَُوت  ٍهَِیفاَع َو  ٍْریَخ َو  ِیف  يِرُمُع  َلیُِطت  ْنَأ  ُرِّدَُقت  یِـضْقَت َو  اَمِیف  َلَعْجَت  ْنَأ  َو 
يِْریَغ ِیب 

مهدراهچ

ُرْهَـش یِّنَع  َیِـضَْقنَی  ْنَأ  ِمیِرَْکلا  َکِـهْجَو  ِلـالَِجب  ُذوُعَأ  دـناوخب  ناـضمر  هاـم  ياهبـش  زا  بش  ره  رد  هک :  تسا  نیحلاـصلا  سینا  رد 
ِْهیَلَع ِیُنبِّذَُعت  ٌْبنَذ  ْوَأ  ٌهَِعبَت  ِیلَِبق  ََکل  ِهِذَه َو  ِیتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  ْوَأ  َناَضَمَر 

مهدزناپ

زامن تعکر  ود  ناضمر  هام  بش  ره  رد  تسا  بحتسم  هدومرف :  هک  هدرک  لقن  یقاب  نب  دیـس  زا  نیمالا  دلب  هیـشاح  رد  یمعفک  خیش 
ُلَْجعَی ٌمیِحَر ال  َوُه  ْنَم  َناَْحبُـس  ُلُفْغَی  ٌظـیِفَح ال  َوُه  ْنَم  َناَْحبُـس  دـیوگب  داد  مالـس  نوچ  هبترم و  هس  دـیحوت  دـمح و  تعکر  ره  رد 

َکَناَْحبُس َکَناَْحبُس  دیوگب  سپ  هبترم  تفه  ار  عبرا  تاحیبست  دیوگب  سپ  وُْهلَی  ٌِمئاَد ال  َوُه  ْنَم  َناَْحبُس  وُهْسَی  ٌِمئاَق ال  َوُه  ْنَم  َناَْحبُس 
تعکر ود  نیا  هک  یسک  مالسلا  مهیلع  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  دتسرفب  تاولـص  هبترم  هد  سپ  َمیِظَْعلا  َْبنَّذلا  َِیل  ْرِفْغا  ُمیِظَع  اَی  َکَناَْحبُس 

خلإ هانگ  رازه  داتفه  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دزرمایب  دروآ  اجب  ار  زامن 

مهدزناش

زا هکنادب  دنامب و  ظوفحم  لاس  نآ  دـناوخب  یبحتـسم  زامن  رد  انحتف  انإ  هروس  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  هک  ره  هک :  تسا  ربخ  رد 
مظاعا خیاشم و  هک  هام  نیا  عومجم  رد  تسا  زامن  تعکر  رازه  دوش  هدروآ  اجب  تسا  بحتـسم  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  هک  یلامعا 

نآ باب  رد  ثیداحا  سپ  نآ  ندروآ  اجب  تیفیک  اما  دنا و  هدومن  هراشا  نآ  هب  دنا  هتـشون  تادابع  ای  هقف  رد  هک  دوخ  بتک  رد  املع 
هچنآ تسا و  فلتخم 
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روهـشم راتخم  هکلب  فارـشا  هیرغ و  باتک  رد  دـیفم  خیـش  راتخم  مالـسلا و  هیلع  داوج  ترـضح  زا  تسا  هرق  یبا  نبا  تیاور  قفاوم 
نیا هب  مالـس  کی  هب  تعکر  ود  ره  دوش  هدناوخ  تعکر  تسیب  یبش  ره  رد  ناضمر  هام  مود  ههد  لوا و  ههد  رد  هک  تسا  نآ  تسا 
بـش ره  رد  رخآ  ههد  رد  ءاشع و  زامن  زا  دعب  ار  رگید  تعکر  هدزاود  دناوخب و  برغم  زامن  زا  دـعب  ار  نآ  تعکر  تشه  هک  قیرط 

نیا عومجم  ءاشع و  زاـمن  زا  دـعب  ار  رگید  تعکر  ود  تسیب و  برغم و  زاـمن  زا  دـعب  ار  نآ  تعکر  تشه  زاـب  دـناوخب  تعکر  یس 
تعکر و دص  مهدزون  بش  ینعی  دناوخب  ردق  ياهبـش  رد  تسا  تعکر  دصیـس  هک  ار  هدـنامیقاب  دوش و  یم  تعکر  دـصتفه  اهزامن 
هدش و دراو  زین  رگید  بیترت  هب  دوش و  تعکر  رازه  عومجم  سپ  تعکر  دص  موس  تسیب و  بش  تعکر و  دص  مکی  تسیب و  بش 

زامن تعکر  رازه  نیا  هب  لمع  رد  ریخ  لـها  هک  دـیما  تسین و  طـسب  شیاـجنگ  ار  ماـقم  نیا  تسا و  رگید  ياـج  رد  مـالک  لیـصفت 
هلفان زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب  یناوخ  یم  هک :  هدش  تیاور  دنیامن و  دـنم  هرهب  ار  دوخ  نآ  ضیف  زا  هدرکن  يراگنا  لهـس  هحماسم و 

ْنِم ِینَلَعْجَت  ْنَأ  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ِمیِکَْحلا  ِْرمَْألا  َنِم  ُقُْرفَت  اَمِیف  ِمُوتْحَْملا َو  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُـقت  یِـضْقَت َو  اَمِیف  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  ناـضمر  هاـم  ياـه 
ِیف ِیل  َعِّسَُوت  َکـِتَعاَط َو  ِیف  يِرُمُع  َلـیُِطت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  ْمُُهبُونُذ َو  ِروُفْغَْملا  ْمُُهیْعَـس  ِروُکْـشَْملا  ْمُهُّجَح  ِروُْربَْـملا  ِماَرَْحلا  َکـِْتَیب  ِجاَّجُح 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِیقْزِر 

موس مسق 

لوا

تسا و ناضمر  كرابم  هام  ياهرحس  لامعا  رد 
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نیرتـهب دـشاب و  بآ  تبرـش  اـی  نوـبز  ياـمرخ  هناد  کـی  هب  هچ  رگا  ار  روحـس  دـنکن  كرت  ندروـخ و  روحـس  تسا  رما  دـنچ  نآ 
دننک یم  رافغتسا  هک  اهنآ  رب  دنتسرف  یم  تاولـص  هکئالم  یلاعت و  قح  هک :  هدش  دراو  و   ) تسا امرخ  تواق و  ینعی  قیوس  اهروحس 

( دنروخ یم  روحس  اهرحس و  رد 

مود

ود نیا  نیب  ام  رد  دـناوخب  روحـس  ندرک و  راطفا  تقو  رد  ار  هکرابم  هروس  نیا  هک  ره  هکدـناوخب  روحـس  تقو  رد  ُهاَْـنلَْزنَأ  اَّنِإ  هروس 
دطلغب دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  دشاب  هتشاد  یسک  باوث  تقو 

موس

ماما ترـضح  هک  تسا  ییاعد  نیا  دنا :  هدومرف  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هک  ار  ینأشلا  میظع  ياعد  دناوخب 
یِّنِإ َّمُهَّللا  ٌّیَِهب  َِکئاََهب  ُّلُک  ُهاَْهبَِأب َو  َِکئاََهب  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  دـندناوخ  یم  ناضمر  هام  ياهرحـس  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 
یِّنِإ َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َِکلاَمَِجب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌلیِمَج  َِکلاَمَج  ُّلُـک  ِِهلَمْجَأـِب َو  َکـِلاَمَج  ْنِم  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َکـِئاَهَِبب  َکـُلَأْسَأ 

ُّلُک اَهِمَظْعَِأب َو  َِکتَمَظَع  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َِکلالَِجب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌلِیلَج  َِکلالَج  ُّلُک  ِهِّلَجَِأب َو  َکـِلالَج  ْنِم  َکـُلَأْسَأ 
َُکلَأْـسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌرِّیَن  َكِرُون  ُّلُـک  ِهِرَْونَأـِب َو  َكِروـُن  ْنِم  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَـهِّلُک  َکـِتَمَظَِعب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌهَمیِظَع  َکـِتَمَظَع 

َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَهِّلُک  َِکتَمْحَِرب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌهَعِساَو  َِکتَمْحَر  ُّلُک  اَهِعَـسْوَِأب َو  َِکتَمْحَر  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َكِرُوِنب 
َِکلاَمَک ُّلُک  ِِهلَمْکَِأب َو  َِکلاَمَک  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَهِّلُک  َِکتاَِملَِکب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌهَّماَت  َِکتاَِملَک  ُّلُک  اَهِّمَتَِأب َو  َِکتاَِملَک  ْنِم 

َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌهَرِیبَک  َِکئاَمْسَأ  ُّلُک  اَهِرَبْکَِأب َو  َِکئاَمْسَأ  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َِکلاَمَِکب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌلِماَک 
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ْنِم َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَهِّلُک  َِکتَّزِِعب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌهَزیِزَع  َِکتَّزِع  ُّلُک  اَهِّزَعَِأب َو  َِکتَّزِع  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَـهِّلُک  َِکئاَمْـسَِأب 
اَِهب َْتلَطَتْسا  ِیتَّلا  ِهَرْدُْقلِاب  َِکتَرُْدق  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَهِّلُک  َِکتَّیِشَِمب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌهَیِضاَم  َِکتَّیِشَم  ُّلُک  اَهاَْضمَِأب َو  َِکتَّیِشَم 
ٌِذفاَن َکِْملِع  ُّلُک  ِهِذَْفنَِأب َو  َکِْملِع  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَهِّلُک  َِکتَرْدُِقب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌهَلیِطَتْسُم  َِکتَرُْدق  ُّلُک  ْیَش ٍء َو  ِّلُک  یَلَع 
یِّنِإ َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َِکلْوَِقب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌّیِضَر  َِکلْوَق  ُّلُک  ُهاَضْرَِأب َو  َِکلْوَق  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َکِْملِِعب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَهِّلُک  َِکِلئاَسَِمب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌهَبِیبَح  َْکَیلِإ  َِکِلئاَسَم )  ُّلُک  َو   ) اَهُّلُک َکـَْیلِإ َو  اَـهِّبَحَِأب  َکـِِلئاَسَم  ْنِم  َکـُلَأْسَأ 
َِکناَْطلُس ُّلُک  ِهِمَوْدَِأب َو  َِکناَْطلُس  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َِکفَرَِشب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌفیِرَش  َِکفَرَش  ُّلُک  ِِهفَرْشَِأب َو  َِکفَرَـش  ْنِم 

ِهِّلُک َکِْکلُِمب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌرِخاَف  َکِْکُلم  ُّلُک  ِهِرَْخفَِأب َو  َکِْکُلم  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َِکناَْطلُِـسب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌِمئاَد 
ُّلُک ِهِمَدـْقَِأب َو  َکِّنَم  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َكُِّولُِعب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٍلاَع  َكُِّولُع  ُّلُک  ُهالْعَِأب َو  َكُِّولُع  ْنِم  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

َِکتاَیِآب َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌهَمیِرَک  َِکتاَیآ  ُّلُک  اَهِمَرْکَِأب َو  َِکتاَیآ  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َکِّنَِمب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌمیِدَق  َکِّنَم 
اَِمب َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَهَدْـحَو  ٍتوُرَبَج  ُهَدْـحَو َو  ٍنْأَش  ِّلُِکب  َُکلَأْسَأ  ِتوُرَبَْجلا َو  ِنْأَّشلا َو  َنِم  ِهِیف  َْتنَأ  اَِـمب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَـهِّلُک 

تسا هدروآرب  هتبلا  هک  بلطب  ادخ  زا  يراد  هک  تجاح  ره  سپ  ُهَّللا  اَی  ِیْنبِجَأَف  َُکلَأْسَأ  َنیِح  ِِهب )   ) ِیُنبیُِجت

مراهچ

لوا تمسق 
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ْنِم َِکتَلیِح  ِیف  ِیب  ْرُکْمَت  َِکَتبوُقُِعب َو ال  ِیْنبِّدَُؤت  یَِهلِإ ال  دـناوخ  یم  اعد  نیا  دـش  یم  رحـس  نوچ  درک و  یم  زامن  ار  بش  زا  رتشیب 
َِکنْوَع َو ْنَع  یَنْغَتْـسا  َنَسْحَأ  يِذَّلا  َِکب ال  الِإ  ُعاَطَتُْـست  ُهاَجَّنلا َو ال  َِیل  َْنیَأ  ْنِم  َكِدـْنِع َو  ْنِم  الِإ  ُدَـجُوی  ـال  ِّبَر َو  اَـی  ُْریَْخلا  َِیل  َْنیَأ 

دوش عطق  سفن  هکنآ  ات  دـیوگب  ِّبَر  اَی  ِّبَر  اَی  ِّبَر  اَی  َِکتَرْدـُق  ْنَع  َجَرَخ  َکِضُْری  َْمل  َْکیَلَع َو  َأَرَتْجا  َءاَـسَأ َو  يِذَّلا  ـال  َکـِتَمْحَر َو 
ائیَِطب ُْتنُک  ْنِإ  ِیُنبیُِجیَف َو  ُهوُعْدَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َْتنَأ  اَم  ِرْدَأ  َْمل  َْتنَأ  َْول ال  َْکَیلِإ َو  ِینَتْوَعَد  َْکیَلَع َو  ِینَْتَللَد  َْتنَأ  َکـُْتفَرَع َو  َکـِب 

ِیتَجاَِحل َو ُْتئِـش  اَمَّلُک  ِهیِداَنُأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِینُـضِْرقَتْسَی َو  َنیِح  الیَِخب  ُْتنُک  ْنِإ  ِینیِطُْعیَف َو  ُُهلَأْسَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِینوُعْدَی َو  َنیِح 
ِیئاَعُد ِیل  ْبِجَتْسَی  َْمل  ُهَْریَغ  ُتْوَعَد  َْول  ُهَْریَغ َو  وُعْدَأ  يِذَّلا ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِیتَجاَح َو  ِیل  یِضْقَیَف  ٍعیِفَش  ِْریَِغب  يِّرِِـسل  ُْتئِـش  ُْثیَح  ِِهب  ُولْخَأ 
ِساَّنلا َیلِإ  ِیْنلِکَی  َْمل  ِینَمَرْکَأَف َو  ِْهَیلِإ  ِینَلَکَو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِیئاَجَر َو  َفَلْخََأل  ُهَْریَغ  ُتْوَجَر  َْول  ُهَْریَغ َو  وُجْرَأ  ـال  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو 

ْیَـش ٍء ُدَـمْحَأ  یِّبَرَف  ِیل  َْبنَذ  ـال  یِّنَأَـک  یَّتَح  یِّنَع  ُُملْحَی  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  یِّنَع َو  ٌِّینَغ  َوُه  ََّیلِإ َو  َبَّبَحَت  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِینُونیُِهیَف َو 
َِکلْـضَِفب َهَناَِعتْـسالا  ًهَعَْرتُم َو  َْکیََدل )   ) َْکَیلِإ ِءاَجَّرلا  َلِهاَنَم  ًهَعَرْـشُم َو  َْکَیلِإ  ِِبلاَطَْملا  َُلبُـس  ُدِجَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  يِدْمَِحب  ُّقَحَأ  يِْدنِع َو 
َنِیفوُْـهلَْمِلل ٍَهباَـجِإ َو  ِعِـضْوَِمب  َنـیِجاَّرِلل )   ) یِجاَّرِلل َکَّنَأ  ُمَـلْعَأ  ًهَحوـُتْفَم َو  َنـیِخِراَّصِلل  َکـَْیلِإ  ِءاَعُّدـلا  َباَوـْبَأ  ًهَحاَـبُم َو  َکَـلَّمَأ  ْنَِـمل 

ِْعنَم ْنِم  اضَوِع  َِکئاَضَِقب  اَضِّرلا  َكِدوُج َو  َیلِإ  ِفْهَّللا  ِیف  َّنَأ  ٍهَثاَغِإ َو  ِدَصْرَِمب  ِفوُْهلَْمِلل )  )
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ُمُهَبُجْحَت ْنَأ  الِإ  َکِْقلَخ  ْنَع  ُبِجَتْحَت  َکَّنَأ ال  ِهَفاَسَْملا َو  ُبیِرَق  َْکَیلِإ  َلِحاَّرلا  َّنَأ  َنیِِرثْأَتْـسُْملا َو  يِدـْیَأ  ِیف  اَّمَع  ًهَحوُدـْنَم  َنِیلِخاَْـبلا َو 
ِْریَغ ْنِم  ِیلُّسَوَت  َِکئاَعُِدب  ِیتَثاَِغتْسا َو  َِکب  ُْتلَعَج  ِیتَجاَِحب َو  َْکَیلِإ  ُتْهَّجَوَت  ِیتَِبلَِطب َو  َْکَیلِإ  ُتْدَصَق  ْدَق  َکَنوُد َو  ُلاَمْآلا )   ) ُلاَمْعَْألا

ِناَمیِْإلا َیلِإ  ِیئََجل  َكِدـْعَو َو  ِقْدِـص  َیلِإ  ِینوُکُـس  َکِمَرَِکب َو  ِیتَِقِثل  ْلـَب  یِّنَع  َكِْوفَِعل  ٍباَـجِیتْسا  ـال  یِّنِم َو  َکِعاَِمتْـسال  ٍقاَقِْحتْـسا 
َْتنَأ َّمُهَّللا  ََکل  َکیِرَـش  َكَدْـحَو ال  َْتنَأ  ـالِإ  ِیل )   ) ََهلِإ ـال  َكُْریَغ َو  ِیل  َّبَر  ـال  ْنَأ  یِّنِم  َکـِتَفِْرعَِمب  ِیتَِقث )  َو   ) ِینیِقَی َكِدـیِحْوَِتب َو 

ْنَأ يِدِّیَس  اَی  َِکتاَفِـص  ْنِم  َْسَیل  امیِحَر َو  ْمُِکب  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  َهَّللا  اُولَأْسا  َو  ُقْدِّصلا )   ) ٌقْدِص َكُدْعَو  ٌّقَح َو  َُکلْوَق  ُِلئاَْقلا َو 
یَِهلِإ َِکتَمِْعن )  ِنْسُِحب   ) َکـِتَْفأَر ِنُّنَحَِتب  ْمِْهیَلَع  ُدـِئاَْعلا  َکـِتَکَلْمَم َو  ِلـْهَأ  یَلَع  ِتاَّیِطَْعلاـِب  ُناَّنَْملا  َْتنَأ  َهَّیِطَْعلا َو  َعَنْمَت  ِلاَؤُّسلاـِب َو  َُرمْأَـت 

ِیل َراَشَأ  ِهِمَِعن َو  َو  ِِهلْضَِفب )   ) ِِهلُّضَفَت ِِهناَسْحِِإب َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِیناَّبَر  ْنَم  اَیَف  ارِیبَک  یِمْـسِاب  َتْهََّون  اریِغَـص َو  َِکناَسْحِإ  َکِمَِعن َو  ِیف  ِینَْتیَّبَر 
َِکَتلالَدـِب َو ِیلِیلَد  ْنِم  ٌِقثاَو  اَنَأ  َْکَیلِإ َو  یِعیِفَـش  ََکل  یِّبُح  َْکیَلَع َو  ِیْنتَّلَد )   ) ِیلِیلَد َيالْوَم  اَی  ِیتَفِْرعَم  ِهِمَرَک  ِهِْوفَع َو  َیلِإ  ِهَرِخْآلا  ِیف 

ِّبَر اَی  َكوُعْدَأ  ُهُمْرُج  ُهََقبْوَأ  ْدَـق  ٍْبلَِقب  َکیِجاَنُأ  ِّبَر  ُُهْبنَذ  ُهَسَرْخَأ  ْدَـق  ٍناَِسِلب  يِدِّیَـس  اَی  َكوُعْدَأ  َِکتَعاَفَـش  َیلِإ  یِعیِفَـش  ْنِم  ٌنِکاَـس 
َْتبَّذَـع ْنِإ  ٍمِحاَر َو  ُْریَخَف  َتْرَفَغ )   ) َتْوَفَع ْنِإَف  ُْتعِمَط  َکَمَرَک  ُْتیَأَر  اَذِإ  ُتْعِزَف َو  ِیبُونُذ  َيالْوَم  ُْتیَأَر  اَذِإ  اِفئاَخ  ایِجاَر  ابِغاَر  اـبِهاَر 
َُکتَْفأَر ِیئاَیَح  ِهَِّلق  َعَم  ِیتَّدِـش  ِیف  ِیتَّدُـع  َکُمَرَک َو  َكُدوُج َو  ُهَرْکَت  اَم  ِیناَْیتِإ  َعَم  َِکَتلَأْسَم  یَلَع  ِیتَأْرُج  ِیف  ُهَّللا  اَی  ِیتَّجُح  ٍِملاَظ  ُْریَغَف 

َبیِخَت ْنَأ ال  ُتْوَجَر  ْدَق  َُکتَمْحَر َو  َو 
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ِیلَمَع َءاَس  ِیلَمَأ َو  يِدِّیَـس  اَی  َمُظَع  ٍجاَر  ُهاَجَر  ْنَم  َلَْضفَأ  ٍعاَد َو  ُهاَعَد  ْنَم  َْریَخ  اَی  ِیئاَعُد  ْعَمْـسا  ِیئاَـجَر َو  ْقِّقَحَف  ِیتَْینُم  ِْنیَذ  ِْنیَذ َو  َْنَیب 
ِهاَفاَکُم ْنَع  ُُربْکَی  َکَْملِح  َنِیِبنْذُْـملا َو  ِهاَزاَُجم  ْنَع  ُّلِجَی  َکَمَرَک  َّنِإَف  ِیلَمَع  ِإَوْسَِأب  ِینْذِـخاَُؤت  ِیلَمَأ َو ال  ِراَدـْقِِمب  َكِْوفَع  ْنِم  ِینِطْعَأَـف 

اَم ِّبَر َو  اَی  اَنَأ  اَم  اّنَظ َو  َِکب  َنَسْحَأ  ْنَّمَع  ِحْفَّصلا  َنِم  َتْدَعَو  اَم  ٌزِّجَنَتُم  َْکَیلِإ  َْکنِم  ٌبِراَه  َِکلْضَِفب  ٌِذئاَع  يِدِّیَـس  اَی  اَنَأ  َنیِرِّصَقُْملا َو 
ِیْبنَذ یَلَع  َمْوَْیلا  َعَلَّطا  ِوَلَف  َکِهْجَو  ِمَرَِکب  یِخِیبْوَت  ْنَع  ُفْعا  َكِْرتَِسب َو  ِیْنلِّلَج  ِّبَر  ْيَأ  َكِْوفَِعب  َّیَلَع  ْقَّدَصَت  َِکلْضَِفب َو  ِیْنبَه  يِرَطَخ 

ُْریَخ ِّبَر  اَی  َکَّنَِأل  َْلب  َیَلَع )   ) َنیِِعلَّطُْملا ُّفَخَأ  َو  ََیلِإ )   ) َنیِرِظاَّنلا ُنَوْهَأ  َکَّنَِأل  ُُهْتبَنَتْجال ال  َِهبوُقُْعلا  َلیِْجعَت  ُْتفِخ  َْول  ُُهْتلَعَف َو  اَم  َكُْریَغ 
َکِمَرَِکب َْبنَّذلا  ُُرتْسَت  ِبُویُْغلا  ُمالَع  ِبُونُّذلا  ُراَّفَغ  ِبُویُْعلا  ُراَّتَـس  َنیِمَرْکَْألا  ُمَرْکَأ  َو  َنیِمَلْحَْألا )  ُمَلْحَأ  َو   ) َنیِمِکاَْحلا ُمَکْحَأ  َنیِِرتاَّسلا َو 

َِکتَیِـصْعَم یَلَع  ِیُنئِّرَُجی  ِیُنلِمْحَی َو  َِکتَرُْدق َو  َدَْعب  َكِْوفَع  یَلَع  َکِْملِع َو  َدَْعب  َکِْملِح  یَلَع  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  َکِْملِِحب  ََهبوُقُْعلا  ُرِّخَُؤت  َو 
َكِْوفَع ِمیِظَع  َِکتَمْحَر َو  ِهَعَِسب  ِیتَفِْرعَم  َکِمِراَحَم  یَلَع  ِبُّثَوَّتلا  َیلِإ  ِینُعِرُْسی  َّیَلَع َو  َكُْرتَس  ِءاَیَْحلا  ِهَِّلق  َیلِإ  ِینوُعْدَی  یِّنَع َو  َکُْملِح 
َكُْوفَع َْنیَأ  ُلیِمَْجلا  َكُْرتَس  َْنیَأ  ِناَسْحِْإلا  َمیِدَـق  اَی  ِّنَْملا  َمیِظَع  اَی  ِبْوَّتلا  َِلباَق  اَـی  ِْبنَّذـلا  َِرفاَـغ  اَـی  ُموُّیَق  اَـی  ُّیَح  اَـی  ُمیِرَک  اَـی  ُمِیلَح  اَـی 

َکُِعئاَنَـص َْنیَأ  ُهَئِینَْهلا  َُکبِهاَوَم  َْنیَأ  ُهَلِـضاَْفلا  َكاَیاَطَع  َْنیَأ  ُهَعِـساَْولا  َُکتَمْحَر  َْنیَأ  ُعیِرَّسلا  َُکثاَیِغ  َْنیَأ  ُبیِرَْقلا  َکُجَرَف  َْنیَأ  ُلِیلَْجلا 
ِینْذِْقنَتْساَف َو ٍدَّمَُحم ) ِلآ  ٍدَّمَحُِمب َو  َو   ) ِِهب ُمیِرَک  اَی  َکُمَرَک  َْنیَأ  ُمیِدَْقلا  َُکناَسْحِإ  َْنیَأ  ُمیِسَْجلا  َکُّنَم  َْنیَأ  ُمیِظَْعلا  َُکلْـضَف  َْنیَأ  ُهَِّینَّسلا 

ُلِضْفُم اَی  ُمِْعنُم  اَی  ُلِمُْجم  اَی  ُنِسُْحم  اَی  ِینْصِّلَخَف  َِکتَمْحَِرب 
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وُفْعَت امَِعن َو  ِناَسْحِْإلِاب  ُئِدـُْبت  ِهَرِفْغَْملا  ُلْهَأ  يَْوقَّتلا َو  ُلْهَأ  َکَّنَِأل  اَْنیَلَع  َِکلْـضَِفب  َْلب  اَِنلاَمْعَأ  یَلَع  َِکباَقِع  ْنِم  ِهاَجَّنلا  ِیف  ُلِـکَّتَأ  ُتَْسل 
اَی َْتیَفاَع  َْتیََّجن َو  ُْهنِم  اَم  َرِیثَک  ْمَأ  َْتَیلْوَأ  َْتیَْلبَأ َو  اَم  َمیِظَع  ْمَأ  ُُرتْسَت  اَم  َحِیبَق  ْمَأ  ُرُْشنَت  اَم  َلیِمَج  ُرُکْـشَن َأ  اَم  يِرْدَن  اَمَف  امَرَک  ِْبنَّذلا  ِنَع 

اَنَْدنِع اَم  ِحِیبَق  ْنَع  ِّبَر  اَی  ْزَواَجَتَف  َنُوئیِـسُْملا  ُنَْحن  ُنِسْحُْملا َو  َْتنَأ  َْکَیلِإ  َعَطَْقنا  َِکب َو  َذال  ْنَم  ِْنیَع  َهَُّرق  اَی  َْکَیلِإ َو  َبَّبَحَت  ْنَم  َبِیبَح 
َْفیَک َکِمَِعن َو  ِْبنَج  ِیف  اَِنلاَمْعَأ  ُرْدَـق  اَم  َِکتاَنَأ َو  ْنِم  ُلَوْطَأ  ٍناَمَز  ُّيَأ  ْوَأ  َكُدوُج  ُهُعَـسَی  ِّبَر ال  اَی  ٍلْهَج  ُّيَأ  َكَدـْنِع َو  اَـم  ِلـیِمَِجب 

َطِـسَاب اَی  ِهَرِفْغَْملا  َعِساَو  اَی  َِکتَمْحَر  ْنِم  ْمُهَعِـسَو  اَم  َنِیِبنْذُْـملا  یَلَع  ُقیِـضَی  َْفیَک  َْلب  َکَتَماَرَک )   ) َکَمَرَک اَِهب  ُلـِباَُقن  ـالاَمْعَأ  ُِرثْکَتْـسَن 
ِهَفِْرعَْملا َنِم  ََّیلِإ  یَهَْتنا  اَِمل  َکِقُّلَمَت  ْنَع  ُْتفَفَک  َِکبَاب َو ال  ْنِم  ُتْحَِرب  اَم  ِینَتْرَهَْتنا )   ) ِینَتْرَهَن َْول  يِدِّیَـس  اَی  َِکتَّزِع  َوَف  ِهَمْحَّرلِاب  ِْنیَدَْیلا 

ُلَأُْست ُءاَشَت ال  َْفیَک  ُءاَشَت  اَِمب  ُءاَشَت  ْنَم  ُمَحْرَت  ُءاَشَت َو  َْفیَک  ُءاَشَت  اَِمب  ُءاَشَت  ْنَم  ُبِّذَُـعت  ُءاَـشَت  اَِـمل  ُلِـعاَْفلا  َْتنَأ  َکـِمَرَک َو  َكِدوُِجب َو 
ََکل َكِرِیبْدَـت  ِیف  ٌدَـحَأ  َْکیَلَع  ُضِرَتْعَی  َکِمْکُح َو ال  ِیف  ُّداَُضت  َكِْرمَأ َو ال  ِیف  ُكَراَُشت  ـال  َکِْـکُلم َو  ِیف  ُعَزاَُـنت  ـال  َکـِْلِعف َو  ْنَع 

ُداَوَْجلا َْتنَأ  َکَمَِعن َو  َکَناَسْحِإ َو  َِفلَأ  َکِمَرَِکب َو  َراَجَتْـسا  َِکب َو  َذال  ْنَم  ُماَقَم  اَذَه  ِّبَر  اَی  َنیَِملاَْعلا  ُّبَر  ُهَّللا  َكَراَبَت  ُْرمَْألا  ُْقلَْخلا َو 
ِهَمْحَّرلا ِمیِظَْعلا َو  ِلْضَْفلا  ِمیِدَْـقلا َو  ِحـْفَّصلِاب  َْکنِم  اَنْقَّثَوَت  ْدَـق  َکـُتَمْحَر َو  ُّلـِقَت  ـال  َُکلْـضَف َو  ُصُْقنَی  ـال  َكُْوفَع َو  ُقیِـضَی  ـال  يِذَّلا 

اََنلاَمآ ُبِّیَُخت  ْوَأ  اَنَنُونُظ  ُِفلُْخت  ِّبَر  اَی  َكاَُرت )   ) َكاَرَتَف ِهَعِساَْولا َأ 
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ًءاَجَر َکِیف  اََنل  َّنِإ  ارِیثَک  الیِوَط  الَمَأ  َکِیف  اََنل  َّنِإ  ِّبَر  اَی  اَنُعَمَط )  ) اَنَعَمَط َکِیف  اَذَـه  َکـِب َو ال  اَـنُّنَظ )  ) اَـنَّنَظ اَذَـه  َْسیَلَف  ُمیِرَک  اَـی  ـالَک 
ُبِجْوَتْـسَن اَم  اَنِْملَع  ْدَقَف  اَنالْوَم  اَنَءاَجَر  ْقِّقَحَف  اََنل  َبیِجَتْـسَت  ْنَأ  وُجَْرن  ُنَْحن  َكاَنْوَعَد َو  اَْنیَلَع َو  َُرتْسَت  ْنَأ  وُجَْرن  ُنَْحن  َكاَْنیَـصَع َو  امیِظَع 

ٌلْهَأ َْتنَأَف  َِکتَمْحَِرل  َنِیبِجْوَتْسُم  َْریَغ  اَّنُک  ْنِإ  َو  َْکَیلِإ )  ِهَبْغَّرلا  یَلَع  اَنَّثَح   ) َْکنَع اَُنفِرْصَت  َکَّنَِأب ال  اَنُْملِع  اَنِیف َو  َکُْملِع  ْنَِکل  اَِنلاَمْعَِأب َو 
َكِرُوِنب ُراَّفَغ  اَی  َِکْلیَن  َیلِإ  َنوُجاَتُْحم  اَّنِإَف  اَْـنیَلَع  ْدُـج  ُُهلْهَأ َو  َْتنَأ  اَِـمب  اَْـنیَلَع  ُْنْنماَـف  َِکتَعَـس  ِلْـضَِفب  َنِیِبنْذُْـملا  یَلَع  اَْـنیَلَع َو  َدوُجَت  ْنَأ 

َْکَیلِإ ُبُوتَن  اَْهنِم َو  َّمُهَّللا  َكُرِفْغَتْـسَن  َْکیَدَـی  َْنَیب  اَُنبُونُذ  اَْنیَْـسمَأ  اَنْحَبْـصَأ َو  َکِـمَِعن )  ِیف   ) َکـِتَمِْعِنب اَْنیَنْغَتْـسا َو  َِکلْـضَِفب  اَْنیَدَـتْها َو 
ٍلَمَِعب اَّنَع )  ) َکِیتْأَی ٌمیِرَک  ٌکَلَم  ُلاَزَی  ْلَزَی َو ال  َْمل  ٌدِعاَص َو  َْکَیلِإ  اَنُّرَش  ٌلِزاَن َو  اَْنَیلِإ  َكُْریَخ  ِبُونُّذلِاب  َکُضِراَُعن  ِمَعِّنلِاب َو  اَْنَیلِإ  ُبَّبَحَتَت 

ائِدـْبُم َو َکَمَرْکَأ  َکَمَظْعَأ َو  َکَمَلْحَأ َو  اَم  َکَناَْحبُـسَف  َِکئالِآب  اَْنیَلَع  َلَّضَفَتَت  َکِمَِعِنب َو  اَـنَطوُحَت  ْنَأ  ْنِم  َکـِلَذ  َکـُعَنْمَی  ـالَف  ٍحـِیبَق 
ِیْلعِِفب َو ِینَِسیاَُقت  ْنَأ  ْنِم  اْملِح  ُمَظْعَأ  الْضَف َو  ُعَسْوَأ  یَِهلِإ  َْتنَأ  َُکلاَِعف  َکُِعئاَنَـص َو  َمُرَک  َكُؤاَنَث َو  َّلَج  َكُؤاَمْـسَأ َو  ْتَسَّدَقَت  ادیِعُم 

ْنِم اَْنقُزْرا  َِکباَذَـع َو  ْنِم  اَنْرِجَأ  َکِطَخَـس َو  ْنِم  اَنْذِـعَأ  َكِرْکِذـِب َو  اَْنلَغْـشا  َّمُهَّللا  يِدِّیَـس  يِدِّیَـس  يِدِّیَـس  َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  َْوفَْعلاَف  ِیتَئیِطَخ 
یَلَع ِْهیَلَع َو  َُکناَوْضِر  َُکتَرِفْغَم َو  َُکتَمْحَر َو  َُکتاَوَلَص َو  َکِِّیبَن  ِْربَق  َهَراَیِز  َِکْتَیب َو  َّجَح  اَْنقُزْرا  َِکلْضَف َو  ْنِم  اَْنیَلَع  ْمِْعنَأ  َِکبِهاَوَم َو 

َّيَِدلاَِول ِیل َو  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن  ِهَّنُس  َِکتَِّلم َو  یَلَع  اَنَّفَوَت  َِکتَعاَِطب َو  الَمَع  اَْنقُزْرا  ٌبیُِجم َو  ٌبیِرَق  َکَّنِإ  ِِهْتَیب  ِلْهَأ 
َو
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ِتاَْومَْألا َو ْمُْهنِم َو  ِءاَیْحَْألا  ِتاَنِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  اناَْرفُغ  ِتاَئِّیَّسلِاب  اناَسْحِإ َو  ِناَسْحِْإلِاب  اَمِهِزْجا  اریِغَص  ِیناَیَّبَر  اَمَک  اَمُهْمَحْرا 
اَنِّرُح َو اَنِرِیبَک  اَنِریِغَـص َو  اَِنثاَنِإ )  ) اَناَْثنُأ اَنِرَکَذ َو  اَِنِبئاَغ  اَنِدِـهاَش َو  اَِنتِّیَم َو  اَنِّیَِحل َو  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ِتاَْریَْخلا )  ِیف   ) ِتاَْریَْخلِاب ْمُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  ِْعباَت 
ٍْریَِخب َو ِیل  ِْمتْخا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  انِیبُم  اناَرْـسُخ  اوُرِـسَخ  ادـیَِعب َو  الالَـض  اوُّلَـض  ِهَّللِاب َو  َنُولِداَْعلا  َبَذَـک  اَنِکُولْمَم 
اَم َحـِلاَص  ِیْنُبلْـسَت  ًهَِیقَاب َو ال  ًهَِیقاَو  َْکنِم  َّیَلَع  ْلَـعْجا  ِینُمَحْرَی َو  ـال  ْنَم  َّیَلَع  ْطِّلَُـست  ـال  ِیتَرِخآ َو  َياَْـینُد َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِینَّمَهَأ  اَـم  ِینِفْکا 

َِکتَءالِِکب َو ِینْأَلْکا  َکِظْفِِحب َو  ِینْظَفْحا  َِکتَساَرَِحب َو  ِینْسُرْحا  َّمُهَّللا  ابِّیَط  الالَح  اعِـساَو  اقْزِر  َِکلْـضَف  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َّیَلَع َو  ِِهب  َتْمَْعنَأ 
َْکِلت ْنِم  ِّبَر  اَی  ِیِنلُْخت  ـال  ُمـالَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  ِهَِّمئَأـْلا  َکِِّیبَن َو  ِْربَق  َهَراَـیِز  ٍماَـع َو  ِّلُـک  ِیف  اَذَـه َو  اَـنِماَع  ِیف  ِماَرَْحلا  َکـِْتَیب  َّجِـح  ِیْنقُزْرا 

اَم ِراَهَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  َکَتَیْـشَخ  ِِهب َو  َلَـمَْعلا  َْریَْخلا َو  ِینْمِْهلَأ  َکَیِـصْعَأ َو  ـال  یَّتَح  َّیَلَع  ُْبت  َّمُهَّللا  ِهَمیِرَْکلا  ِِفقاَوَْملا  ِهَفیِرَّشلا َو  ِدِـهاَشَْملا 
اـساَُعن َّیَلَع  َْتیَْقلَأ  َُکْتیَجاَن  َْکیَدَی َو  َْنَیب  ِهالَّصِلل  ُتُْمق  َو  ُْتیَّبَعَت )   ) ُتْأَّبَعَت ُتْأَّیَهَت َو  ْدَق  ُْتُلق  اَمَّلُک  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  اَی  ِینَْتیَْقبَأ 
ْتَضَرَع یِِسلْجَم  َنِیباَّوَّتلا  ِِسلاَجَم  ْنِم  َبُرَق  ِیتَریِرَس َو  ْتَحَلَص  ْدَق  ُْتُلق  اَمَّلُک  ِیل  اَم  ُْتیَجاَن  اَنَأ  اَذِإ  َکَتاَجاَنُم  ِینَْتبَلَس  ُْتیَّلَص َو  اَنَأ  اَذِإ 

ِینَْتیَأَر َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیََّحن  َِکتَمْدِـخ  ْنَع  ِینَتْدَرَط َو  َکـِبَاب  ْنَع  َکَّلََعل  يِدِّیَـس  َِکتَمْدِـخ  َْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتلاَـح  یِمَدَـق َو  ْتـَلاَزَأ  ٌهَِّیَلب  ِیل 
ْوَأ ِینَتْـضَفَرَف  َنِیباَّذَْکلا )   ) َنِیبِذاَْکلا ِماَقَم  ِیف  ِینَتْدَـجَو  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیَلَقَف  َْکنَع  اضِْرعُم  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیَْـصقَأَف  َکِّقَِحب  اّفِخَتْـسُم 

ٍرِکاَش َْریَغ  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل 
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َکَّلََعل ْوَأ  ِینَتْـسَیآ  َِکتَمْحَر  ْنِمَف  َنِیِلفاَْغلا  ِیف  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتلَذَخَف  ِءاَمَلُْعلا  ِِسلاَجَم  ْنِم  ِینَتْدَـقَف  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتمَرَحَف  َِکئاَمْعَِنل 
ِیتَریِرَج یِمْرُِجب َو  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَتْدَـعاَبَف  ِیئاَـعُد  َعَمْـسَت  ْنَأ  َّبُِحت  َْمل  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیَّلَخ  ْمُهَْنَیب  ِیْنیَبَـف َو  َنِیلاَّطَْبلا  ِِسلاَـجَم  َِفلآ  ِینَْتیَأَر 

ْنَع ُّلِجَی  ِّبَر  ْيَأ  َکَمَرَک  َّنَِأل  ِیْلبَق  َنِیِبنْذُْـملا  ِنَع  َتْوَفَع  اََملاَطَف  ِّبَر  اَی  َتْوَفَع  ْنِإَف  ِینَْتیَزاَج  َکـْنِم  ِیئاَـیَح  ِهَّلِِقب  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیَفاَـک 
َْتنَأ یَِهلِإ  اّنَظ  َِکب  َنَسْحَأ  ْنَّمَع  ِحـْفَّصلا  َنِم  َتْدَـعَو  اَم  ٌزِجَْتنُم )  ) ٌزِّجَنَتُم َْکَیلِإ  َْکنِم  ٌبِراَه  َِکلْـضَِفب  ٌذـِئاَع  اَنَأ  َنیِرِّصَقُْملا َو  ِهاَفاَکُم 

يِدِّیَس َو َِکلْضَِفب  ِیْنبَه  يِرَطَخ  اَم  يِدِّیَـس َو  اَی  اَنَأ  اَم  ِیتَئیِطَِخب َو  ِینَّلِزَتْسَت  ْنَأ  ْوَأ  ِیلَمَِعب  ِینَِـسیاَُقت  ْنَأ  ْنِم  اْملِح  ُمَظْعَأ  الْـضَف َو  ُعَسْوَأ 
ُهَتْمَّلَع يِذَّلا  ُلِهاَْجلا  اَنَأ  ُهَْتیَّبَر َو  يِذَّلا  ُریِغَّصلا  اَنَأ  يِدِّیَـس  َکِهْجَو  ِمَرَِکب  یِخِیبْوَت  ْنَع  ُفْعا  َكِْرتَِسب َو  ِیْنلِّلَج  َكِْوفَِعب َو  َّیَلَع  ْقَّدَـصَت 

ُهَْتیَوْرَأ َو يِذَّلا  ُناَـشْطَْعلا  ُهَتْعَبْـشَأ َو  يِذَّلا  ُِعئاَْـجلا  ُهَْتنَمآ َو  يِذَّلا  ُِفئاَْـخلا  اـَنَأ  ُهَتْعَفَر َو  يِذَّلا  ُعیِـضَْولا  اـَنَأ  ُهَْتیَدَـه َو  يِذَّلا  ُّلاَّضلا  اـَنَأ  َو 
يِذَّلا ُلـِئاَّسلا  ُهَْتیَفَـش َو  يِذَّلا  ُمیِقَّسلا  ُهَتْزَزْعَأ َو  يِذَّلا  ُلِیلَّذـلا  ُهَْتیَّوَـق َو  يِذَّلا  ُفـیِعَّضلا  ُهَْـتیَنْغَأ َو  يِذَّلا  ُریِقَْفلا  ُهَتْوَـسَک َو  يِذَّلا  يِراَْـعلا 
ُهَْتیَوآ يِذَّلا  ُدیِرَّطلا  اَنَأ  ُهَتْرَـصَن َو  يِذَّلا  ُفَعْـضَتْسُْملا  ُهَتْرَّثَک َو  يِذَّلا  ُلِیلَْقلا  اَنَأ  ُهَْتلَقَأ َو  يِذَّلا  ُئِطاَْخلا  ُهَتْرَتَس َو  يِذَّلا  ُِبنْذُْملا  ُهَْتیَطْعَأ َو 
يِذَّلا اَنَأ  يَرَتْجا  ِهِدِّیَـس  یَلَع  يِذَّلا  اَنَأ  یَمْظُْعلا  یِهاَوَّدلا  ُبِحاَص  اَنَأ  ِإَلَْملا  ِیف  َْکِبقاَرُأ  َْمل  ِءالَْخلا َو  ِیف  َِکیْحَتْـسَأ  َْمل  يِذَّلا  ِّبَر  اَی  اَنَأ 
یَعْسَأ اَْهَیلِإ  ُتْجَرَخ  اَِهب  ُتْرُِّشب  َنیِح  يِذَّلا  اَنَأ  اَشُّرلا  َلِیلَج )  یِـصاَعَْملا   ) ِلِیلَْجلا یِـصاَعَم  یَلَع  ُْتیَطْعَأ  يِذَّلا  اَنَأ  ِءاَمَّسلا  َراَّبَج  ُْتیَـصَع 

ُْتلِمَع ُْتیَیْحَتْسا َو  اَمَف  َّیَلَع  َتْرَتَس  ُْتیَوَعْرا َو  اَمَف  ِینَْتلَْهمَأ  يِذَّلا  اَنَأ 
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َکَّنَأَـک یَّتَح  ِینَتْرَتَس  َكِْرتِِسب  ِینَْتلَْهمَأ َو  َکِْـملِِحبَف  ُْتَیلاـَب  اَـمَف  َكِدـْنِع )   ) َکـِْنیَع ْنِم  ِینَتْطَقْـسَأ  ُْتیَّدَـعَتَف َو  یِـصاَعَْملِاب  ُتِْملَع )  )
ٌدِـحاَج َو ال َِکتَِّیبُوبُِرب  اـَنَأ  َُکْتیَـصَع َو  َنیِح  َکِـصْعَأ  َْمل  یَِهلِإ  ِینَْتیَیْحَتْـسا  َکَّنَأَـک  یَّتَح  ِینَْتبَّنَج  یِـصاَعَْملا  ِتاـَبوُقُع  ْنِم  ِینَْتلَفْغَأ َو 

ِینَناَعَأ َياَوَه َو  ِینَبَلَغ  یِـسْفَن َو  ِیل  َْتلَّوَس  ْتَضَرَع َو  ٌهَئیِطَخ  ْنَِکل  ٌنِواَهَتُم  َكِدـیِعَِول  ٌضِّرَعَتُم َو ال  َِکَتبوُقُِعل  ٌّفِخَتْـسُم َو ال  َكِْرمَأـِب 
يِدـْیَأ ْنِم  ِینُذِْقنَتْـسَی َو  ْنَم  َِکباَذَـع  ْنِم  َنآـْلاَف  يِدـْهُِجب  َکـُتَْفلاَخ  َُکْتیَـصَع َو  ْدَـقَف  َّیَلَع  یَخْرُْملا  َكُْرتِس  ِینَّرَغ  ِیتَْوقِـش َو  اَْـهیَلَع 

َِیلَمَع ْنِم  َُکباَتِک  یَـصْحَأ  اَم  یَلَع  اَفَـسَأ )  ) اَتَأْوَس اَوَف  یِّنَع  َکَْلبَح  َْتعَطَق  َْتنَأ  ْنِإ  ُلِصَّتَأ  ْنَم  ِلـْبَِحب  ِینُـصِّلَُخی َو  ْنَم  ادَـغ  ِءاَمَـصُْخلا 
َلَْـضفَأ ٍعاَد َو  ُهاَعَد  ْنَم  َْریَخ  اَی  اَهُرَّکَذَتَأ  اَم  َْدنِع  ُتْطَنََقل  ِطُونُْقلا  ِنَع  َياَّیِإ  َِکیْهَن  َِکتَمْحَر َو  ِهَعَـس  َکِمَرَک َو  ْنِم  وُجْرَأ  اَم  َْول ال  يِذَّلا 
َِّیبَرَْعلا َّیِمِـشاَْهلا  َّیِـشَرُْقلا  َّیِّمُأـْلاا  َِّیبَّنلا  یِّبُِحب  َکـَْیلِإ َو  ُدِـمَتْعَأ  ِنآْرُْقلا  ِهَمْرُِحب  َکـَْیلِإ َو  ُلَّسَوَتَأ  ِمالْـسِْإلا  ِهَّمِذـِب  َّمُهَّللا  ٍجاَر  ُهاَـجَر  ْنَم 

اُونَمآ امْوَق  َّنِإَف  َكاَوِس  َدَـبَع  ْنَم  َباََوث  ِیباََوث  ْلَعْجَت  ِیناَمیِإ َو ال  َساَنِیتْسا  ْشِحُوت  الَف  َْکیَدـَل  َهَْفلُّزلا  وُجْرَأ  َِّینَدَْـملا  َّیِّکَْملا  َّیِماَـهِّتلا 
ْتِّبَث اَْـنلَّمَأ َو  اَـم  اَِـنب ) ْكِرْدَأَـف   ) اَـنْکِرْدَأَف اَّنَع  َوُفْعَِتل  اَِـنبُوُلق  اَِنتَنِْـسلَِأب َو  َکـِب  اَّنَمآ  اَّنِإ  اُولَّمَأ َو  اَـم  اوُکَرْدَأَـف  ْمُهَءاَـمِد  ِِهب  اُونِقْحَِیل  ْمِِهتَنِْـسلَِأب 

ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَه  اَنَْتیَدَه َو  ْذِإ  َدَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزت  اَنِروُدُص َو ال  ِیف  َكَءاَجَر 

مود تمسق 

ِهَعَـس َکـِمَرَِکب َو  ِهَفِْرعَْملا  َنِم  يِدِّیَـس )  اَـی   ) ِیبـْلَق َمِْهلُأ  اَِـمل  َکـِقُّلَمَت  ْنَع  ُْتفَفَک  ـال  َکـِبَاب َو  ْنِم  ُتْحَِرب  اَـم  ِینَتْرَهَْتنا  َِول  َکـِتَّزِع  َوَف 
ِینَتْعَنَم ِداَفْصَْألِاب َو  ِینَْتنَرَق  َْول  یَِهلِإ  ِهِِقلاَخ  َیلِإ  الِإ  ُقُولْخَْملا  ُئِجَْتلَی  ْنَم  َیلِإ  ُهالْوَم َو  َیلِإ  الِإ  ُْدبَْعلا  ُبَهْذَی  ْنَم  َیلِإ  َِکتَمْحَر 
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َْکنِم ِیئاَجَر  ُْتعَطَق  اَم  ِراَْربَْألا  َْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتلُح  ِراَّنلا َو  َیلِإ  ِیب  َتْرَمَأ  ِداَبِْعلا َو  َنُویُع  یِِحئاَضَف  یَلَع  َْتَللَد  ِداَهْـشَْألا َو  ِْنَیب  ْنِم  َکَْبیَس 
ْجِرْخَأ يِدِّیَـس  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  َّیَلَع  َكَْرتَس  يِْدنِع َو  َکَیِداَیَأ  یَْـسنَأ  اَنَأ ال  ِیْبلَق  ْنِم  َکُّبُح  َجَرَخ  َْکنَع َو ال  ِْوفَْعِلل  ِیلیِمْأَت  ُْتفَرَـص  اَم  َو 
ِیْنلُْقنا ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  َکِْقلَخ َو  ْنِم  َِکتَرَیِخ  ِِهلآ  یَفَطْـصُْملا َو  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْعَمْجا  ِیْبلَق َو  ْنِم  اَْینُّدلا  َّبُح 

يِْریَخ ْنِم  َنیِِـسیْآلا  ََهلِْزنَم  ُْتلََزن  ْدَـق  يِرُمُع َو  ِلاَـمْآلا  ِفیِوْسَّتلاـِب َو  ُْتیَْنفَأ  ْدَـقَف  یِـسْفَن  یَلَع  ِءاَُـکْبلِاب  یِّنِعَأ  َکـَْیلِإ َو  َِهبْوَّتلا  ِهَجَرَد  َیلِإ 
ِِحلاَّصلا ِلَمَْعلِاب  ُهْشُْرفَأ  َْمل  ِیتَدـْقَِرل َو  ُهْدِّهَمُأ  َْمل  ٍْربَق )  ) يِْربَق َیلِإ  ِیلاَح  ِلـْثِم  یَلَع  ُْتلُِقن  اـَنَأ  ْنِإ  یِّنِم  ـالاَح  َأَوْسَأ  ُنوُکَی  ْنَمَف  ِیتاَـیَح )  )

 ( َقْوَف  ) َدـْنِع ْتَقَفَخ  ْدَـق  ِیُنِلتاَُخت َو  یِماَّیَأ  ِینُعِداَُخت َو  یِـسْفَن  يَرَأ  يِریِـصَم َو  ُنوُکَی  اَم  َیلِإ  يِرْدَأ  یِْکبَأ َو ال  ِیل ال  اَم  ِیتَعْجَِـضل َو 
َياَّیِإ ٍریِکَن  ٍرَْکنُم َو  ِلاَؤُِسل  یِْکبَأ  يِدَْحل  ِقیِِضل  یِْکبَأ  يِْربَق  ِهَْملُِظل  یِْکبَأ  یِـسْفَن  ِجوُرُِخل  یِْکبَأ  یِْکبَأ  ِیل ال  اَمَف  ِتْوَْملا  ُهَِحنْجَأ  یِـسْأَر 

ِْریَغ ٍنْأَش  ِیف  ُِقئالَْخلا  ِذِإ  ِیلاَمِـش  ْنَع  يَرْخُأ  ِینیِمَی َو  ْنَع  ًهَّرَم  ُرُْظنَأ  يِرْهَظ  یَلَع  ِیْلِقث  ـالِماَح  ـالِیلَذ  اـناَیْرُع  يِْربَق  ْنِم  یِجوُرُِخل  یِْکبَأ 
يِدِّیَس ٌهَّلِذ  ٌهَرَتَق َو  اَهُقَهْرَت  ٌهَرَبَغ  اَْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ٌهَرِْـشبَتْسُم َو  ٌهَکِحاَض  ٌهَرِفْـسُم  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ِهِینُْغی  ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ِینْأَش 
َکَلَف ُّبُِحت  ْنَم  َِکتَماَرَِکب  يِدـْهَت  ُءاَشَت َو  ْنَم  َِکتَمْحَِرب  ُبیُِـصت  یِقُّلَعَت  َِکتَمْحَِرب  ِیلُّکَوَت َو  ِیئاَـجَر َو  يِدَـمَتْعُم َو  ِیلَّوَعُم َو  َکـْیَلَع 

يِدْهُج ِهَیاَِغب  ْمَأ  َكُرُکْشَأ  ِّلاَْکلا  اَذَه  ِیناَِسِلبَف  ِیناَِسل َأ  ِطَْسب  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  ِیْبلَق َو  ِكْرِّشلا  َنِم  َْتیَّقَن  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا 
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 ( ََیلِإ  ) َِکناَسْحِإ َکِمَِعن َو  ِْبنَج  ِیف  ِیلَمَع  ُرْدَـق  اَم  َكِرْکُـش َو  ِْبنَج  ِیف  ِّبَر  اَی  ِیناَِـسل  ُرْدَـق  اَـم  َکیِـضْرُأ َو  ِیلَمَع  ِیف  يِدـْهَج )  )
ْدَق ِیلیِمْأَت َو  َْکَیلِإ  ِیتَبْهَر َو  َْکنِم )   ) َْکَیلِإ ِیتَبْغَر َو  َْکَیلِإ  يِدِّیَـس  ِیلَمَع  َِلبَق  َكَرْکُـش  ِیلَمَأ َو  َطََـسب  َكَدوُج  َنَأ )  ـالِإ   ) َّنِإ یَِهلِإ 

ِیئاَجَر َو ُِصلاَخ  ََکل  ِیتَبْغَر َو  ْتَطَـسَْبنا  َكَدـْنِع  اَمِیف  ِیتَّمِه َو  ْتَِقلَع )   ) ْتَفَکَع يِدِـحاَو  اَی  َْکَیلِإ )   ) َْکیَلَع ِیلَمَأ َو  َْکَیلِإ  ِینَقاَـس 
َِکتاَجاَنُِمب ِیْبلَق َو  َشاَع  َكِرْکِذـِب  َيالْوَم  اَی )  ) ِیتَبْهَر ُتْدَدَـم  َِکتَعاَط  ِْلبَِحب  يِدَِـیب َو  ُْتیَْقلَأ  َْکَیلِإ  ِیتَّبَحَم َو  ْتَِسنَأ  َکـِب  ِیفْوَخ َو 

َُکلَأْسَأ اَمَّنِإَف  َِکتَعاَط  ِموُُزل  ْنِم  ِیل  ِِعناَْملا  َِیْبنَذ  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْقِّرَف  ِیلْؤُس  یَهَْتنُم  اَـی  ِیلَّمَُؤم َو  اَـی  َيـالْوَم َو  اَـیَف  یِّنَع  ِفْوَْخلا  ََملَأ  ُتْدََّرب 
ََکل َو َکیِرَـش  َكَدْـحَو ال  ََکل  ُْرمَْألاَف  ِهَمْحَّرلا  ِهَْفأَّرلا َو  َنِم  َکِـسْفَن  یَلَع  ُهَْتبَجْوَأ  يِذَّلا  َکـْنِم  ِعَمَّطلا  ِمیِظَع  َکـِیف َو  ِءاَـجَّرلا  ِمیِدَِـقل 

ْنَع َّلَک  ِیتَّجُح َو  ْتَعَطَْقنا  اَذِإ  ِینْمَحْرا  یَِهلِإ  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  اَی  َتْکَراَبَت  ََکل  ٌعِضاَخ  ْیَش ٍء  ُّلُک  َِکتَْضبَق َو  ِیف  َُکلاَیِع َو  ْمُهُّلُک  ُْقلَْخلا 
ِهَّلِِقل ِینْعَنْمَت  ِیلْهَِجل َو ال  ِینَّدُرَت  ِیتَقاَف َو ال  ْتَّدَتْـشا  اَذِإ  ِیْنبِّیَُخت  ِیئاَجَر ال  َمیِظَع  اَیَف  یُِّبل  َياَّیِإ  َِکلاَؤُس  َدـْنِع  َشاَط  ِیناَِـسل َو  َکـِباَوَج 
ُّطُحَأ َِکئاَنِِفب  یِقُّلَعَت َو  َِکتَمْحَِرب  ِیلُّکَوَت َو  ِیئاَجَر َو  ِیلَّوَعُم َو  يِدَمَتْعُم َو  َْکیَلَع  يِدِّیَـس  یِفْعَِـضل  ِینْمَحْرا  يِْرقَِفل َو  ِینِطْعَأ  يِْربَص 
ِیتَْلیَع ُُربْجَأ  َكاَنِِغب  َو  ِیتَفاَیِض )   ) ِیتَقاَف وُجْرَأ  َْکیََدل  ِیئاَعُد َو  ُِحتْفَتْـسَأ  ِّبَر  ْيَأ  َکِمَرَِکب  ِیتَِبلَط َو  ُرُْـصقَأ )  ) ُدِْصقَأ َكِدوُِجب  ِیلْحَر َو 

ُعِـضْوَم َْتنَأ  ِراَّنلِاب َو  ِیْنقِرُْحت  الَف  يِرَظَن  ُمیِدُأ  َکـِفوُْرعَم  َیلِإ  يِرََـصب َو  ُعَفْرَأ  َکـِمَرَک  َكِدوُج َو  َیلِإ  یِماَِـیق َو  َكِْوفَع  ِّلِـظ  َتْحَت  َو 
ِیْنیَع ُهَُّرق  َکَّنِإَف  َهَیِواَْهلا  یِّنِکُْست  ِیلَمَأ َو ال 
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اَنَد ْدَـق  َناَک  ْنِإ  یَِهلِإ  يِْرقَِفب  ُفِراَْعلا  َکَّنِإَف  ََکباََوث  ِیْنمِرْحَت  ِیتَِقث َو ال  َکَّنِإَف  َکـِفوُْرعَم  َکـِناَسْحِِإب َو  یِّنَظ  ْبِّذَُـکت  ـال  يِدِّیَـس  اَـی 
ْنِإ ِْوفَْعلِاب َو  َکـْنِم  َیلْوَأ  ْنَمَف  َتْوَفَع  ْنِإ  یَِهلِإ  ِیلَلِع  َلـِئاَسَو  ِیْبنَذـِب  َکـَْیلِإ  َفاَِرتْعـالا  ُْتلَعَج  ْدَـقَف  ِیلَمَع  َکـْنِم  ِیْنبِّرَُقی  َْمل  ِیلَجَأ َو 

ِیتَشْحَو َو ِدْحَّللا  ِیف  ِیتَدْحَو َو  ِْربَْقلا  ِیف  ِیَتبْرُک َو  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِیَتبْرُغ َو  اَْینُّدـلا  ِهِذَـه  ِیف  ْمَحْرا  ِمْکُْحلا  ِیف  َْکنِم  ُلَدـْعَأ  ْنَمَف  َْتبَّذَـع 
اعیِرَـص ِینْمَحْرا  ِینَتْرَتَس َو  ِِهب  اَم  ِیل  ْمِدَأ  ِیلَمَع َو  ْنِم  َنیِّیِمَدْآلا  یَلَع  َیِفَخ  اَم  ِیل  ْرِفْغا  یِِفقْوَم َو  َّلُذ  َْکیَدَـی  َْنَیب  ِباَسِْحِلل  ُتْرُِـشن  اَذِإ 

ْدَق الوُمْحَم  َّیَلَع  ْنَّنَحَت  ِیتَریِج َو  ُحـِلاَص  ِیُنلِّسَُغی )   ) ِیُنبِّلَُقی ِلَـسَتْغُْملا  یَلَع  ادوُدْـمَم  َّیَلَع  ْلَّضَفَت  ِیتَّبِحَأ َو  يِدـْیَأ  ِیُنبِّلَُقت  ِشاَرِْفلا  یَلَع 
یَّتَح ال ِیَتبْرُغ  ِدیِدَْجلا  ِْتیَْبلا  َِکلَذ  ِیف  ْمَحْرا  ِیتَْرفُح َو  ِیف  ادیِحَو  َِکب  ُْتلََزن  ْدَـق  الوُْقنَم  َّیَلَع  ْدُـج  ِیتَزاَنَج َو  َفاَرْطَأ  ُءَابِْرقَْألا  َلَواَنَت 

ُتْدَـقَف ْنِإ  ُعَْزفَأ  ْنَم  َیلِإَـف  ِیتَْرثَـع  ِیْنلُِقت  َْمل  ْنِإ  ُثیِغَتْـسَأ  ْنَِمبَف  يِدِّیَـس  ُتْـکَلَه  یِـسْفَن  َیلِإ  ِینَْتلَکَو  ْنِإ  يِدِّیَـس  اَـی  َكِْریَِغب  َِسنْأَتْـسَأ 
ْنِإ ُلِّمَؤُأ  ْنَم  َلْـضَف  ِینْمَحْرَت َو  َْمل  ْنِإ  ِینُمَحْرَی  ْنَم  ِیل َو  ْنَم  يِدِّیَـس  ِیتـَبْرُک  ْسِّفَُنت  َْمل  ْنِإ  ُئِجَْتلَأ  ْنَـم  َیلِإ  ِیتَعْجَـض َو  ِیف  َکَـتَیاَنِع 
ْقِّقَح َمُهَّللا )   ) یَِهلِإ َكوُجْرَأ  اَنَأ  ِیْنبِّذَُـعت َو  يِدِّیَـس ال  ِیلَجَأ  یَـضَْقنا  اَذِإ  ِبُونُّذـلا  َنِم  ُراَرِْفلا  ِنَم  َیلِإ  ِیتَقاَـف َو  َمْوَی  َکَلْـضَف  ُْتمِدَـع 
ُلْهَأ يَْوقَّتلا َو  ُلْهَأ  َْتنَأ  ُّقِحَتْـسَأ َو  اَم ال  َُکلَأْسَأ  اَنَأ  يِدِّیَـس  َكَْوفَع  الِإ  اََهل )  ) اَهِیف وُجْرَأ  ـال  ِیبُونُذ  َهَْرثَک  َّنِإَـف  ِیفْوَخ  ْنِمآ  ِیئاَـجَر َو 
ٍمیِظَع َو ٍحْفَص  ٍمیِدَق َو  ٍّنَم  وُذ  َکَّنِإ  اَِهب  َُبلاَطُأ  ِیل َو ال  اَهُرِفْغَت  ِتاَِعبَّتلا َو  َّیَلَع  یِّطَُغی  ابَْوث  َكِرَظَن  ْنِم  ِینِْسْبلَأ  ِیل َو  ْرِفْغاَف  ِهَرِفْغَْملا 
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َنَْقیَأ ََکلَأَس َو  ْنَِمب  يِدِّیَـس  َْفیَکَف  َِکتَِّیبُوبُِرب  َنیِدِـحاَْجلا  یَلَع  َُکلَأْسَی َو  ْنَم ال  یَلَع  َکَْبیَـس  ُضیُِفت  يِذَّلا  َْتنَأ  یَِهلِإ  ٍمیِرَک  ٍزُواَـجَت 
َبَاب ُعَْرقَی  َْکیَدَـی  َْنَیب  ُهَصاَصَْخلا  ُْهتَماَقَأ  َِکباَِبب  َكُدـْبَع  يِدِّیَـس  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  اَی  َْتَیلاَعَت  َتْکَراَـبَت َو  َکـَْیلِإ  َْرمَأـْلا  َکـَل َو  َْقلَْخلا  َّنَأ 

ُتْوَعَد ْدَقَف  ُلُوقَأ  اَم  یِّنِم  ْلَْبقا  یِّنَع َو  ِمیِرَْکلا  َکِهْجَِوب  ْضِْرُعت  الَف  َِکئاَجَر )  ِنُونْکَِمب  َكِرَظَن  َلیِمَج  ُفِطْعَتْسَی  َو   ) ِِهئاَعُِدب َِکناَسْحِإ 
َکُـصُْقنَی ٌِلئاَس َو ال  َکیِفُْحی  يِذَّلا ال  َْتنَأ  یَِهلِإ  َِکتَمْحَر  َِکتَْفأَِرب َو  یِّنِم  ًهَفِْرعَم  ِینَّدُرَت  ْنَأ ال  وُجْرَأ  اَنَأ  ِءاَعُّدـلا َو  اَذَِـهب  َُکتَوْعَد )  )

َنِم ِّبَر  اَی  َُکلَأْسَأ  امیِظَع  ارْجَأ  اقِداَص َو  الْوَق  ابیِرَق َو  اجَرَف  ـالیِمَج َو  اْربَص  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَن  اَـم  َقْوَف  ُلوُقَت َو  اَـمَک  َْتنَأ  ٌلـِئاَن 
یَطْعَأ ْنَم  َدَوْجَأ  َِلئُـس َو  ْنَم  َْریَخ  اَی  َنوُِحلاَّصلا  َكُداَبِع  ُْهنِم  ََکلَأَس  اَم  ِْریَخ  ْنِم  َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ  ْمَلْعَأ  َْمل  اَـم  ُْهنِم َو  ُتِْملَع  اَـم  ِهِّلُک  ِْریَْخلا 

ِیتَّوُُرم َو ْرِهْظَأ  یِْـشیَع َو  ْدِـغْرَأ  َو )  ) َکِیف ِیناَوْخِإ  ِیتَناَزُح َو  ِلـْهَأ  َو  يِدـَلَو )   ) يِدـْلُو َّيَدـِلاَو َو  ِیلْهَأ َو  یِـسْفَن َو  ِیف  ِیلْؤُس  ِینِطْعَأ 
ِیف ًهَبِّیَط  ًهاَـیَح  ُهَْتیَیْحَأ  ُْهنَع َو  َتیِـضَر  َکَـتَمِْعن َو  ِْهیَلَع  َتْمَْمتَأ  ُهَلَمَع َو  َْتنَّسَح  ُهَرُمُع َو  َتـْلَطَأ  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  ِیلاَوْـحَأ َو  َعـیِمَج  ِْحلْـصَأ 

ِهَّصاَِخب َْکنِم  ِینَّصُخ  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  ُءاَشَی  اَـم  ُلَـعْفَی )   ) ُلَـعْفَت ـال  ُءاَـشَت َو  اَـم  ُلَـعْفَت  َکَّنِإ  ِْشیَْعلا  ِّمَتَأ  ِهَماَرَْکلا َو  ِغَبْـسَأ  ِروُرُّسلا َو  ِمَوْدَأ 
َنِم ََکل  ِیْنلَعْجا  ارََطب َو  ارَـشَأ َو ال  ًهَعْمُـس َو ال  ـال  ًءاَـیِر َو  ِراَـهَّنلا  ِفاَرْطَأ  ِلـْیَّللا َو  ِءاـَنآ  ِیف  ِِهب  ُبَّرَقَتَأ  اَّمِم  اْئیَـش  ْلَـعْجَت  ـال  َكِرْکِذ َو 

َِدلَْولا َو ِلاَْملا َو  ِلْهَْألا َو  ِیف  ِْنیَْعلا  َهَُّرق  ِنَطَْولا َو  ِیف  َْنمَْألا  ِقْزِّرلا َو  ِیف  َهَعَّسلا  ِینِطْعَأ  َّمُهَّللا  َنیِعِشاَْخلا 
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ٍدَّمَُحم َِکلوُسَر  ِهَعاَط  َِکتَعاَِطب َو  ِیْنلِمْعَتْـسا  ِنیِّدلا َو  ِیف  َهَمالَّسلا  ِنَدَْبلا َو  ِیف  َهَّوُْقلا  ِمْسِْجلا َو  ِیف  َهَّحِّصلا  يِْدنِع َو  َکِمَِعن  ِیف  َماَقُْملا 
ِیف َناَضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  ُُهلِْزُنت  ُهَْتلَْزنَأ َو  ٍْریَخ  ِّلُک  ِیف  ابیِـصَن  َكَْدنِع  َكِداَبِع  ِرَفْوَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  ِینَتْرَمْعَتْـسا َو  اَم  ادـَبَأ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص 

اَْهنَع َو ُزَواَجَتَت  ٍتاَئِّیَـس  اَُهلَّبَقَتَت َو  ٍتاَنَـسَح  اَهُعَفْدَت َو  ٍهَِّیَلب  اَهُِـسْبُلت َو  ٍهَِیفاَع  اَهُرُْـشنَت َو  ٍهَمْحَر  ْنِم  ٍهَنَـس  ِّلُک  ِیف  ُُهلِْزنُم  َْتنَأ  اَم  ِرْدَْقلا َو  ِهَْلَیل 
يِدِّیَس اَی  یِّنَع  ْفِرْـصا  ِعِساَْولا َو  َِکلْـضَف  ْنِم  اعِـساَو  اقْزِر  ِیْنقُزْرا  ٍماَع َو  ِّلُک  ِیف  اَذَه َو  یِماَع )   ) اَنِماَع ِیف  ِماَرَْحلا  َِکْتَیب  َّجَح  ِیْنقُزْرا 

َّیَلَع َو َنیِغاَْبلا  يِداَّسُح َو  ِیئاَدْعَأ َو  ِراَْصبَأ  ِعاَمْـسَِأب َو  یِّنَع  ْذُخ  ُْهنِم َو  ْیَِـشب ٍء  يَّذَأَتَأ  یَّتَح ال  ِتاَمالُّظلا  َْنیَّدلا َو  یِّنَع  ِْضقا  َءاَوْسَْألا َو 
ْنِم ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  ْلَعْجا  اجَرْخَم َو  اجَرَف َو  ِیبْرَک  یِّمَه َو  ْنِم  ِیل  ْلَـعْجا  ِیْبلَق َو  ْحِّرَف  َو  یِّنَظ )  ْقِّقَح  َو   ) ِیْنیَع َِّرقَأ  ْمِْهیَلَع َو  ِینْرُْـصنا 

ِراَّنلا َنِم  ِینْرِجَأ  اَهِّلُک َو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ِینْرِّهَط  ِیلَمَع َو  ِتاَئِّیَـس  ِناَْـطلُّسلا َو  َّرَـش  ِناَْـطیَّشلا َو  َّرَـش  ِینِفْکا  َّیَمَدَـق َو  َتْحَت  َکـِْقلَخ  ِعیِمَج 
َنِیبِّیَّطلا ِراَْربَْألا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  َنیِِحلاَّصلا  َِکئاَِیلْوَِأب  ِینْقِْحلَأ  َِکلْـضَِفب َو  ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َنِم  ِینْجِّوَز  َِکتَمْحَِرب َو  َهَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َكِْوفَِعب َو 

ِْنَئل َِکلالَج  َکـِتَّزِع َو  يِدِّیَـس َو  یَِهلِإ َو  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ْمِهِحاَوْرَأ َو  ْمِهِداَـسْجَأ َو  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  ِراَـیْخَْألا  َنیِرِهاَّطلا 
یَِهلِإ ََکل  یِّبُِحب  ِراَّنلا  َلْهَأ  َّنَِربْخَُأل  َراَّنلا  ِینَْتلَخْدَأ  ِْنَئل  َکِمَرَِکب َو  َکَّنَِبلاَطَُأل  یِمُْؤِلب  ِینَْتَبلاَط  ِْنَئل  َكِْوفَِعب َو  َکَّنَِبلاَطَُأل  ِیبُونُِذب  ِینَْتَبلاَط 

ُمِرُْکت َْتنُک ال  ْنِإ  َنُوِبنْذُْملا َو  ُعَْزفَی  ْنَم  َیلِإَف  َِکتَعاَط  ِلْهَأ  َِکئاَِیلْوَِأل َو  الِإ  ُرِفْغَت  َْتنُک ال  ْنِإ  يِدِّیَس  َو 
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َِکلَذ یِفَف  َهَّنَْجلا  ِینَْتلَخْدَأ  ْنِإ  َكِّوُدَـع َو  ُروُرُـس  َِکلَذ  یِفَف  َراَّنلا  ِینَْتلَخْدَأ  ْنِإ  یَِهلِإ  َنُوئیِـسُْملا  ُثیِغَتْـسَی  ْنَِمبَف  َِکب  ِءاَـفَْولا  َلـْهَأ  ـالِإ 
ًهَیْـشَخ ََکل َو  اّبُح  ِیْبلَق  َأَلْمَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َكِّوُدَـع  ِروُرُـس  ْنِم  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  َکِِّیبَن  َروُرُـس  َّنَأ  ُمَلْعَأ  ِهَّللا  اـَنَأ َو  َکِِّیبَن َو  ُروُرُس 

ِیئاَِقل َو ِْببْحَأ  َكَءاَِقل َو  ََّیلِإ  ْبِّبَح  ِماَرْکِْإلا  ِلالَْجلا َو  اَذ  اَی  َْکَیلِإ  اـقْوَش  َکـْنِم َو  اـقَرَف  َکـِب َو  اـناَمیِإ  َکـِباَتِِکب َو  اقیِدْـصَت  َکـْنِم َو 
َلِیبَـس ِیب  ْذُـخ  َیَِقب َو  ْنَم  ِحـِلاَص  ْنِم  ِیْنلَعْجا  یَـضَم َو  ْنَم  ِحـِلاَِصب  ِینْقِْحلَأ  َّمُهَّللا  َهَـماَرَْکلا  َجَرَْفلا َو  َهَـحاَّرلا َو  َکـِئاَِقل  ِیف  ِیل  ْلَـعْجا 
یِّنِعَأ َِکتَمْحَِرب َو  َهَّنَْجلا  ُْهنِم  ِیباََوث  ْلَعْجا  ِِهنَسْحَِأب َو  ِیلَمَع  ِْمتْخا  ْمِهِسُْفنَأ َو  یَلَع  َنیِِحلاَّصلا  ِِهب  ُنیُِعت  اَِمب  یِسْفَن  یَلَع  یِّنِعَأ  َنیِِحلاَّصلا َو 

َنوُد َُهل  َلَجَأ  اناَمیِإ ال  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  اَی  ُْهنِم  ِینَتْذَْقنَتْسا  ٍءوُس  ِیف  ِینَّدُرَت  ِّبَر َو ال  اَی  ِیْنتِّبَث  ِینَْتیَطْعَأ َو  اَم  ِِحلاَص  یَلَع 
ِیف ِهَعْمُّسلا  ِّکَّشلا َو  ِءاَـیِّرلا َو  َنِم  ِیبـْلَق  ْئِْربَأ  ِْهیَلَع َو  ِینَْتثََعب  اَذِإ  ِیْنثَْعبا  ِْهیَلَع َو  ِینَْتیَّفَوَـت  اَذِإ  ِینَّفَوَـت  ِْهیَلَع َو  ِینَْتیَیْحَأ  اَـم  ِیِنیْحَأ  َکـِئاَِقل 
ْنِم ِْنیَْلفِک  َکِْـملِع َو  ِیف  اـهِْقف  َکِـمْکُح َو  ِیف  اـمْهَف  َکـِنیِد َو  ِیف  ًهَریَِـصب  ِینِطْعَأ  َّمُـهَّللا  َکـَل  اـِصلاَخ  ِیلَمَع  َنوُـکَی  یَّتَـح  َکـِنیِد 
ِهَِّلم یَلَع  َکـِلِیبَس َو  ِیف  ِینَّفَوَت  َكَدـْنِع َو  اَـمِیف  ِیتَـبْغَر  ْلَـعْجا  َكِرُوِنب َو  یِهْجَو  ْضَِّیب  َکیِـصاَعَم َو  ْنَع  ِینُزُجْحَی  اـعَرَو  َکـِتَمْحَر َو 

َو ِهَّلِّذـلا ) َو   ) ِهَوْسَْقلا ِهَْلفَْغلا َو  ِلُْخْبلا َو  ِْنبُْجلا َو  ِّمَْهلا َو  ِلَـشَْفلا َو  ِلَـسَْکلا َو  َنِم  َکـِب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  َکـِلوُسَر 
اَم اَْهنِم َو  َرَهَظ  اَم  ِشِحاَوَْفلا  ٍهَِّیَلب َو  ِّلُک  ِهَقاَْفلا َو  ِْرقَْفلا َو  ِهَنَکْسَْملا َو 
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یِسْفَن یَلَع  ِّبَر  اَی  َِکب  ُذوُعَأ  ُعَْفنَی َو  ٍلَمَع ال  ُعَمُْسی َو  ٍءاَعُد ال  ُعَشْخَی َو  ٍْبلَق ال  ُعَبْـشَی َو  ٍنَْطب ال  ُعَنْقَت َو  ٍسْفَن ال  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َنََطب َو 
ْنِم ُدِـجَأ  ٌدَـحَأ َو ال  َْکنِم  ِینُریُِجی  ُهَّنِإ ال  َّمُهَّللا  ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ِمیِجَّرلا  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِینَْتقَزَر  اَم  ِعیِمَج  یَلَع  ِیلاَم َو  ِینیِد َو  َو 

ِیبْعَک َو)  ) ِلْعَأ یِّنِم َو  ْلَّبَقَت  َّمُهَّللا  ٍمِیلَأ  ٍباَذَِعب  ِینَّدُرَت  ٍهَکَلَِهب َو ال  ِینَّدُرَت  َِکباَذَع َو ال  ْنِم  ْیَش ٍء  ِیف  یِسْفَن  ْلَعْجَت  الَف  ادَحَْتُلم  َِکنوُد 
َهَّنَْجلا َكاَضِر َو  ِیئاَعُد  َباََوث  یِقِْطنَم َو  َباََوث  یِِـسلْجَم َو  َباََوث  ْلَعْجا  ِیتَئیِطَِخب َو  ِینْرُکْذَت  يِرْزِو َو ال  َّطُح  ِیتَجَرَد َو  ْعَفْرا  يِرْکِذ َو 

َْوفَْعلا َو  ) َِکباَتِک ِیف  َْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  اَی  ٌبِغاَر  َْکَیلِإ  یِّنِإ  َِکلْـضَف  ْنِم  ِینْدِز  َکـُْتلَأَس َو  اَـم  َعیِمَج  ِّبَر  اَـی  ِینِطْعَأ  َو 
َُکْتئِج ْدَـق  اَِنباَْوبَأ َو  ْنَع  ِالئاَس  َّدَُرن  ْنَأ ال  اَنَتْرَمَأ  اَّنِم َو  َِکلَذـِب  َیلْوَأ  َکَّنِإَف  اَّنَع  ُفْعاَف  اَنَـسُْفنَأ  اَنْمَلَظ  ْدَـق  اَنَمَلَظ َو  ْنَّمَع  َوُفْعَن  ْنَأ  اَنَتْرَمَأ )

َْدنِع یِعَْزفَم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اََنباَقِر  ِْقتْعَأَف  َكُؤاَّقِرَأ  ُنَْحن  اَُنناَْمیَأ َو  ْتَکَلَم  اَم  َیلِإ  ِناَسْحِْإلِاب  اَنَتْرَمَأ  ِیتَجاَح َو  ِءاَـضَِقب  ـالِإ  ِینَّدُرَت  ـالَف  ـِالئاَس 
یِّنَع ْجِّرَف  ِیْنثِغَأَف َو  َْکنِم  الِإ  َجَرَْفلا  ُُبلْطَأ  َكاَوِِسب َو ال  ُذُولَأ  ُتُْذل ال  ُْتثَغَتْـسا َو  َِکب  ُتْعِزَف َو  َْکَیلِإ  ِیتَّدِش  َْدنِع  ِیثْوَغ  اَی  ِیَتبْرُک َو 
یِّنِإ َّمُهَّللا  ُروُفَْغلا  ُمیِحَّرلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  َرِیثَْـکلا  یِّنَع  ُفْعا  َریِـسَْیلا َو  یِّنِم  ْلَْـبقا  ِرِیثَْـکلا  ِنَع  وـُفْعَی  َو  َریِـسَْیلا ) ُلَـبْقَی   ) َریِـسَْألا ُّکـُفَی  ْنَم  اَـی 

اَی ِیل  َتْمَـسَق  اَِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ِینِّضَر  ِیل َو  َْتبَتَک  اَم  ـالِإ  ِینَبیُِـصی  َْنل  ُهَّنَأ  َمَلْعَأ  یَّتَح  اـقِداَص )  ) اـنیِقَی ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاَُبت  اـناَمیِإ  َکـُلَأْسَأ 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ 
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مجنپ

ِیتَیاَغ اَی  ِیتَمِْعن َو  ِیف  یِِّیلَو  اَی  ِیتَّدِش َو  ِیف  ِیبِحاَص  اَی  ِیَتبْرُک َو  ِیف  ِیتَّدُع  اَی  یناوخ  یم  ار  اعد  نیا  رحـس  رد  هک  هدومرف  خیـش  زین  و 
ِعوُشُخ َْلبَق  ِناَمیِْإلا  َعوُشُخ  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِیتَئیِطَخ  ِیل  ْرِفْغاَـف  ِیتَْرثَع  ُلـیِقُْملا  ِیتَعْوَر َو  ُنِمْؤُْملا  ِیتَرْوَع َو  ُِرتاَّسلا  َْتنَأ  ِیتَبْغَر  ِیف 

ًهَمْحَر َو ُْهنِم َو  انُّنَحَت  َُهلَأَس  ْنَم  یِطُْعی  ْنَم  اَی  ٌدَحَأ  اوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  ْنَم  اَی  ُدَمَـص  اَی  ُدَحَأ  اَی  ُدِحاَو  اَی  ِراَّنلا  ِیف  ِّلُّذـلا 
اَِهب ُُغْلبَأ  ًهَعِماَج  ًهَعِساَو  ًهَمْحَر  ِیل  ْبَه  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِِمئاَّدلا  َکِمَرَِکب  امَرَک  ُْهنِم َو  الُّضَفَت  ُْهلَأْسَی  َْمل  ْنَم  ِْریَْخلِاب  ُئِدَْتبَی 

اَم ِهِیف  ِینََطلاَخَف  َکَهْجَو  ِِهب  ُتْدَرَأ  ٍْریَخ  ِّلُِکل  َكُرِفْغَتْسَأ  ِهِیف َو  ُتْدُع  َُّمث  ُْهنِم  َْکَیلِإ  ُْتُبت  اَِمل  َكُرِفْغَتْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  َْریَخ 
ُُهِلئاَس َو ال ُبیِخَی  ْنَم ال  اَی  ُمیِرَک  اَی  َكِدوُج  َکِْملِِحب َو  یِمْرُج  یِْملُظ َو  ْنَع  ُفْعا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َکـَل  َْسَیل 

َهَْلیَّللا َهَْلیَّللا  یَسوُِمل  ِرْحَْبلا  َِقلاَف  اَی  ِینْمَحْرا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ُهَنوُد  ْیَش َء  الَف  اَنَد  ُهَقْوَف َو  ْیَـش َء  الَف  الَع  ْنَم  اَی  ُُهِلئاَن  ُدَْفنَی 
َهَِنئاَخ ُمَْلعَت  َکَّنِإَف  ِهَناَیِْخلا  َنِم  ِیْنیَع  ِبْذِْکلا َو  َنِم  ِیناَِسل  ِءاَیِّرلا َو  َنِم  ِیلَمَع  ِقاَفِّنلا َو  َنِم  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َّمُهَّللا  َهَعاَّسلا  َهَعاَّسلا  َهَعاَّسلا  َهَْلیَّللا 

َنِم َِکب  ِثیِغَتْـسُْملا  ُماَقَم  اَذَـه  ِراَّنلا  َنِم  َِکب  ِریِجَتْـسُْملا  ُماَقَم  اَذَـه  ِراَّنلا  َنِم  َِکب  ِذـِئاَْعلا  ُماَقَم  اَذَـه  ِّبَر  اَی  ُروُدُّصلا  یِفُْخت  اَم  ُِنیْعَْألا َو 
ِِسئاَْبلا ُماَقَم  اَذَه  ِهِّبَر  َیلِإ  ُبُوتَی  ِِهْبنَِذب َو  ُفِرَتْعَی  ِِهتَئیِطَِخب َو  ََکل  ُءُوبَی  ْنَم  ُماَقَم  اَذَه  ِراَّنلا  َنِم  َْکَیلِإ  ِبِراَْهلا  ُماَقَم  اَذَه  ِراَّنلا 
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ِقیِرَْغلا ِبیِرَْغلا  ُماَقَم  اَذَه  ِموُمْهَْملا  ِنوُزْحَْملا )   ) ِموُمْغَْملا ُماَقَم  اَذَه  ِبوُرْکَْملا  ِنوُزْحَْملا  ُماَقَم  اَذَه  ِریِجَتْـسُْملا  ِِفئاَْخلا  ُماَقَم  اَذَـه  ِریِقَْفلا 
اَی ُهَّللا  اَی  َكاَوِس  اجِّرَفُم  ِهِّمَِهل  َْتنَأ َو ال  الِإ  ایِّوَقُم  ِهِفْعَِـضل  َكَْریَغ َو ال  اِرفاَغ  ِِهْبنَِذل  ُدِجَی  ْنَم ال  ُماَقَم  اَذَه  ِقِرَْفلا  ِشِحْوَتْـسُْملا  ُماَقَم  اَذَه 
ْيَأ ْمَحْرا  َّیَلَع  ُلُّضَفَّتلا  ُّنَْملا َو  ُدْـمَْحلا َو  ََکل  َْلب  َْکیَلَع  یِّنِم  ٍّنَم  ِْریَِغب  يِریِفْعَت  َکـَل َو  يِدوُجُـس  َدـَْعب  ِراَّنلاـِب  یِهْجَو  ْقِرُْحت  ـال  ُمیِرَک 

یِمْـسِج َو یِمَْحل َو  َُرثاَنَت  ِیلاَصْوَأ َو  َدُّدَبَت  يِْدلِج َو  َهَّقِر  ِیتَلیِح َو  َهَِّلق  یِفْعَـض َو  دوش  عطق  سفن  هکنآ  ات  دیوگب  ِّبَر  ْيَأ  ِّبَر  ْيَأ  ِّبَر 
ْضَِّیب ِهَماَدَّنلا  ِهَرْـسَْحلا َو  َمْوَی  َطاَِبتْغالا  ِْنیَْعلا َو  َهَُّرق  ِّبَر  اَی  َُکلَأْسَأ  ِءالَْبلا  ِریِغَـص  ْنِم  یِعَزَج  يِْربَق َو  ِیف  ِیتَشْحَو  ِیتَدْحَو َو  يِدَـسَج َو 
اَْینُّدـلا ِقاَِرف  َدـْنِع  يَرُْـشْبلا  ُراَْصبَْألا َو  ُبُولُْقلا َو  ُبَّلَُقت  َمْوَی  يَرُْـشْبلا  َُکلَأْسَأ  ِرَبْکَأـْلا  ِعَزَْفلا  َنِم  یِّنِمآ  ُهوُجُْولا  ُّدَوْسَت  َمْوَی  ِّبَر  اَـی  یِهْجَو 

ُهَْریَغ ُتْوَعَد  َْول  ُهَْریَغ َو  وُعْدَأ  ُهوُعْدَأ َو ال  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِیتَقاَف  ِمْوَِیل  ارْخُذ  ُهُّدِـعُأ  ِیتاَـیَح َو  ِیف  ِیل )   ) اـنْوَع ُهوُجْرَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
ِلِمْجُْملا ِنِسْحُْملا  ِمـِْعنُْملا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِیئاَـجَر  َفَلْخَأـَل  ُهَْریَغ  ُتْوَـجَر  ْوـَل  ُهَْریَغ َو  وُـجْرَأ  ـال  ُهوُـجْرَأ َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِیئاَـعُد  َبَّیََخل 

ٍدَّمَُحم َو یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٍهَجاَح  ِّلُک  یِضاَق  ٍهَبْغَر َو  ِّلُک  یَهَْتنُم  ٍهَنَسَح َو  ِّلُک  ُبِحاَص  ٍهَمِْعن َو  ِّلُک  ُِّیلَو  ِماَرْکِْإلا  ِلالَْجلا َو  يِذ  ِلِضْفُْملا 
َكَْریَغ َو ال َوُجْرَأ  ـال  یَّتَح  َكاَوِس  ْنَّمَع  ِیئاَـجَر  ْعَْطقا  ِیبـْلَق َو  ِیف  َكَءاَـجَر  ِْتْبثَأ  َکـِب َو  ِّنَّظلا  َنْسُح  َنیِقَْیلا َو  ِیْنقُزْرا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ 

اَی یَضْرَت  ُّبُِحت َو  اَِمب  ِیلاَوْحَأ  ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْفُْطلا  ُءاَشَی )  ) ُءاَشَت اَِمل  افیَِطل  اَی  َِکب  الِإ  َِقثَأ 
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اَی يِذیِْولَت  يِذـیِْوعَت َو  ِیتَنَکْـسَم َو  یِّلُذ َو  ِیفْوَخ َو  یِعُّرَـضَت َو  ِیئاَعُد َو  ْمَحْرا  ِّبَر  اَی  ِراَّنلِاب  ِیْنبِّذَُـعت  الَف  ِراَّنلا  یَلَع  ٌفیِعَـض  یِّنِإ  ِّبَر 
ِیتَجاَح ُْهنَع َو  َكاَنِغ  ِْهیَلَع َو  َِکتَرْدـُق  َِکلَذ َو  یَلَع  َِکتَّوُِقب  ِّبَر  اَـی  َکـُلَأْسَأ  ٌمیِرَک  ٌعِساَو  َْتنَأ  اَْینُّدـلا َو  ِبَلَط  ْنَع  ٌفیِعَـض  یِّنِإ  ِّبَر 
َِکقْزِر ْنِم  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ِیف  اَم  ِفُّلَکَت  ْنَع  ِِهب  ِینِینُْغت  اقْزِر  ِهِذَه  ِیتَعاَس  اَذَه َو  یِموَی  اَذَـه َو  يِرْهَـش  اَذَـه َو  یِماَع  ِیف  ِینَقُزْرَت  ْنَأ  ِْهَیلِإ 

َمَحْرَأ اَی  َِکب  الِإ  ُِقثَأ  َكَْریَغ َو ال  وُجْرَأ  َِکلَذ ال  ُلْهَأ  َْتنَأ  وُجْرَأ َو  َكاَّیِإ  ُبَغْرَأ َو  َکـَْیلِإ  ُُبلْطَأ َو  َکـْنِم  ِّبَر  ْيَأ  ِبِّیِّطلا  ِلـالَْحلا 
َدَْعب ِسوُفُّنلا  َئِرَاب  اَی  ٍتْوَف َو  ِّلُـک  Π عِماَج اَی  ٍتْوَص َو  ِّلُک  َعِماَس  اَـی  ِیِنفاَـع  ِینْمَحْرا َو  ِیل َو  ْرِفْغاَـف  یِـسْفَن  ُتْمَلَظ  ِّبَر  ْيَأ  َنیِمِحاَّرلا 

اَم َلَْضفَأ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ادَّمَُحم  ِطْعَأ  ْیَش ٍء  ْنَع  ْیَـش ٌء  ُُهلَغْـشَی  ُتاَوْصَْألا َو ال  ِْهیَلَع  ُِهبَتْـشَت  ُتاَُملُّظلا َو ال  ُهاَشْغَت  ْنَم ال  اَی  ِتْوَْملا 
ٍْریَِخب ِیل  ِْمتْخا  ُهَشیِعَْملا َو  ِینَِئنْهَت  یَّتَح  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  َُهل  ٌلُوئْـسَم  َْتنَأ  اَم  َلَْـضفَأ  َُهل َو  َْتِلئُـس  اَـم  َلَْـضفَأ  َکـَلَأَس َو 
َِنئاَزَخ ِیل  ْحَْتفا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  اْئیَش  ادَحَأ  َلَأْسَأ  یَّتَح ال  ِیل  َتْمَسَق  اَِمب  ِینِّضَر  َّمُهَّللا  ُبُونُّذلا  ِینَّرُـضَت  یَّتَح ال 

َیلِإ ِینُرِقُْفت  ابِّیَط ال  الالَح  اقْزِر  ِعِساَْولا  َِکلْـضَف  ْنِم  ِیْنقُزْرا  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  ِیف  اَدبَأ  اَهَدـَْعب  ِیُنبِّذَُـعت  ًهَمْحَر ال  ِینْمَحْرا  َِکتَمْحَر َو 
ُلِضْفُم اَی  ُمِْعنُم  اَی  ُلِمُْجم  اَی  ُنِسُْحم  اَی  افُّفَعَت  یًنِغ َو  َكاَوِس  ْنَّمَع  َِکب  اْرقَف َو  ًهَقاَف َو  َْکَیلِإ  ارْکُش َو  َِکلَِذب  ِینُدیِزَت  َكاَوِس  ُهَدَْعب  ٍدَحَأ 

ُرِدَتْقُم اَی  ُکِیلَم  اَی 
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یِِجئاَوَح َعیِمَج  ِیل  ِْضقا  يِرُومُأ َو  ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْكِراـَب  یَنْـسُْحلِاب َو  ِیل  ِْضقا  ُهَّلُک َو  َّمِهُْملا  ِینِفْکا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص 
ُهَتَنوُزُح َو ُفاَخَأ  اَم  ِیل  ْلِّهَس  ٌریِسَی َو  ٌلْهَـس  َْکیَلَع  ُهَرُّسَعَت )   ) ُهَریِـسْعَت ُفاَخَأ  اَم  َریِْـسیَت  َّنِإَف  ُهَرُّسَعَت )   ) ُهَریِـسْعَت ُفاَخَأ  اَم  ِیل  ْرِّسَی  َّمُهَّللا 

اّبُح ِیْبلَق  ْأَْلما  َّمُهَّللا  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ُهَتَِّیَلب  ُفاَخَأ  اَم  یِّنَع  ْفِرْصا  َو  ُهَّمَغ )   ) ُهَّمَه ُفاَخَأ  اَم  یِّنَع  َّفُک  ُهَقیِـض َو  ُفاَخَأ  اَم  یِّنَع  ْسِّفَن 
ْقَّدَـصَتَف اقوُقُح  ََکل  َّنِإ  َّمُهَّللا  ِماَرْکِْإلا  ِلالَْجلا َو  اَذ  اَی  َْکَیلِإ  اقْوَش  َْکنِم َو  اقَرَف  َِکب َو  اناَمیِإ  ََکل َو  اقیِدْـصَت  َْکنِم َو  ًهَیْـشَخ  َکـَل َو 

اَی ِهَّنَْجلا  َباَّهَو  اَی  َهَّنَْجلا  َهَْلیَّللا  َياَِرق  ْلَعْجاَف  َکُْفیَض  اَنَأ  يًِرق َو  ٍْفیَـض  ِّلُِکل  َْتبَجْوَأ  ْدَق  یِّنَع َو  اَْهلَّمَحَتَف  ٌتاَِعبَت  ِیلَِبق  ِساَّنِلل  َّیَلَع َو  اَِهب 
َِکب الِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ِهَرِفْغَْملا َو ال  َباَّهَو 

مشش

دیامن لابقا  ای  حابصم  هب  عوجر  نآ  بلاط  دنا  هدرک  تیاور  دیس  خیش و  هک  ار  سیردا  ياعد  یناوخ  یم 

متفه

َْکَیلِإ ِیتَّدِش  َدـْنِع  ِیثْوَغ  اَی  ِیَتبْرُک َو  َدـْنِع  یِعَْزفَم  اَی  تسا  لابقا  رد  تسا و  رحـس  ياهاعد  نیرترـصتخم  هک  ار  اعد  نیا  یناوخ  یم 
ِنَع وُفْعَی  َریِـسَْیلا َو  ُلَبْقَی  ْنَم  اَی  یِّنَع  ْجِّرَف  ِیْنثِغَأَف َو  َْکنِم  الِإ  َجَرَْفلا  ُُبلْطَأ  َكاَوِِسب َو ال  ُذُولَأ  ُتْذـُل ال  َِکب  ُْتثَغَتْـسا َو  َکـِب  ُتْعِزَف َو 
ُهَّنَأ َمَلْعَأ  یَّتَح  انیِقَی  ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاَُبت  اناَمیِإ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  َرِیثَْکلا  یِّنَع  ُفْعا  َریِـسَْیلا َو  یِّنِم  ْلَْـبقا  ِرِیثَْکلا 

اَی ِیتَّدِش َو  ِیف  ِیبِحاَص  اَی  ِیَتبْرُک َو  ِیف  ِیتَّدُع  اَی  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ِیل  َتْمَسَق  اَِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ِینِّضَر  ِیل َو  َْتبَتَک  اَم  الِإ  ِینَبیُِصی  َْنل 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  ْرِفْغاَف  ِیتَْرثَع  ُلیِقُْملا  ِیتَعْوَر َو  ُنِمْآلا  ِیتَرْوَع َو  ُِرتاَّسلا  َْتنَأ  ِیتَبْغَر  ِیف  ِیتَیاَغ  اَی  ِیتَمِْعن َو  ِیف  یِِّیلَو 

متشه

ْنَم ال َناَْحبُس  ِبُونُّذلا  َدَدَع  یِصُْحی  ْنَم  َناَْحبُس  ِبُولُْقلا  َحِراَوَج  ُمَْلعَی  ْنَم  َناَْحبُـس  زین  تسا  لابقا  رد  هک  ار  تاحیبست  نیا  یناوخ  یم 
يِدَتْعَی ْنَم ال  َناَْحبُس  ِمَظْعَْألا  ِمیِظَْعلا  َناَْحبُـس  ِْرتِْولا  ِدْرَْفلا  َناَْحبُـس  ِدوُدَْولا  ِّبَّرلا  َناَْحبُـس  َنیِـضَرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  ٌهَِیفاَخ  ِْهیَلَع  یَفْخَی 
ِراَّبَْجلا َناَْحبُـس  ِمیِحَّرلا  ِفوُءَّرلا  َناَْحبُـس  ِناَّنَْملا  ِناَّنَْحلا  َناَْحبُـس  ِباَذَْعلا  ِناَْولَِأب  ِضْرَْألا  َلْهَأ  ُذِـخاَُؤی  ْنَم ال  َناَْحبُـس  ِِهتَکَلْمَم  ِلْهَأ  یَلَع 
ِراَهَّنلا ِرَابْدِإ  یَلَع  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِراَهَّنلا  ِلاَْبقِإ  یَلَع  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِعِساَْولا  ِریِصَْبلا  َناَْحبُس  ِمِیلَْعلا  ِریِصَْبلا  َناَْحبُس  ِمِیلَْحلا  ِمیِرَْکلا  َناَْحبُس  ِداَوَْجلا 

َو ِْلیَّللا )  ِلاَْبقِإ  ِراَهَّنلا َو  ِلاَْبقِإ  یَلَع  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِْلیَّللا  ِرَابْدِإ  ِراَهَّنلا َو  ِلاَْبقِإ  یَلَع  ِهَّللا  َناَْحبُس   ) ِراَهَّنلا ِلاَْبقِإ  ِْلیَّللا َو  ِرَابْدِإ  یَلَع  ِهَّللا  َناَْحبُس 
اَم َْأِلم  َکَناَْحبُس  ِهِْملِع  ِیف  َقَبَس  ٍهَحَْمل  ِّلُک  ٍْنیَع َو  ِهَفْرَط  ِّلُک  ٍسَفَن َو  ِّلُک  َعَم  ُءاَیِْربِْکلا  ُهَمَظَْعلا َو  ُدْجَْملا َو  ُدْمَْحلا َو  َُهل 
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زا دعب  ار  هزور  تین  رگا  هک  دنا  هدومرف  املع  هک  نادـب  َکَناَْحبُـس و  َکَناَْحبُـس  َکَناَْحبُـس  َکِشْرَع  َهَنِز  َکَناَْحبُـس  َُکباَتِک  یَـصْحَأ 
ادـخ يارب  زا  ادرف  هک  دراد  دـصق  دـناد و  یم  هک  نیمه  درک و  ناوت  یم  تین  بش  رخآ  هب  ات  بش  لوا  زا  تسا و  رتهب  دـنکب  روحس 
لمع هب  دجهت  دنکن و  كرت  ار  بش  زامن  اهرحس  رد  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  سب  دنک  یم  تارطفم  زا  كاسما  دریگ و  یم  هزور 

دروآ

مراهچ مسق 

لوا

اَذَه َّمُهَّللا  دـنا :  هدرک  لقن  دیـس  خیـش و  هک  ار  اعد  نیا  زور  ره  دـناوخب  تسا  زیچ  دـنچ  نآ  تسا و  ناضمر  هام  ياهزور  لامعا  رد 
ُرْهَـش اَذَه  ِماَیِْقلا َو  ُرْهَـش  اَذَه  ِماَیِّصلا َو  ُرْهَـش  اَذَه  ِناَقْرُْفلا َو  يَدُْـهلا َو  َنِم  ٍتاَنَِّیب  ِساَّنِلل َو  يًدُـه  َنآْرُْقلا  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش 

َیِه ِیتَّلا  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ِهِیف  ٌرْهَش  اَذَه  ِهَّنَْجلِاب َو  ِزْوَْفلا  ِراَّنلا َو  َنِم  ِْقتِْعلا  ُرْهَش  اَذَه  ِهَمْحَّرلا َو  ِهَرِفْغَْملا َو  ُرْهَـش  اَذَه  َِهبْوَّتلا َو  ُرْهَـش  اَذَه  َِهباَنِْإلا َو 
ِلَْضفَِأب ِْهیَلَع  یِّنِعَأ  ِهِیف َو  ِینْمِّلَـس  ِیل َو  ُهْمِّلَـس  ِهِماَِیق َو  ِهِماَیِـص َو  یَلَع  یِّنِعَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا  ٍرْهَـش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ 

َِکباَتِک َو ِهَوالِت  َِکئاَعُد َو  َِکتَداَبِِعل َو  ِهِیف  ِینْغِّرَف  ْمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  َِکئاَِیلْوَأ  َکـِلوُسَر َو  ِهَعاَـط  َکـِتَعاَِطل َو  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َکـِنْوَع َو 
ِیقْزِر َو ِهِیف  ِیل )   ) ْعِسْوَأ ِینَدـَب َو  ِهِیف  َّحِـصَأ  َو  َهَِبقاَْعلا )  ) َهَِیفاَْـعلا ِهِیف  ِیل  ْنِسْحَأ  َو  ََهبْوَّتلا ) ِهِیف  ِیل  ْزِرْحَأ  َو   ) َهَکَرَْبلا ِهِیف  ِیل  ْمِّظَع )   ) ْمِظْعَأ
َساَـعُّنلا َو ِهِیف  یِّنَع  ْبِهْذَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ِیئاَـجَر  ِهِیف  ِینْغَِّلب  ِیئاَـعُد َو  ِهـِیف  ْبِجَتْـسا  ِینَّمَهَأ َو  اَـم  ِهـِیف  ِینِفْکا 

َهَمْأَّسلا َلَسَْکلا َو 
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َبُونُّذـلا َو اَیاَطَْخلا َو  َضاَْرمَْألا َو  َضاَرْعَْألا َو  َناَزْحَأـْلا َو  َموُمُْهلا َو  َماَقْـسَْألا َو  َلَـلِْعلا َو  ِهِیف  ِیْنبِّنَج  َهَّرِْغلا َو  َهَْلفَْغلا َو  َهَوْسَْقلا َو  َهَْرتَْفلا َو  َو 
ِلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِءاَعُّدـلا  ُعیِمَـس  َکَّنِإ  َءاَنَْعلا  َبَعَّتلا َو  َءـالَْبلا َو  َدـْهَْجلا َو  َءاَـشْحَْفلا َو  َو  َءاَوْسَأـْلا )  ) َءوُّسلا ِهِیف  یِّنَع  ْفِرْـصا 

ِِهِلئاَبَح َو ِهِرْکَم َو  ِهِدـْیَک َو  َو  ِهِشَْطب )  َو   ) ِهِطِیْبثَت ِِهتَـسَوْسَو َو  ِهِْخفَن َو  ِِهثْفَن َو  ِهِزَْمل َو  ِهِزْمَه َو  ِمیِجَّرلا َو  ِناَْـطیَّشلا  َنِم  ِهِیف  ِینْذِـعَأ  ٍدَّمَُحم َو 
ٍدَّمَُحم َو یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِِدیاَکَم  ِعیِمَج  ِِهئاَکَرُـش َو  ِِهئاَِیلْوَأ َو  ِهِعاَیْـشَأ َو  ِهِعاَْبتَأ َو  ِِهباَزْحَأ َو  ِهِکَرَـش َو  ِِهتَْنِتف َو  ِهِروُرُغ َو  ِهِِّیناَمَأ َو  ِهِعَدُخ َو 

ْلَّبَقَت َُّمث  انیِقَی  اناَمیِإ َو  اباَِستْحا َو  اْربَص َو  یِّنَع  َکیِضُْری  اَم  َلاَمِْکتْسا  ِهِماَِیق َو  ِیف  ِهِیف َو  ِلَمَْألا  َغُوُلب  ُهَماَیِص َو  ُهَماَِیق َو  اَْنقُزْرا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ 
َّجَْـحلا َو اَْـنقُزْرا ) َو   ) ِیْنقُزْرا ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْـعلا  َّبَر  اَـی  ِمیِظَْعلا  ِرْجَأـْلا  ِهَرِیثَْکلا َو  ِفاَعْـضَْألِاب  یِّنِم  َکـِلَذ 
َهَبْهَّرلا َو َهَـبْغَّرلا َو  َلوـُبْقَْملا َو  َو )  ) َْریَْخلا َهـَبْرُْقلا َو  َو  َقـِیفْوَّتلا )  َو   ) َهـَبْوَّتلا ََهباـَنِْإلا َو  َطاَـشَّنلا َو  َهَّوـُْقلا َو  َداَِـهتْجالا َو  َو  َّدِْـجلا ) َو   ) َهَرْمُْعلا

ْنَع َعَرَْولا  َِکب َو  َهَقِّثلا  َْکیَلَع َو  َلُّکَوَّتلا  ََکل َو  َءاَجَّرلا  َْکنِم َو  َلَجَْولا  ِناَسِّللا َو  َقْدِـص  َهَقِداَّصلا َو  َهَّیِّنلا  َهَّقِّرلا َو  َعوُشُْخلا َو  َعُّرَـضَّتلا َو 
ٍضَرَِعب َو ال َِکلَذ  ْنِم  ْیَـش ٍء  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْلُحَت  ِهَوْعَّدلا َو ال  ِباَجَتْـسُم  ِلَمَْعلا َو  ِعُوفْرَم  ِیْعَّسلا َو  ِلُوبْقَم  ِلْوَْقلا َو  ِحـِلاَص  َعَم  َکِمِراَحَم 

ََکل ِظُّفَحَّتلا  ِدُهاَعَّتلِاب َو  َْلب  ٍناَیِْسن  ٍهَْلفَغ َو ال  ٍمْقُس َو ال  ٍّمَغ َو ال  ٍّمَه َو ال  ٍضَرَم َو ال 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 392 

http://www.ghaemiyeh.com


ِیل ْمِْسقا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  َكِدْعَو  َكِدـْهَِعب َو  ِءاَفَْولا  َکِّقَِحل َو  ِهَیاَعِّرلا  َکِیف َو  َو 
َِهباَجِْإلا َو ِنُّنَحَّتلا َو  ِهَرِفْغَْملا َو  ِهَمْحَّرلا َو  َنِم  َنِیبَّرَقُْملا  َكَءاَِیلْوَأ  یِطُْعت  اَم  َلَْضفَأ  ِهِیف  ِینِطْعَأ  َنیِِحلاَّصلا َو  َكِداَبِِعل  ُهُمِسْقَت  اَم  َلَْضفَأ  ِهِیف 

ِلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ِهَرِخآـْلا  اَْینُّدـلا َو  ِْریَخ  ِهَّنَْجلاـِب َو  ِزْوَْفلا  ِراَّنلا َو  َنِم  ِْقتِْعلا  ِهاَـفاَعُْملا َو  ِهَِیفاَْـعلا َو  ِهَِمئاَّدـلا َو  ِهَرِفْغَْملا  ِوـْفَْعلا َو 
ِهِیف ِیْبنَذ  اروُکْـشَم َو  ِهِیف  ِییْعَـس  الُوبْقَم َو  ِهِیف  ِیلَمَع  الِزاَن َو  ِهِیف  ََّیلِإ  َكَْریَخ  َکَتَمْحَر َو  الِـصاَو َو  َکـَْیلِإ  ِهِیف  ِیئاَـعُد  ْلَـعْجا  ٍدَّمَُحم َو 
یَلَع ِرْدَْـقلا  ِهَْلیَِلل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َرَفْوَْألا  ِهِیف  یِّظَح  َو  َرَبْکَْألا )  ) َرَثْکَأـْلا ِهِیف  ِیبیِـصَن  َنوُکَی  یَّتَح  اروُفْغَم 

اَم َلَْضفَأ  اَهِیف  ِیْنقُزْرا  ٍرْهَـش َو  ِْفلَأ  ْنِم  اْریَخ  ِیل  اَْهلَعْجا  َُّمث  ََکل  اَـهاَضْرَأ  َکـِئاَِیلْوَأ َو  ْنِم  ٌدَـحَأ  اَْـهیَلَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُّبُِحت  ٍلاَـح  ِلَْـضفَأ 
َِکتَرِفْغَِمب َو َکِْقلَخ  ِءاَدَعُس  ِراَّنلا َو  َنِم  َِکئاَقَلُط  َمَّنَهَج َو  ْنِم  َِکئاَقَتُع  ْنِم  اَهِیف  ِیْنلَعْجا  اَِهب َو  ُهَْتمَرْکَأ  اَهاَّیِإ َو  ُهَتْغََّلب  ْنَّمِم  ادَحَأ  َْتقَزَر 
اَم َطاَشَّنلا َو  َهَّوُْقلا َو  َداَِهتْجالا َو  َّدِْـجلا َو  اَذَـه  اَنِرْهَـش  ِیف  اَْنقُزْرا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَـی  َکـِناَوْضِر 

ِنآْرُْقلا َو َنِم  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  اَم  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  َّبَر  ِْرتَْولا َو  ِعْفَّشلا َو  َو  ِرْـشَْعلا ) ِیلاَیَّللا  َو   ) ٍرْـشَع ٍلاََـیل  ِرْجَْفلا َو  َّبَر  َّمُهَّللا  یَـضْرَت  ُّبُِحت َو 
َّبَر َبوُقْعَی َو  َقاَحْـسِإ َو  َلیِعاَمْـسِإ َو  َمیِهاَْربِإ َو  َّبَر  َنِیبَّرَقُْملا َو  ِهَِکئالَْملا  ِعیِمَج  َلـِیئاَرْزِع َو  َلِیفاَرْـسِإ َو  َلـِیئاَکیِم َو  َلـِیئَْربَج َو  َّبَر 

َّبَر َنِیلَسْرُْملا َو  َنیِِّیبَّنلا َو  ِعیِمَج  یَسیِع َو  یَسُوم َو 
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ِْهیَلَع َو َْتیَّلَص  اََّمل  ِمیِظَْعلا  َکِّقَِحب  َْکیَلَع َو  ْمِهِّقَِحب  ْمِْهیَلَع َو  َکِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  َنیِعَمْجَأ َو  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم 
ِیلْؤُس َو َعیِمَج  ِینَْتیَطْعَأ  اَدبَأ َو  ُهَدَْعب  َّیَلَع  ُطَخْسَت )  ) َطَخَس یًضِر ال  یِّنَع  اَِهب  یَـضْرَت  ًهَمیِحَر  ًهَرْظَن  ََّیلِإ  َتْرَظَن  َنیِعَمْجَأ َو  ْمِْهیَلَع  ِِهلآ َو 
ِیناَوْخِإ َو ِیلاَم َو  ِیلْهَأ َو  ْنَع  ُفاَخَأ َو  ـال  اَـم  یِـسْفَن َو  یَلَع  ُفاَـخَأ  ُرَذْـحَأ َو  ُهَرْکَأ َو  اَـم  یِّنَع  َْتفَرَـص  ِیتَداَرِإ َو  ِیتَِّیْنمُأ َو  ِیتَبْغَر َو 
َنیِِملْسَتْسُم َو اَنْرِجَأ  َنیِریِجَتْسُم َو  اَنْذِعَأ  َنیِذِّوَعَتُم َو  اََنل  ْرِفْغا  َنیِرِفْغَتْـسُم َو  اَْنیَلَع  ُْبت  َنِیِبئاَت َو  اَنِوآَف  اَِنبُونُذ  ْنِم  اَنْرَرَف  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  ِیتَّیِّرُذ 

ْنَم ُّقَحَأ  َكُْدبَع َو  اَنَأ  یِّبَر َو  َْتنَأ  َّمُهَّللا  ٌبیُِجم  ٌبیِرَق  ِءاَعُّدلا  ُعیِمَـس  َکَّنِإ  اَنِطْعَأ  َنِیِلئاَس َو  اَنْعِّفَـش  َنِیبِغاَر َو  اَّنِمآ  َنِیبِهاَر َو  اَْنلُذْخَت  ال 
َنِیثیِغَتْـسُْملا َو َثاَیِغ  اَی  َنِیبِغاَّرلا َو  ِهَجاَح  یَهَْتنُم  اَی  َنِیِلئاَّسلا َو  يَوْکَـش  َعِضْوَم  اَی  ادوُج  امَرَک َو  َکَْلثِم  ُداَبِْعلا  ِلَأْسَی  َْمل  ُهَّبَر َو  ُْدبَْعلا  َلَأَس 
اَی َنِیبوُرْکَْملا َو  ِبْرَک  َفِشاَک  اَی  َنیِفَعْضَتْسُْملا َو  َّبَر  اَی  َنیِخِرْصَتْسُْملا َو  َخیِرَـص  اَی  َنِیبِراَْهلا َو  َأَْجلَم  اَی  َنیِّرَطْـضُْملا َو  ِهَوْعَد  َبیُِجم  اَی 

ْرِفْغا ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ُمیِحَر  اَی  ُناَمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَی  ِمیِظَْعلا  ِبْرَْکلا  َفِشاَک  اَی  َنیِموُمْهَْملا َو  ِّمَه  َجِراَـف 
ال  ) اَـهُِکلْمَی ـال  ُهَّنِإَـف  َکـِتَمْحَر  َِکلْـضَف َو  ْنـِم  ِیْنقُزْرا  یِـسْفَن َو  یَلَع  ِیفاَرـْـسِإ  یِمْرُج َو  یِْملُظ َو  ِیتَءاَـسِإ َو  ِیبوـُیُع َو  ِیبوـُنُذ َو  ِیل 
َّيَدـِلاَو َو یَلَع  َّیَلَع َو  ُْرتْسا  يِرُمُع َو  ْنِم  َیَِقب  اَمِیف  ِینْمِـصْعا  ِیبُونُذ َو  ْنِم  َفَلَـس  اَـم  َّلُـک  ِیل  ْرِفْغا  یِّنَع َو  ُفْعا  َكُْریَغ َو  اَـمُهُِکلْمَی )

َناَک ْنَم  ِلُک )   ) ِیتَناَزُح َو ِلْهَأ  ِیَتباَرَق َو  يَِدلَو َو 
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َّدُرَت يِدِّیَـس َو ال  اَی  ِیْنبِّیَُخت  الَف  ِهَرِفْغَْملا  ُعِساَو  َْتنَأ  َكِدَِیب َو  ُهَّلُک  َِکلَذ  َّنِإَف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ِتاَنِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  ٍلِیبَِسب  یِّنِم 
ْیَـش ٍء ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإَف  َِکلْـضَف  ْنِم  یَنَدـیِزَت  َُکْتلَأَس َو  اَم  َعیِمَج  ِیل  َبیِجَتْـسَت  ِیب َو  َِکلَذ  َلَعْفَت  یَّتَح  يِرَْحن  َیلِإ  يِدَـی  ِیئاَعُد َو ال 

ِنَمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا  َو  اَهُّلُک )  ) یَنْسُْحلا ُءاَمْسَْألا  ََکل  َّمُهَّللا  َنُوبِغاَر  َْکَیلِإ  ُنَْحن  ٌریِدَق َو 
ِیف یِمْـسا  َلَـعْجَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  اَـهِیف  ِحوُّرلا  ِهَِکئـالَْملا َو  َلُّزَنَت  ِهَْلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  َْتیَـضَق  َتـْنُک  ْنِإ  ِمـیِحَّرلا 

ٌّکَش َو ُُهبوُشَی  اناَمیِإ ال  ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاَُبت  انیِقَی  ِیل  َبَهَت  ْنَأ  ًهَروُفْغَم َو  ِیتَءاَسِإ  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَسْحِإ  ِءاَدَـهُّشلا َو  َعَم  یِحوُر  ِءاَدَـعُّسلا َو 
ِهَْلیَّللا ِهِذَه  ِیف  َْتیَضَق  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  ِراَّنلا َو  َباَذَع  ِیِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِینَِیتُْؤت )   ) ِیِنتآ ِیل َو  َتْمَـسَق  اَِمب  یًـضِر 

ٍدَّمَُحم َو یَلَع  ِّلَص  َِکتَداَبِع َو  َنْسُح  َکَتَعاَط َو  َكَرْکُش َو  َكَرْکِذ َو  اَهِیف  ِیْنقُزْرا  َِکلَذ َو  َیلِإ  ِینْرِّخَأَف  اَهِیف  ِحوُّرلا  ِهَِکئالَْملا َو  َلُّزَنَت 
ْمُهَءاَدْعَأ ُْلْتقا  ِِهتَْرتِع َو  ِراَْربَِأل  ٍدَّمَحُِمل َو  َمْوَْیلا  ِبَضْغا  ٍدَّمَُحم  َّبَر  اَی  ُدَمَص  اَی  ُدَحَأ  اَی  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َِکتاَوَلَـص  ِلَْضفَِأب  ٍدَّمَُحم  ِلآ 

ُمَحْرَأ َْتنَأ  َنیِِّیبَّنلا  َهَفِیلَخ  اَی  ِهَبْحُّصلا  َنَسَح  اَـی  ادـَبَأ  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ـال  ادَـحَأ َو  ْمُْهنِم  ِضْرَأـْلا  ِرْهَظ  یَلَع  ْعَدَـت  ـال  ادَدَـع َو  ْمِهِـصْحَأ  ادَدـَب َو 
ُهَفِیلَخ َْتنَأ  ٍنْأَش  ِیف  ٍمْوَی  َّلُک  َْتنَأ  ُتوُمَی  يِذَّلا ال  ُّیَْحلا  ِِلفاَْغلا َو  ُْریَغ  ُِمئاَّدلا  ْیَـش ٌء َو  َِکْلثِمَک  َْسَیل  يِذَّلا  ُعیِدَْبلا  يِدَْبلا ُء  َنیِمِحاَّرلا 

ٍدَّمَُحم َو َّیِصَو  َرُْصنَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ٍدَّمَُحم  ُلِّضَفُم  ٍدَّمَُحم َو  ُرِصاَن  ٍدَّمَُحم َو 
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الِإ ََهلِإ  ِّقَِحب ال  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  اَی ال  َكَرْـصَن  ْمِْهیَلَع  ْفِطْعا  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  ٍدَّمَُحم  ِءاَیِـصْوَأ  ْنِم  ِطْـسِْقلِاب  َِمئاَْـقلا  ٍدَّمَُحم َو  َهَفِیلَخ 
َمَحْرَأ اَـی  َکـِتَمْحَر  َکـِناَْرفُغ َو  َیلِإ  يِْرمَأ  َهَِبقاَـع  ْلَـعْجا  ِهَرِخآـْلا َو  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْمُهَعَم  ِیْنلَعْجا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َْتنَأ 

ِیب  ) ْفُْطلا ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ٌفیَِطل  َکَّنِإ  یََلب  ِفْطُّللِاب )   ) ِفیِطَّللاـِب يِدِّیَـس  اَـی  َکَـسْفَن  َْتبَـسَن  َِکلَذَـک  َنیِمِحاَّرلا َو 
یِِجئاَوَح ِعیِمَِجب  َّیَلَع  ْلَّوَطَت  اَذَـه َو  اَنِماَع  ِیف  َهَرْمُْعلا  َّجَْـحلا َو  ِیْنقُزْرا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُءاَـشَت  اَِـمل  ٌفیَِطل )  َکَّنِإ 

یِّبَر َّنِإ  ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّبَر َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  ٌبیُِجم  ٌبیِرَق  یِّبَر  َّنِإ  ِْهَیلِإ  ُبوـُتَأ  یِّبَر َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  دـیوگب  هبترم  هس  سپ  اَْینُّدـلا  ِهَرِخآـِْلل َو 
اءوُـس َو ُْتلِمَع  یِّنِإ  ِّبَر  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َکَّنِإ  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  اروـُفَغ )  ) اراَّفَغ َناَـک  ُهَّنِإ  ِْهَیلِإ  ُبوـُتَأ  یِّبَر َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  ٌدوُدَو  ٌمـیِحَر 

ِْبنَّذِلل ُراَّفَْغلا  ُمیِرَْکلا  ُمیِظَْعلا  ُمِیلَْحلا  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  الِإ  ََهلِإ  يِذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  َْتنَأ  الِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإ ال  ِیل  ْرِفْغاَف  یِسْفَن  ُتْمَلَظ 
ِلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  دـناوخب  ار  اعد  نیا  سپ  امیِحَر  اروُفَغ  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  ِمیِظَْعلا َو 
ْنِم ِینَُبتْکَت  ْنَأ  ُلَّدَُـبی  ُّدَُری َو ال  يِذَّلا ال  ِءاَضَْقلا  َنِم  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ِمُوتْحَْملا  ِمیِظَْعلا  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُـقت  یِـضْقَت َو  اَمِیف  َلَعْجَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو 
ْنَأ ُرِّدَُقت  یِـضْقَت َو  اَمِیف  َلَعْجَت  ْنَأ  ْمُُهتاَئِّیَـس َو  ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ْمُُهیْعَـس  ِروُکْـشَْملا  ْمُهُّجَح  ِروُْربَْملا  ِماَرَْحلا  َِکْتَیب  ِجاَّجُح 

يِْرمَأ ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  َنیِمآ  ِیْنیَد  ِیتَناَمَأ َو  یِّنَع  َيِّدَُؤت  ِیقْزِر َو  َعِّسَُوت  يِرُمُع َو  َلیُِطت 
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ِّلَـص ُسِرَتْحَأ َو  ـال  ُْثیَح  ْنِم  ُسِرَتْحَأ َو  ُْثیَح  ْنِم  ِینْـسُرْحا  ُبِسَتْحَأ َو  ـال  ُْثیَح  ْنِم  ُبِسَتْحَأ َو  ُْثیَح  ْنِم  ِیْنقُزْرا  اـجَرْخَم َو  اـجَرَف َو 
ارِیثَک ْمِّلَس  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع 

مود

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 
َناَْحبُس ِروُّنلا  ِتاَُملُّظلا َو  ِلِعاَج  ِهَّللا  َناَْحبُس  اَهِّلُک  ِجاَوْزَْألا  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِرَاب  ِهَّللا  َناَْحبُـس  هللا  ناحبس 

ِهَّللا َناَْحبُـس  ِِهتاَِملَک  َداَدـِم  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَُری  اَم ال  يَُری َو  اَم  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ِِقلاَف  ِهَّللا 
ِّرَْبلا ِتاَُملُظ  ِیف  اَم  ُعَمْسَی  َنیِضَرَأ َو  ِْعبَس  َتْحَت  اَم  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُعَمْسَی  ُْهنِم  َعَمْسَأ  ْیَش ٌء  َْسَیل  يِذَّلا  ِعیِمَّسلا  ِهَّللا  َناَْحبُس  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر 

ُروُدُّصلا َو ال یِفُْخت  اَم  ُِنیْعَْألا َو  َهَِنئاَخ  ُمَْلعَی  ِروُدُّصلا َو  َسِواَسَو  ُعَمْـسَی  یَفْخَأ َو  َّرِّسلا َو  ُعَمْـسَی  يَوْکَّشلا َو  َنِینَأـْلا َو  ُعَمْـسَی  ِرْحَْبلا َو  َو 
ِروُّنلا ِتاَُملُّظلا َو  ِلِعاَج  ِهَّللا  َناَْحبُس  اَهِّلُک  ِجاَوْزَْألا  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِمَسَّنلا  ِئِرَاب  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ٌتْوَص  ُهَعْمَـس  ُّمُِصی 
َناَْحبُس ِِهتاَِملَک  َداَدِم  ِهَّللا  َناَْحبُس  يَُری  اَم ال  يَُری َو  اَم  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  ْیَش ٍء  ِّلُک  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ِِقلاَف  ِهَّللا  َناَْحبُس 
ِتاَُملُظ ِیف  اَم  ُرِْصُبی  َنیِضَرَأ َو  ِْعبَس  َتْحَت  اَم  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُرِْصُبی  ُْهنِم  َرَْصبَأ  ْیَش ٌء  َْسَیل  يِذَّلا  ِریِـصَْبلا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا 

ٍْرتِِسب َو ُْهنِم  ُرَتَتُْسی  ُهَْملُّظلا َو ال  ُهَرََصب  یِّشَُغت )   ) یِـشُْغت ال  َو )  ) ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َراَْصبَْألا َو  ُكِرُْدی  َوُه  ُراَْصبَْألا َو  ُهُکِرُْدت  ِرْحَْبلا ال  ِّرَْبلا َو 
ُْهنِم يِراَُوی  ال 
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ٌریِغَص ُْهنِم  ُِرتَتْسَی  ِِهْبلَق َو ال  ِیف  اَم  ٌْبنَج  ِهِیف َو ال  اَم  ٌْبلَق  ِِهلْصَأ َو ال  ِیف  اَم  ٌلَبَج  ُْهنِم  ُنِکَی )   ) ُّنُِکی ٌرَْحب َو ال  ٌَّرب َو ال  ُْهنَع  ُبیِغَی  ٌراَدِج َو ال 
َْفیَک ِماَحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  ِءاَمَّسلا  ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ْیَش ٌء  ِْهیَلَع  یَفْخَی  ِهِرَغِِـصل َو ال  ٌریِغَـص  ُْهنِم  یِفْخَتْـسَی  ٌرِیبَک َو ال  َو ال 
ِلِعاَج ِهَّللا  َناَْحبُـس  اَهِّلُک  ِجاَوْزَْألا  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِرَاب  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  الِإ  ََهلِإ  ُءاَـشَی ال 

ِهَّللا َناَْحبُـس  يَُری  اَم ال  يَُری َو  اَم  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ِِقلاَف  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِروُّنلا  ِتاَُـملُّظلا َو 
ُلِسُْری ِِهتَفیِخ َو  ْنِم  ُهَِکئالَْملا  ِهِدْمَِحب َو  ُدْعَّرلا  ُحِّبَُسی  َلاَقِّثلا َو  َباَحَّسلا  ُئِْشُنی  يِذَّلا  ِهَّللا  َناَْحبُس  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِِهتاَِملَک  َداَدِم 
ُطُقْسَی ِِهتَرْدُِقب َو  َتاَبَّنلا  ُِتْبُنی  ِِهتَِملَِکب َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  َءاَْملا  ُلِّزَُنی  ِِهتَمْحَر َو  ْيَدَی  َْنَیب  ارُْشب  َحاَیِّرلا  ُلِسُْری  ُءاَشَی َو  ْنَم  اَِهب  ُبیُِصیَف  َقِعاَوَّصلا 

ُرَبْکَأ َِکلَذ َو ال  ْنِم  ُرَغْصَأ  ِءاَمَّسلا َو ال  ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍهَّرَذ  ُلاَْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  يِذَّلا ال  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِهِْملِِعب  َقَرَْولا )  ُطِقُْـسی   ) ُقَرَْولا
ِروُّنلا ِتاَُملُّظلا َو  ِلِعاَج  ِهَّللا  َناَْحبُس  اَهِّلُک  ِجاَوْزَْألا  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِرَاب  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ٍنِیبُم  ٍباَتِک  ِیف  الِإ 
َناَْحبُس ِِهتاَِملَک  َداَدِم  ِهَّللا  َناَْحبُس  يَُری  اَم ال  يَُری َو  اَم  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  ْیَش ٍء  ِّلُک  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ِِقلاَف  ِهَّللا  َناَْحبُس 

ِْبیَْغلا َو ُِملاَع  ٍراَدْقِِمب  ُهَْدنِع  ْیَش ٍء  ُّلُک  ُداَدْزَت َو  اَم  ُماَحْرَْألا َو  ُضیِغَت  اَم  یَْثنُأ َو  ُّلُک  ُلِمْحَت  اَم  ُمَْلعَی  يِذَّلا  ِهَّللا  َناَْحبُس  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا 
ِلاَعَتُْملا ُرِیبَْکلا  ِهَداَهَّشلا 
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ُهَنوُظَفْحَی ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ٌتاَبِّقَعُم  َُهل  ِراَهَّنلِاب  ٌبِراَس  ِلـْیَّللِاب َو  ٍفْخَتْـسُم  َوُه  ْنَم  ِِهب َو  َرَهَج  ْنَم  َلْوَْقلا َو  َّرَـسَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  ٌءاَوَس 
ٍلْجَأ َیلِإ  ُءاَـشَی  اَـم  ِماَـحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقی  ْمُْهنِم َو  ُضْرَأـْلا  ُصُْقنَت  اَـم  ُمَْلعَی  یَتْوَْملا َو  ِییُْحی  َءاَـیْحَْألا َو  ُتیُِمی  يِذَّلا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم 

ِهَّللا َناَْحبُس  ِروُّنلا  ِتاَُملُّظلا َو  ِلِعاَج  ِهَّللا  َناَْحبُس  اَهِّلُک  ِجاَوْزَْألا  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِمَسَّنلا  ِئِرَاب  ِهَّللا  َناَْحبُـس  یمَـسُم 
ِّبَر ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِِهتاَِملَک  َداَدِم  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَُری  اَم ال  يَُری َو  اَم  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ِِقلاَف 

 ( ِهِدَِیب  ) َكِدَِیب ُءاَشَت  ْنَم  ُّلُِذت  ُءاَشَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  ُءاَشَت َو  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  ُءاَشَت َو  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  ِِکلاَم  ِهَّللا  َناَْحبُس  َنیَِملاَْعلا 
َنِم َتِّیَْملا  ُجِرُْخت  ِتِّیَْملا َو  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  ِْلیَّللا  ِیف  َراَهَّنلا  ُِجلُوت  ِراَهَّنلا َو  ِیف  َْلیَّللا  ُجـِلُوت  ٌریِدَـق  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َوُه ) َو   ) َکَّنِإ ُْریَْخلا 

ِلِعاَج ِهَّللا  َناَْحبُس  اَهِّلُک  ِجاَوْزَْألا  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِرَاب  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ٍباَسِح  ِْریَِغب  ُءاَشَت  ْنَم  ُقُزْرَت  ِّیَْحلا َو 
ِهَّللا َناَْحبُـس  يَُری  اَم ال  يَُری َو  اَم  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ِِقلاَف  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِروُّنلا  ِتاَُـملُّظلا َو 

ُطُقْـسَت اَم  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  َوُه َو  الِإ  اَهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتاَفَم  ُهَْدنِع  يِذَّلا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِِهتاَِملَک  َداَدِم 
ِهَّللا َناَْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِرَاب  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ٍنِیبُم  ٍباَتِک  ِیف  الِإ  ٍِسباَی  ٍبْطَر َو ال  ـال  ِضْرَأـْلا َو  ِتاَُـملُظ  ِیف  ٍهَّبَح  ـال  اَـهُمَْلعَی َو  ـالِإ  ٍهَقَرَو  ْنِم 

ِتاَُملُّظلا ِلِعاَج  ِهَّللا  َناَْحبُس  اَهِّلُک  ِجاَوْزَْألا  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِرِّوَصُْملا 
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ِِهتاَِملَک َداَدِم  ِهَّللا  َناَْحبُس  يَُری  اَم ال  يَُری َو  اَم  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  ْیَش ٍء  ِّلُک  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  يَوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ِِقلاَف  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِروُّنلا  َو 
َقْوَف َلاَق َو  اَمَک  َوُه  َنوُِدباَْعلا َو  َنوُرِکاَّشلا  ِِهئالِآب  يِزْجَی  َنُوِلئاَْقلا َو ال  ُهَتَحْدِم  یِـصُْحی  يِذَّلا ال  ِهَّللا  َناَْحبُـس  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُس 

ِتاَواَمَّسلا َو ُهُّیِـسْرُک  َعِسَو  َءاَش  اَِمب  الِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ْیَِـشب ٍء  َنوُطیُِحی  ِهِسْفَن َو ال  یَلَع  یَْنثَأ  اَمَک  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َو  َنُوِلئاَْقلا )  ُلوُقَی   ) ُلوُقَن اَـم 
َناَْحبُس اَهِّلُک  ِجاَوْزَْألا  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِرَاب  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ُمیِظَْعلا  ُِّیلَْعلا  َوُه  اَمُهُظْفِح َو  ُهُدُوئَی  َضْرَْألا َو ال 

يَُری اَم ال  يَُری َو  اَم  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ِِقلاَـف  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِروُّنلا  ِتاَُـملُّظلا َو  ِلِـعاَج  ِهَّللا 
ِءاَمَّسلا َو َنِم  ُلِْزنَی  اَم  اَْهنِم َو  ُجُرْخَی  اَم  ِضْرَْألا َو  ِیف  ُِجلَی  اَم  ُمَْلعَی  يِذَّلا  ِهَّللا  َناَْحبُس  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِِهتاَِملَک  َداَدِم  ِهَّللا  َناَْحبُس 
اَم ِءاَمَّسلا َو  َنِم  ُلِْزنَی  اَم  ُُهلَغْشَی  اَهِیف َو ال  ُجُْرعَی  اَم  ِءاَمَّسلا َو  َنِم  ُلِْزنَی  اَّمَع  اَْهنِم  ُجُرْخَی  اَم  ِضْرَْألا َو  ِیف  ُِجلَی  اَم  ُُهلَغْـشَی  اَهِیف َو ال  ُجُْرعَی  اَم 

ْیَش ٍء َو ال ِْقلَخ  ْنَع  ْیَش ٍء  ُْقلَخ  ُُهلَغْـشَی  ْیَـش ٍء َو ال  ِْملِع  ْنَع  ْیَـش ٍء  ُْملِع  ُُهلَغْـشَی  اَْهنِم َو ال  ُجُرْخَی  اَم  ِضْرَْألا َو  ِیف  ُِجلَی  اَّمَع  اَهِیف  ُجُْرعَی 
ِمَسَّنلا ِئِرَاب  ِهَّللا  َناَْحبُس  ُریِصَْبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ْیَش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْیَـش ٌء  ُُهلِدْعَی  ْیَـش ٌء َو ال  ِهیِواَُسی  ْیَـش ٍء َو ال  ِْظفِح  ْنَع  ْیَـش ٍء  ُْظفِح 

ِهَّللا َناَْحبُس  يَوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ِِقلاَف  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِروُّنلا  ِتاَُملُّظلا َو  ِلِعاَج  ِهَّللا  َناَْحبُس  اَهِّلُک  ِجاَوْزَْألا  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناَْحبُس 
َناَْحبُس ْیَش ٍء  ِّلُک  ِِقلاَخ 
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ِلِعاَج ِضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ِرِطاَف  ِهَّللا  َناَْحبُـس  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِِهتاَِـملَک  َداَدـِم  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَُری  ـال  اَـم  يَُری َو  اَـم  ِِقلاَـخ  ِهَّللا 
ْنِم ِساَّنِلل  ُهَّللا  ِحَـتْفَی  اَم  ٌریِدَـق  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءاَشَی  اَم  ِْقلَْخلا  ِیف  َدـیِزَی  َعاـَبُر  َثـُالث َو  یَْنثَم َو  ٍهَِحنْجَأ  ِیلوُأ  الُـسُر  ِهَِکئـالَْملا 

َناَْحبُس ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِمَسَّنلا  ِئِرَاب  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  ِهِدَْعب َو  ْنِم  َُهل  َلِسُْرم  الَف  ْکِسُْمی  اَم  اََهل َو  َکِسْمُم  الَف  ٍهَمْحَر 
ِهَّللا َناَْحبُس  ْیَش ٍء  ِّلُک  ِِقلاَخ  ِهَّللا  َناَْحبُس  يَوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ِِقلاَف  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِروُّنلا  ِتاَُملُّظلا َو  ِلِعاَج  ِهَّللا  َناَْحبُس  اَهِّلُک  ِجاَوْزَْألا  ِِقلاَخ  ِهَّللا 
ِیف اَم  ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  يِذَّلا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِِهتاَِـملَک  َداَدـِم  ِهَّللا  َناَْحبُـس  يَُری  ـال  اَـم  يَُری َو  اَـم  ِِقلاَـخ 
اُوناَک اَمَْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  الِإ  َرَثْکَأ  َِکلَذ َو ال  ْنِم  یَنْدَأ  ْمُهُسِداَس َو ال  َوُه  الِإ  ٍهَسْمَخ  ْمُهُِعباَر َو ال  َوُه  الِإ  ٍهَثالَث  يَوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  اَم  ِضْرَْألا 

ٌمِیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اَِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث 

موس

اوُّلَـص اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  ناضمر  هام  زور  ره  رد  ار  تاولـص  نیا  یناوخ  یم  دنا  هدومرف  زین  و 
ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ْكِرَاب  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َکَناَْحبُـس  َْکیَدْعَـس َو  ِّبَر َو  اَی  َْکیََّبل  امِیلْـسَت  اوُمِّلَـس  ِْهیَلَع َو 

َلآ َمیِهاَْربِإ َو  َتْمِحَر  اَمَک  ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو  ْمَحْرا  َّمُهَّللا  ٌدـیِجَم  ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  یَلَع  َتْکَراـَب  َْتیَّلَـص َو  اَـمَک 
ِلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْعلا  ِیف  ٍحُون  یَلَع  َتْمَّلَس  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ْمِّلَس  َّمُهَّللا  ٌدیِجَم  ٌدیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاَْربِإ 
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اَمَک ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِِهب  اَنَْتفَّرَش  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنوُراَه  یَـسُوم َو  یَلَع  َْتنَنَم  اَمَک  ٍدَّمَُحم 
اَمَّلُک ُمـالَّسلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َنوُرِخآـْلا  َنُولَّوَأـْلا َو  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ادوُمْحَم  اـماَقَم  ُْهثَْعبا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ِِهب  اَنَْتیَدَـه 

ٍدَّمَُحم یَلَع  ُمالَّسلا  َرِکُذ  اَمَّلُک  ُمالَّسلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ْتَقََرب  ْوَأ  ٌْنیَع  ْتَفَرَط  اَمَّلُک  ُمالَّسلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َْتبَرَغ  ْوَأ  ٌسْمَش  ْتَعَلَط 
ُمالَّسلا َنیِرِخْآلا َو  ِیف  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُمالَّسلا  َنِیلَّوَْألا َو  ِیف  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُمالَّسلا  ُهَسَّدَـق  ْوَأ  ٌکَلَم  َهَّللا  َحَّبَـس  اَمَّلُک  ُمالَّسلا  ِِهلآ  َو 

اَّنَع َکَِّیبَن  ادَّمَُحم  ِْغْلبَأ  ِماَرَْحلا  ِّلِْـحلا َو  َّبَر  ِماَـقَْملا َو  ِنْکُّرلا َو  َّبَر  ِماَرَْحلا َو  ِدَـلَْبلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ِهَرِخآـْلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع 
ِهَلیِـسَْولا َو ِهَْطبِْغلا َو  ِهَماَرَْکلا َو  ِروُرُّسلا َو  ِهَرْـضَّنلا َو  ِءاَهَْبلا َو  َنِم  ادَّمَُحم  ِطْعَأ  َّمُهَّللا  ِمالَّسلا )  ِهَّیِحَّتلا َو  َلَْـضفَأ  اَّنَع  ِِهْتَیب  َلـْهَأ  َو   ) َمـالَّسلا

یِطُْعت اَم  َقْوَف  ادَّمَُحم  ِطْعَأ  َکِْقلَخ َو  ْنِم  ادَـحَأ  یِطُْعت  اَم  َلَْضفَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َكَدـْنِع  ِهَعاَـفَّشلا  ِهَْعفِّرلا َو  ِفَرَّشلا َو  ِماَـقَْملا َو  َِهلِْزنَْملا َو 
یَْمنَأ َو یَکْزَأ َو  َرَهْطَأ َو  َبَیْطَأ َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  اَهیِصُْحی  ًهَرِیثَک ال  ًهَفَعاَضُم )  ) افاَعْضَأ ِْریَْخلا  َنِم  َِقئالَْخلا 
َنِینِمْؤُْملا َو ِریِمَأ  ٍِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَم  َلَْضفَأ 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َهَمِطاَـف  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ِهِمَد  ِیف  َكِرَـش  ْنَم  یَلَع  َباَذَْـعلا  ِفِعاَـض  ُهاَداَـع َو  ْنَم  ِداَـع  ُهـالاَو َو  ْنَم  ِلاَو 
ْنَم ِداَع  اَهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َو   ) ُمالَّسلا
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ِلاَو َنیِِملْـسُْملا َو  ِیَماَمِإ  ِْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  اَهِیف  َکَِّیبَن  يَذآ  ْنَم  ْنَْعلا  َو  اَهَمَلَظ ) ْنَم  یَلَع  َباَذَْـعلا  ِفِعاَض  اَـهاَداَع َو 
ِماَمِإ ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  اَـمِهِمَد )  ) اَـمِِهئاَمِد ِیف  َكِرَـش  ْنَم  یَلَع  َباَذَْـعلا  ِفِعاَـض  اَـمُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَـع  اَـمُهالاَو َو  ْنَم 
ِماَمِإ ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِمَد )  ِیف  َكِرَش   ) ُهَمَلَظ ْنَم  یَلَع  َباَذَْعلا  ِفِعاَض  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َنیِِملْـسُْملا َو 
ِماَمِإ ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِمَد )  ِیف  َكِرَش   ) ُهَمَلَظ ْنَم  یَلَع  َباَذَْعلا  ِفِعاَض  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َنیِِملْسُْملا َو 
ِماَمِإ ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِمَد )  ِیف  َكِرَش   ) ُهَمَلَظ ْنَم  یَلَع  َباَذَْعلا  ِفِعاَض  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َنیِِملْسُْملا َو 
ِماَمِإ یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُهَمَلَظ )   ) ِهِمَد ِیف  َكِرَش  ْنَم  یَلَع  َباَذَْعلا  ِفِعاَض  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َنیِِملْـسُْملا َو 
ِماَمِإ ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُهَمَلَظ )   ) ِهِمَد ِیف  َكِرَش  ْنَم  یَلَع  َباَذَْعلا  ِفِعاَض  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َنیِِملْـسُْملا َو 
ِماَمِإ ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِمَد )  ِیف  َكِرَش   ) ُهَمَلَظ ْنَم  یَلَع  َباَذَْعلا  ِفِعاَض  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َنیِِملْـسُْملا َو 
ِماَمِإ ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِمَد )  ِیف  َكِرَش   ) ُهَمَلَظ ْنَم  یَلَع  َباَذَْعلا  ِفِعاَض  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َنیِِملْسُْملا َو 

ِهِدـَْعب ْنِم  ِفَلَْخلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِمَد )  ِیف  َكِرَـش   ) ُهَمَلَظ ْنَم  یَلَع  َباَذَْـعلا  ِفِعاَض  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَـع  ُهـالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َنیِِملْـسُْملا َو 
ُهاَداَع َو ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َنیِِملْسُْملا َو  ِماَمِإ 
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ِّلَـص َّمُهَّللا  اَـهِیف  َکَِّیبَن  يَذآ  ْنَم  ْنَْعلا  َکِِّیبَن َو  ِْتِنب  َهَّیَقُر  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َکِِّیبـَن  ْیَْنبا  ِرِهاَّطلا  ِمِساَْـقلا َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ُهَجَرَف  ْلِّجَع 
ْمَُهل ْنِّکَم  َّمُهَّللا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  َکَِّیبَن  ُْفلْخا  َّمُهَّللا  َکِِّیبَن  ِهَّیِّرُذ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  اَـهِیف  َکَِّیبَن  يَذآ  ْنَم  ْنَْعلا  َکِِّیبَن َو  ِْتِنب  ٍمُوْثلُک  ِّمُأ  یَلَع 

ْمِِهئاَمِد َو ْمِهِْرتِو َو  ْمِِهلْحَِذب َو  ُْبلْطا  َّمُهَّللا  ِهَِینالَْعلا  ِّرِّسلا َو  ِیف  ِّقَْحلا  یَلَع  ْمِهِراَْصنَأ  ْمِهِدَدَم َو  ْمِهِدَدَـع َو  ْنِم  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِضْرَْألا  ِیف 
دیـس الیِْکنَت  ُّدَشَأ  اسَْأب َو  ُّدَشَأ  َکَّنِإ  اَِهتَیِـصاَِنب  ٌذِـخآ  َْتنَأ  ٍهَّباَد  ِّلُک  ٍغاَط َو  ٍغَاب َو  ِّلُک  َسَْأب  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمُْؤم َو  ِّلُک  ْنَع  ْمُْهنَع َو  اَّنَع َو  َّفُک 

ُِرتاَّسلا َْتنَأ  ِیتَبْغَر  ِیف  ِیتَیاَغ  اَی  ِیتَمِْعن َو  ِیف  یِِّیلَو  اَی  ِیتَّدِـش َو  ِیف  ِیبِحاَص  اَی  ِیَتبْرُک َو  ِیف  ِیتَّدُـع  اَـی  ییوگیم  هدومرف و  سواـط  نب 
ُهُجِّرَُفی ـال  ٍّمَِهل  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ییوگیم  َنیِمِحاَّرلا و  َمَحْرَأ  اَـی  ِیتَـئیِطَخ  ِیل  ْرِفْغاَـف  ِیتَْرثَـع  ُلـیِقُْملا  ِیتَـعْوَر َو  ُنِمْؤُْـملا  ِیتَرْوَـع َو 

َناَک اَمَکَف  َّمُهَّللا  َْتنَأ  الِإ  اَهیِـضْقَی  ٍهَجاَِحل ال  َِکب َو  الِإ  ُغَْلُبت  ٍهَبْغَِرل ال  َْتنَأ َو  الِإ  ُهُفِـشْکَی  ٍبْرَِکل ال  َِکب َو  الِإ  ُلاَُنت  ٍهَمْحَِرل ال  َكُْریَغ َو 
ُِدئاَوَع َکـُتْوَعَد َو  اَـمِیف  ِیل  َُهباَـجِْإلا  يِدِّیَـس  َکـِنْأَش  ْنِم  ْنُکَْیلَف  َكِرْکِذ  ْنِم  ِِهب  ِینَتْمِحَر  َکـَِتلَأْسَم َو  ْنِم  ِِهب  ِیل  َْتنِذَأ  اَـم  َکـِنْأَش  ْنِم 

ِینَعَـسَت َو ِینَُغْلبَت َو  ْنَأ  ٌلْهَأ  َکَتَمْحَر  َّنِإَف  َکَتَمْحَر  َُغْلبَأ  ْنَأ  الْهَأ  ْنُکَأ  َْمل  ْنِإَف  ِهِیف  َْکَیلِإ  ُتْعِزَف  اَّمِم  ُهاَجَّنلا  َُکتْوَجَر َو  اَمِیف  ِلاَْضفِْإلا 
َکِهْجَِوب َُکلَأْسَأ  ُمیِرَک  اَی  یَِهلِإ  اَی  َُکتَمْحَر  ِینْعَـسَْتلَف  ْیَـش ٍء  َّلُک  ْتَعِـسَو  َُکتَمْحَر  ِلْضَْفلا َو  ُلْهَأ  َْتنَأَف  ـالْهَأ  َِهباَـجِْإِلل  ْنُکَأ  َْمل  ْنِإ 

َجِّرَُفت ْنَأ  ِِهْتَیب َو  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ِمیِرَْکلا 
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ٌبیُِجم ٌبیِرَق  ِءاَعُّدلا  ُعیِمَس  َکَّنِإ  َِکلْضَف  ْنِم  ِینَقُزْرَت  َِکتَمْحَِرب َو  ِینَمَحْرَت  یِّمَغ َو  ِیبْرَک َو  َفِشْکَت  یِّمَه َو 

مراهچ

َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌلِضاَف  َِکلْـضَف  ُّلُک  ِِهلَْـضفَِأب َو  َِکلْـضَف  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ناوخب  زور  ره  رد  دـنا  هدومرف  دیـس  خیـش و  زین  و 
ْنِم َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َکـِقْزِِرب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌّماَـع  َکـِقْزِر  ُّلُـک  ِهِّمَعَأـِب َو  َکـِقْزِر  ْنِم  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َِکلْـضَِفب 

ٌلِجاَع َكِْریَخ  ُّلُک  ِِهلَجْعَِأب َو  َكِْریَخ  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َِکئاَطَِعب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِینَه ٌء  َِکئاَطَع  ُّلُک  ِِهئَنْهَأـِب َو  َکـِئاَطَع 
ِهِّلُک َِکناَسْحِِإب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌنَسَح  َِکناَسْحِإ  ُّلُک  ِِهنَـسْحَِأب َو  َِکناَسْحِإ  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِّلُک  َكِْریَِخب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

َِکنیِمَأ یَفَطْصُْملا َو  َِکلوُسَر  یَـضَتْرُْملا َو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ُهَّللا َو  اَی  ِیْنبِجَأَف  َُکلَأْسَأ  َنیِح  ِِهب  ِیُنبیُِجت  اَِمب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ِریِـشَْبلا َنیَِملاَْعلا  َنِم  َِکتَرَیِخ  َِکلوُسَر َو  یَلَع  ِّلَص  َکـِبِیبَح َو  ِقْدِّصلاـِب َو  َکِِّیبَن  َكِداَـبِع َو  ْنِم  َکـِبیَِجن  َکـِْقلَخ َو  َنوُد  َکِّیَِجن  َو 

یَلَع َکِْقلَخ َو  ْنَع  ْمُهَْتبَجَح  َکِسْفَِنل َو  ْمُهَتْـصَلْخَتْسا  َنیِذَّلا  َِکتَِکئالَم  یَلَع  َنیِرِهاَّطلا َو  ِراَْربَْألا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  ِرِینُْملا َو  ِجاَرِّسلا  ِریِذَّنلا 
یَلَع َکـِتالاَسِِرب َو  َنیَِملاَْـعلا  یَلَع  ْمُهَْتلَّضَف  َکـِیْحَِوب َو  ْمُهَتْـصَصَخ  َنـیِذَّلا  َِکلُـسُر  یَلَع  ِقْدِّصلاـِب َو  َکـْنَع  َنُوِئبـُْنی  َنـیِذَّلا  َکـِئاَِیْبنَأ 

َلـِیئاَکیِم َو َلـِیئَْربَج َو  یَلَع  َنیِرَّهَطُْملا َو  َکـِئاَِیلْوَأ  َنیِدِـشاَّرلا َو  َنیِدَـتْهُْملا  ِهَِّمئَأـْلا  َکـِتَمْحَر  ِیف  ْمُهَْتلَخْدَأ  َنیِذَّلا  َنیِِحلاَّصلا  َكِداَـبِع 
َکِـشْرَع ِهَلَمَح  ِنیِمَْألا َو  ِحوُّرلا  ِسُدـُْقلا َو  ِحوُر  ِراَّنلا َو  ِنِزاَخ  ٍِکلاَم  یَلَع  ِناَنِْجلا َو  ِنِزاَـخ  َناَوْضِر  یَلَع  ِتْوَْملا َو  ِکَـلَم  َلِیفاَرْـسِإ َو 

ًهَرِیثَک ًهَبِّیَط  ًهالَص  َنیِضَرَْألا  ُلْهَأ  ِتاَواَمَّسلا َو  ُلْهَأ  ْمِْهیَلَع  اَِهب  َیِّلَُـصی  ْنَأ  ُّبُِحت  ِیتَّلا  ِهالَّصلِاب  َّیَلَع  ِْنیَِظفاَْحلا  ِْنیَکَلَْملا  یَلَع  َنِیبَّرَقُْملا َو 
ًهَفیِرَش ًهَنِطَاب  ًهَرِهاَظ  ًهَیِماَن  ًهَیِکاَز  ًهَکَراَبُم 
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اَم َْریَخ  اَّنَع )  ) ِهِزْجا َهَلیِـضَْفلا َو  َفَرَّشلا َو  َهَلیِـسَْولا َو  ادَّمَُحم  ِطْعَأ  َو )  ) َّمُهَّللا َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَأـْلا َو  یَلَع  ْمُهَلْـضَف  اَِـهب  ُنِیُبت )   ) ُنِّیَُبت ًهَلِـضاَف 
ًهَلیِضَف َو ٍهَلیِـضَف  ِّلُک  َعَم  ًهَلیِـسَو َو  ٍهَلیِـسَو  ِّلُک  َعَم  ًهَْفلُز َو  ٍهَْفلُز  ِّلُک  َعَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ادَّمَُحم  ِطْعَأ  َّمُهَّللا َو  ِِهتَّمُأ  ْنَع  اِّیبَن  َْتیَزَج 

ْلَعْجا َّمُهَّللا َو  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ادَـحَأ  َْتیَطْعَأ  اَـم  َلَْـضفَأ  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  َُهلآ  ادَّمَُحم َو  ِطـْعَأ ) َّمُهَّللا   ) یِطُْعت افَرَـش  ٍفَرَـش  ِّلُـک  َعَم 
َلَّوَأ ُْهلَعْجا  ًهَلیِـسَو َو  َْکَیلِإ  ْمَُهبَْرقَأ  الِْزنَم َو  َكَْدنِع  ِهَّنَْجلا  ِیف  ْمُهَحَْـسفَأ  اِسلْجَم َو  َْکنِم  َنِیلَـسْرُْملا  یَنْدَأ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ادَّمَُحم 

َنیِمِحاَّرلا َو َمَحْرَأ  اَـی  َنوُرِخآـْلا  َنُولَّوَأـْلا َو  ِِهب  ُهُِطبْغَی  يِذَّلا  َدوُمْحَْملا  َماَـقَْملا  ُْهثَْعبا  ٍلـِئاَس َو  َحَْـجنَأ  ٍلـِئاَق َو  َلَّوَأ  ٍعَّفَـشُم َو  َلَّوَأ  ٍِعفاَـش َو 
َحِْجُنت یِْملُظ َو  ْنَع  َحَفْصَت  ِیتَئیِطَخ َو  ْنَع  َزَواَجَت  ِیتَوْعَد َو  َبیُِجت  ِیتْوَص َو  َعَمْسَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

یِّنَع َو َضِْرُعت  َّیَلَع َو ال  َلـِبُْقت  یِمْرُج َو  ْنَع  َوُفْعَت  ِیبُونُذ َو  َرِفْغَت  ِیتَْرثَع َو  َلـیُِقت  ِینَتْدَـعَو َو  اَـم  ِیل  َزِْجُنت  ِیتَجاَـح َو  َیِـضْقَت  ِیتَِبلَط َو 
یِّنَع ْعَض  ِیْنیَد َو  یِّنَع  ِْضقا  ِّبَر َو  اَی  ِینَمِرْحَت  ُهَعَـسْوَأ َو ال  ُهَبَیْطَأ َو  ِقْزِّرلا  َنِم  ِینَقُزْرَت  ِینَِیلَْتبَت َو  ِینَِیفاَُعت َو ال  ِیَنبِّذَُعت َو  ِینَمَحْرَت َو ال 
ٍءوُس ِّلُک  ْنِم  ِینْجِرْخَأ  ٍدَّمَُحم َو  َلآ  ادَّمَُحم َو  ِهِیف  َْتلَخْدَأ  ٍْریَخ  ِّلُک  ِیف  ِیْنلِخْدَأ  َيالْوَم َو  اَـی  ِِهب  ِیل  َهَقاَـط  ـال  اَـم  ِیْنلِّمَُحت  ـال  يِرْزِو َو 

َّمُهَّللا وـگب  هبترم  هس  سپ  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع َو  ُمـالَّسلا  ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو  ُْهنِم  َتْجَرْخَأ 
َكوُعْدَأ یِّنِإ 
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ٌمیِدَـق َو ُْهنَع  َكاَنِغ  ٍهَمیِظَع َو  ِْهَیلِإ  ِیب  ٍهَجاَح  َعَم  ٍرِیثَک  ْنِم  الِیلَق  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  وگب  سپ  ِینَتْدَـعَو  اَمَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ  اَـمَک 
َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  ٌریِدَق  ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ِِهب  َّیَلَع  ُْنْنماَف  ٌریِسَی  ٌلْهَس  َْکیَلَع  َوُه  ٌرِیثَک َو  يِْدنِع  َوُه 

مجنپ

ار نآ  راصتخا  تهج  هب  تسا  ینالوط  نوچ  ِینَتْدَـعَو و  اَمَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ  اَمَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  تسا  اـعد  نیا  ندـناوخ 
دنک عوجر  داعملا  داز  ای  لابقا  هب  تسا  بلاط  هک  ره  میدرکن  رکذ 

مشش

تسا بحتسم  هک :  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  زا  رایزهم  نب  یلع  لیلج  هقث  زا  هدرک  تیاور  هعنقم  باتک  رد  دیفم  خیش 
َُّمث ْیَش ٍء  َّلُک  َقَلَخ  َُّمث  ْیَش ٍء  ِّلُک  َْلبَق  َناَک  يِذَّلا  اَذ  اَی  رخآ  ات  هام  لوا  زا  ناضمر  هام  زور  بش و  زا  تقو  ره  رد  ییوگب  رایسب  هکنآ 

َّنُهَقْوَف یَْلفُّسلا َو ال  َنیِضَرَْألا  ِیف  یَلُْعلا َو ال  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  َْسَیل  يِذَّلا  اَذ  اَی  ْیَش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يِذَّلا  اَذ  اَی  ْیَـش ٍء  ُّلُک  یَنْفَی  یَْقبَی َو 
ًهالَـص ال ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َْتنَأ  الِإ  ِِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  ادْـمَح ال  ُدْـمَْحلا  َکـَل  ُهُْریَغ  ُدَـبُْعی  ٌَهلِإ  َّنُهَْنَیب  ـال  َّنُهَتْحَت َو  ـال  َو 

َْتنَأ الِإ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی 

متفه

ناضمر هام  زور  ره  رد  ار  اعد  نیا  دـناوخب  هک  ره  هک :  هدرک  لقن  یقاب  نب  دیـس  رایتخا  زا  حابـصم  نیمـالا و  دـلب  رد  یمعفک  خـیش 
َماَیِّصلا ِهِیف  َكِداَبِع  یَلَع  َتْضَرَْتفا  َنآرُْقلا َو  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ِرْهَـش  َّبَر  َّمُهَّللا  ار  وا  هلاـس  لـهچ  ناـهانگ  یلاـعت  قح  دزرماـیب 

ِماَرْکِْإلا ِلالَْجلا َو  اَذ  اَی  َكُْریَغ  اَهُرِفْغَی  ُهَّنِإَف ال  َماَظِْعلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  ٍماَع َو  ِّلُک  ِیف  ِماَْعلا َو  اَذَه  ِیف  ِماَرَْحلا  َِکْتَیب  َّجَح  ِیْنقُزْرا 

متشه

یِـضاَْقلا َناَْحبُـس  ِِعفاَّنلا  ِّراَّضلا  َناَْحبُـس  هدومرف  رکذ  راکذالا  هصالخ  رد  ضیف  ثدحم  هک  دیوگب  ار  رکذ  نیا  هبترم  دـص  زور  ره  رد 
َیلاَعَت ُهَناَْحبُس َو  ِهِدْمَِحب  ُهَناَْحبُس َو  یَلْعَْألا  ِِّیلَْعلا  َناَْحبُس  ِّقَْحلِاب 

مهن

هبترم دص  زور  ره  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  نداتسرف  تاولص  ناضمر  هام  ننـس  زا  هدومرف و  هعنقم  رد  دیفم  خیش 
تسا لضفا  داتسرف  رتدایز  رگا  و 

تسا ناضمر  كرابم  هام  زور  بش و  هصوصخم  لامعا  رد  مود  بلطم 

لوا بش 
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هراشا

لوا

دنا هتسناد  بجاو  ار  هام  نیا  لالهتسا  یضعب  دنک و  لاله  بلط  هکنآ 

مود

دیوگب ار و  لاله  دنک  باطخ  دنک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  اهتـسد  دنک و  هلبق  هب  ور  هکلب  دنکن  لاله  هب  هراشا  درک  لاله  تیؤر  نوچ 
َّمُهَّللا یَـضْرَت  ُّبُِحت َو  اَم  َیلِإ  ِهَعَراَـسُْملا  ِمالْـسِْإلا َو  ِهَمـالَّسلا َو  ِناَـمیِْإلا َو  ِْنمَأـْلِاب َو  اَْـنیَلَع  ُهَّلِهَأ  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْـعلا  ُّبَر  ُهَّللا  َکُّبَر  یِّبَر َو 

یلص لوسر  ترضح  هک :  هدش  تیاور  ُهَتَْنِتف و  ُهَءالَب َو  ُهَّرَش َو  ُهَّرُـض َو  اَّنَع  ْفِرْـصا  ُهَنْوَع َو  ُهَْریَخ َو  اَْنقُزْرا  اَذَه َو  اَنِرْهَـش  ِیف  اََنل  ْكِرَاب 
اَْنیَلَع ُهَّلِهَأ  َّمُهَّللا  تفگ  یم  دوـمرف و  یم  هلبق  بناـج  هب  ار  فیرـش  يور  ار  ناـضمر  هاـم  لـاله  درک  یم  تیؤر  نوـچ  هلآ  هیلع و  هللا 

ِماَیِْقلا َو ِماَیِّصلا َو  ِهالَّصلا َو  یَلَع  ِنْوَْعلا  َو  ِعِساَْولا )  ِقْزِّرلا  َو   ) ِماَقْـسَْألا ِعاَفِد  ِهَلَّلَجُْملا َو  ِهَِیفاَْعلا  ِمالْـسِْإلا َو  ِهَمالَّسلا َو  ِناَمیِْإلا َو  ِْنمَْألِاب َو 
اََنل َو َتْرَفَغ  اَّنَع َو  َتْوَفَع  ْدَـق  َناَضَمَر َو  ُرْهَـش  اَّنَع  َیِـضَْقنَی  یَّتَح  ِهِیف  اَنْمِّلَـس  اَّنِم َو  ُهْمَّلَـسَت  َناَضَمَر َو  ِرْهَِـشل  اَنْمِّلَـس  َّمُهَّللا  ِنآْرُْقلا  ِهَوـالِت 

ِدَق َناَـضَمَر َو  ُرْهَـش  َرَـضَح  ْدَـق  َّمُهَّللا  وگب  يدومن  لـاله  تیؤر  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  اَـنَتْمِحَر و 
ِهِیف َو اَنْمِّلَس  اَّنِم َو  ُْهلَّبَقَت  ِهِماَیِص َو  یَلَع  اَّنِعَأ  َّمُهَّللا  ِناَقْرُْفلا  يَدُْهلا َو  َنِم  ٍتاَنَِّیب  ِساَّنِلل َو  يًدُه  َنآْرُْقلا  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  ُهَماَیِص َو  اَْنیَلَع  َتْضَرَْتفا 

َْکنِم ٍرُْسی  ِیف  اََنل  ُهْمِّلَس  ُْهنِم َو  اَنْمِّلَس 
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ُمیِحَر اَی  ُناَمْحَر  اَی  ٌریِدَق  ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ٍهَِیفاَع  َو 

موس

نیز ماما  ترـضح  يزور  هک :  هدرک  تیاور  سواط  نب  دیـس  لاله  تیؤر  تقو  رد  ار  هلماک  هفیحـص  موس  لـهچ و  ياـعد  دـناوخب 
ُعیِطُْملا ُْقلَْخلا  اَهُّیَأ  تفگ  داتـسیا و  ترـضح  نآ  سپ  ناضمر  هام  لاله  هب  درک  رظن  هک  تشذگ  یم  یهار  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 

ًهَیآ َکَلَعَج  َمَُهْبلا َو  َِکب  َحَضْوَأ  َمَلُّظلا َو  َِکب  َرََّون  ْنَِمب  ُْتنَمآ  ِرِیبْدَّتلا  ِکَلَف  ِیف  ُفِّرَـصَتُْملا  ِریِدْقَّتلا  ِلِزاَنَم  ِیف  ُدِّدَرَتُْملا  ُعیِرَّسلا  ُِبئاَّدلا 
ِهَراَنِْإلا َو ِلُوفُأـْلا َو  ِعُولُّطلا َو  ِناَـصْقُّنلا َو  ِلاَـمَْکلِاب َو  َکَـنَهَْتما  َناَـمَّزلا َو  َکـِب  َّدَـحَف  ِِهناَْطلُـس  ِتاَـمالَع  ْنِم  ًهَمـالَع  ِهِْکُلم َو  ِتاَـیآ  ْنِم 

َکَلَعَج َِکنْأَش  ِیف  َعَنَص  اَم  َفَْطلَأ  َكِْرمَأ َو  ْنِم  َرَّبَد  اَم  َبَجْعَأ  اَم  ُهَناَْحبُس  ٌعیِرَـس  ِِهتَداَرِإ  َیلِإ  ٌعیِطُم َو  َُهل  َْتنَأ  َِکلَذ  ِّلُک  ِیف  ِفوُسُْکلا 
ْنَأ َكَرِّوَصُم  يِرِّوَصُم َو  َكَرِّدَـقُم َو  يِرِّدَـقُم َو  َکَِقلاَخ َو  یِِقلاَخ َو  َکَّبَر َو  یِّبَر َو  َهَّللا  ُلَأْـسَأَف  ٍثِداَـح  ٍْرمَأـِل  ٍثِداَـح  ٍرْهَـش  َحاَـتْفِم 

ٍهَمالَس ِتاَفْآلا َو  َنِم  ٍْنمَأ  َلالِه  ُماَثْآلا  اَهُسِّنَُدت  ٍهَراَهَط ال  ُماَّیَْألا َو  اَهُقَحْمَت  ٍهَکََرب ال  َلالِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصی 
ٍهَمِْعن َو ٍناَمیِإ َو  ٍْنمَأ َو  َلالِه  ٌّرَـش  ُُهبوُشَی  ٍْریَخ ال  ٌرْـسُع َو  ُهُجِزاَُمی  ٍرُْـسی ال  ُهَعَم َو  َدَـکَن  ٍنُْمی ال  ِهِیف َو  َسَْحن  ٍدْعَـس ال  َلالِه  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم 

ْنَم َدَعْسَأ  ِْهَیلِإ َو  َرَظَن  ْنَم  یَکْزَأ  ِْهیَلَع َو  َعَلَط  ْنَم  یَـضْرَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٍمالْـسِإ  ٍهَمالَـس َو  ٍناَسْحِإ َو 
ِهِیف اَنِْسْبلَأ  ِهَمْعِّنلا َو  َرْکُش  ِهِیف  اَنْعِزْوَأ  َِهبْوَْحلا َو  ِماَثْآلا َو  َنِم  ِهِیف  اَنْمِصْعا  َِهبْوَّتلا َو  ِهَعاَّطِلل َو  ِهِیف  َّمُهَّللا  اَنْقِّفَو  ِهِیف َو  ََکل  َدَّبَعَت 
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اََنل ْلَعْجا  َنِیبِّیَّطلا َو  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُدـیِمَْحلا َو  ُناَّنَْملا  َْتنَأ  َکَّنِإ  َهَّنِْملا  ِهِیف  َِکتَعاَط  ِلاَمِْکتْـسِاب  اَْنیَلَع  ْمِْمتَأ  ِهَِیفاَْعلا َو  َنَنُج 
َنیِمآ َنیِمآ  ٍمیِحَر  ِّلُک  ْنِم  ُمَحْرَْألا  ٍمیِرَک َو  ِّلُک  ْنِم  ُمَرْکَْألا  َکَّنِإ  اَْـهلَّبَقَت  َکـِتَعاَط َو  ِضَرَتْفُم  ْنِم  ِْهَیلِإ  اَنَْتبَدـَن  اَـم  یَلَع  َکـْنِم  اـنْوَع  ِهِیف 

َنیَِملاَْعلا َّبَر 

مراهچ

تسا هورکم  لوا  بش  رد  عامج  رگید  ياه  هام  رد  الا  تسا و  هام  نیا  تایصوصخ  زا  نیا  ودنک  دوخ  لالح  اب  تعماجم 

مجنپ

ناضمر هام  ات  دـسرن  وا  هب  ندـب  شراخ  دـنک  لسغ  ناضمر  هام  لوا  بش  رد  هک  ره  هک :  هدـش  تیاور  و   ) دـنک هام  لوا  بش  لـسغ 
( هدنیآ

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  نیرمتعم  جاجح و  باوث  دوش و  هتخیر  شناهانگ  ات  دنک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز 

متشه

دش رکذ  مود  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

تشذگ نابعش  هام  رخآ  بش  رد  هک  َكَراَبُْملا  َرْهَّشلا  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا  ياعد  دناوخب 

مهدزای

ْنَم اَی  َّمُهَّللا  تسا  لابقا  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  هدراو  ياعد  نیادناوخب  دـنک و  دـنلب  ار  اهتـسد  برغم  زامن  زا  دـعب 
یِفُْخت اَم  ُِنیْعَْألا َو  َهَِنئاَخ  ُمَْلعَی  ْنَم  اَی  ٌریِدَق  ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َوُه  َرِیبْدَّتلا َو  ُِکلْمَی 
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ِْریَغ یَلَع  َوُه  ْنَّمِم  َلِـسَکَف َو ال  َیِقَـش  ْنَّمِم  اَْـنلَعْجَت  ـال  َلِـمَعَف َو  يََون  ْنَّمِم  اَْـنلَعْجا  َّمُهَّللا  ُرِیبَْخلا  ُفیِطَّللا  َوُه  ُریِمَّضلا َو  ُّنُِجت  ُروُدُّصلا َو 
اَْنیَّدَأ ْدَـق  اَذَـه َو  َكُرْهَـش  اَّنَع  َیِـضَْقنَی  یَّتَح  ِلَـمَْعلا  َنِم  اَْـنیَلَع  َتْضَرَتـْفا  اَـم  یَلَع  اَّنِعَأ  ِلَـلِْعلا َو  َنِم  اَنَناَدـْبَأ  ْحِّحَـص  َّمُهَّللا  ُلِـکَّتَی  ٍلَـمَع 

ِهاَکَّزلا َءاَتیِإ  ِهِیف  اََنل  ْلِّهَـس  ِهَءاَرِْقلا َو  َنِم  اَْنبُجْحَت  ِهالَّصِلل َو ال  ِهِیف  اَنْطِّشَن  ِهِماَـیِِقل َو  اَـنْقِّفَو  ِهِماَیِـص َو  یَلَع  اَّنِعَأ  َّمُهَّللا  اَْـنیَلَع  ِهِیف  َکَـضوُْرفَم 
ْنِم ُهَتْمَـسَق  اَم  ِهِیف  اََنل  ْلِّهَـس  َّمُهَّللا  ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َراَْطفِْإلا  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا  ابَطَع  امَقَـس َو ال  ابَعَت َو ال  ابَـصَو َو ال  اَْـنیَلَع  ْطِّلَُـست  ـال  َّمُهَّللا 
َْریَغ ابِّیَط  الِإ  اَنْمِعُْطت  َّمُهَّللا ال  ِماَرْجَْألا  ِراَصْآلا َو  َنِم  اـِصلاَخ  ِماـَثْآلا  َنِم  اـّیِقَن  اـبِّیَط  ـالالَح  ُْهلَعْجا  َكِْرمَأ َو  ْنِم  ُهَتْرَّدَـق  اَـم  ْرِّسَی  َکـِقْزِر َو 

ِهِداَبِع یَلَع  الِّضَفَتُم  اَی  ِنالْعَْألِاب  ِهِْملِعَک  ِّرِّسلِاب  ُهُْملِع  ْنَم  اَی  ٌماَقْـسَأ  ـال  ٌسَنَد َو  ُُهبوُشَی  ـال  ـالالَح  اََـنل  َکَـقْزِر  ْلَـعْجا  ٍماَرَح َو  ـال  ٍثِیبَخ َو 
ِداَشَّرِلل َو اَنِدْها  َكَرُْسی َو  اَْنِلنَأ  َكَرْسُع َو  اَْنبِّنَج  َكَرْکِذ َو  اَنْمِْهلَأ  ٌرِیبَخ  ٌمِیلَع  ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  ٌریِدَق َو  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َوُه  ْنَم  اَی  ِناَسْحِْإلِاب 

َمَحْرَأ اَی  َوُه  الِإ  َءوُّسلا  ُفِشْکَی  ُهُْریَغ َو ال  ِبُونُّذلا  َمیِظَع  ُرِفْغَی  ْنَم ال  اَی  اَیاَطَْخلا  ِراَزْوَْألا َو  َنِم  اَّنُص  اَیالَْبلا َو  َنِم  اَنْمِصْعا  ِداَدَّسِلل َو  اَنْقِّفَو 
ْلَعْجاَف َِکلَذَـک  الوُصْوَم َو  يَْوقَّتلا  ِِّرْبلِاب َو  الُوبْقَم َو  اَنَماَیِـص  ْلَعْجا  َنِیبِّیَّطلا َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َنیِمَرْکَْألا  َمَرْکَأ  َنیِمِحاَّرلا َو 

اَنْرِّسَی يَرْـسُْعلا َو  اَْنبِّنَج  َو  یَنْـسُْحلا )   ) یَنْـسُْحِلل اَنِدْها  اعوُمْـسَم َو  اَنَءاَعُد  اعُوفْرَم َو  اَنَتَءاَِرق ) َو   ) اَنَنآُْرق اروُْربَم َو  اَنَماَِیق  اروُکْـشَم َو  اَنَیْعَس 
اََنل ْفِعاَض  ِتاَجَرَّدلا َو  اََنل  ِلْعَأ  يَرُْسْیِلل َو 
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َنیِِزئاَْفلا َنِیِلماَْعلا  َنِم  اَْنلَعْجا  ِتاَئِّیَّسلا َو  اَّنَع  ْزَواَجَت  ِتاَئیِطَْخلا َو  اََنل  ْرِفْغا  ِتاَوَعَّدلا َو  اَّنِم  ْعَمْسا  َهالَّصلا َو  َمْوَّصلا َو  اَّنِم  ْلَْبقا  ِتاَنَسَْحلا َو 
اََنلاَمْعَأ َو ِهِیف  َْتیَّکَز  اَنَماَِیق َو  اَنَماَیِص َو  ِهِیف  َْتِلبَق  ْدَق  اَّنَع َو  َناَضَمَر  ُرْهَـش  َیِـضَْقنَی  یَّتَح  َنیِّلاَّضلا  ْمِْهیَلَع َو ال  ِبوُضْغَْملا  َنِم  اَْنلَعْجَت  َو ال 

ٌطیُِحم ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َْتنَأ  َو  ُبِیقَّرلا )   ) ُبیِرَْقلا ُّبَّرلا  ُبیِجُْملا َو  َُهلِْإلا  َکَّنِإَف  اَنَبیِصَن  ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  ِهِیف  َْتلَزْجَأ  اََنبُونُذ َو  ِهِیف  َتْرَفَغ 

مهدزاود

ِنآْرُْقلا َلِّزَنُم  َناَضَمَر  ِرْهَـش  َّبَر  َّمُهَّللا  تسا :  لابقا  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  روثأم  ياعد  نیا  بش  نیا  رد  دـناوخب 
َّمُهَّللا ِهِماَِیق  یَلَع  اَّنِعَأ  ُهَماَیِص َو  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا  ِناَقْرُْفلا  يَدُْهلا َو  َنِم  ٍتاَنَِّیب  ٍتاَیآ  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  َنآْرُْقلا َو  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَـش  اَذَه 
ِْرمَْألا َنِم  ُقُْرفَت  اَمِیف  ِمُوتْحَْملا َو  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُـقت  یِـضْقَت َو  اَمِیف  ْلَـعْجا  ٍهاَـفاَعُم َو  َکـْنِم َو  ٍرُْـسی  ِیف  اَّنِم  ُهْمَّلَـسَت  ِهِیف َو  اَنْمِّلَـس  اََـنل َو  ُهْمِّلَس 

ْمُُهیْعَـس ِروُکْـشَْملا  ْمُهُّجَح  ِروُْربَْملا  ِماَرَْحلا  َِکْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ِینَُبتْکَت  ْنَأ  ُلَّدَُـبی  ـال  ُّدَُری َو  ـال  يِذَّلا  ِءاَـضَْقلا  َنِم  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ِمیِکَْحلا 
ِلالَْحلا ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  َعِّسَُوت  يِرْمُع َو  ِیف  ِیل  َلیُِطت  ْنَأ  ُرِّدَُقت  یِضْقَت َو  اَمِیف  ْلَعْجا  ْمُُهتاَئِّیَس َو  ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا 

مهدزیس

ار هلماک  هفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  دناوخب 

مهدراهچ

تسا ینالوط  رایسب  هدومرف و  لقن  لابقا  رد  دیس  هک  خلإ  َناَضَمَر  ُرْهَش  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا  دناوخب 

مهدزناپ

َّمُهَّللا ِناَقْرُْفلا  يَدُْهلا َو  َنِم  ٍتاَنَِّیب  ُهَْتلَعَج  َنآْرُْقلا َو  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ِرْهَـش  َّبَر  َّمُهَّللا  َناَضَمَر  ُرْهَـش  َلَخَد  ْدَق  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا  دـناوخب 
تسا تیاور  اَّنِم  ُْهلَّبَقَت  ِِهتاَوَلَص َو  ِهِماَیِص َو  یَلَع  اَّنِعَأ  َناَضَمَر َو  ِرْهَش  ِیف  اََنل  ْكِراَبَف 
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دناوخ یم  ار  اعد  نیا  دش  یم  لخاد  ناضمر  هام  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک 

مهدزناش

يِذَّلا ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  دـندناوخ :  یم  ار  اـعد  نیا  ناـضمر  هاـم  لوا  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  تیاور  زین  و 
الَف ُدِحاَْولا  َْتنَأ  َّمُهَّللا  َنیِِرفاَْکلا  ِمْوَْقلا  یَلَع  اَنْرُْصنا  اَنَماَْدقَأ َو  ْتِّبَث  اَنِماَِیق َو  اَنِماَیِص َو  یَلَع  اَنِّوَقَف  َّمُهَّللا  ُكَراَبُْملا  ُرْهَّشلا  اَهُّیَأ  َِکب  اَنَمَرْکَأ 
َْتنَأ ُدـْبَْعلا َو  اَنَأ  َیلْوَْملا َو  َْتنَأ  ُریِقَْفلا َو  اَنَأ  ُِّینَْغلا َو  َْتنَأ  ْیَـش ٌء َو  َكُّزُِعی  الَف  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  ََکل َو  َْهبِـش  الَف  ُدَـمَّصلا  َْتنَأ  َکـَل َو  َدـَلَو 

ْنَأ َِکتَمْحَِرب  َُکلَأْسَأ  ُتِّیَْملا  اـَنَأ  ُّیَْحلا َو  َْتنَأ  ُقُولْخَْملا َو  اـَنَأ  ُِقلاَْـخلا َو  َْتنَأ  ُئِطْخُْملا َو  اـَنَأ  ُمیِحَّرلا َو  َْتنَأ  ُِبنْذُْـملا َو  اـَنَأ   َو 

ا

ُروُفَْغل
ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  یِّنَع  َزَواَجَت  ِینَمَحْرَت َو  ِیل َو  َرِفْغَت 

مهدفه

ناضمر هام  لوا  رد  ریبک  نشوج  ياعد  ندناوخ  بابحتسا  رکذ  تشذگ  لوا ص 86  باب  رد 

مهدجه

تشذگ هام ص 177  لوا  رد  هک  ار  جح  ياعد  دناوخب 

مهدزون

توالت تقو  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک :  تسا  يورم  نآرق و  توالت  ریثکت  تسا  راوازـس  دوش  عورـش  ناضمر  هاـم  نوچ 
ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َِکلوُسَر  یَلَع  َكِْدنِع  ْنِم  ُلَْزنُْملا  َُکباَتِک  اَذَه  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  دـندناوخ  یم  ار  اعد  نیا  تئارق  زا  لبق  نآرق 

َكِداَبِع َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَمِیف  الِـصَّتُم  ْالبَح  َکِْقلَخ َو  َیلِإ  َْکنِم  ایِداَه  ُهَْتلَعَج  َکِِّیبَن  ِناَِـسل  یَلَع  ُقِطاَّنلا  َکـُمالَک  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص 
ِناَیَِبب َظَعَّتا  ِنَّمِم  ِیْنلَعْجا  اراَِبتْعا َو  ِهِیف  يِرِْکف  ارِْکف َو  ِهِیف  ِیتَءاَِرق  ًهَداَبِع َو  ِهِیف  يِرَظَن  ْلَعْجاَف  َّمُهَّللا  ََکباَتِک  َكَدْهَع َو  ُتْرَـشَن  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

َبَنَتْجا ِهِیف َو  َکِظِعاَوَم 
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ُرَّبَدَتَأ ِیْنلَعْجا  َِلب  اَهِیف  َرُّبَدَت  ًهَءاَِرق ال  ِیتَءاَِرق  ْلَعْجَت  ًهَواَشِغ َو ال  يِرََصب  یَلَع  ْلَعْجَت  یِعْمَس َو ال  یَلَع  ِیتَءاَِرق  َْدنِع  ْعَبْطَت  َکَیِـصاَعَم َو ال 
نآرق تئارق  زا  دعب  ُمیِحَّرلا و  ُفوُءَّرلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ارَذَه  ِیتَءاَِرق  ًهَْلفَغ َو ال  ِهِیف  يِرَظَن  ْلَعْجَت  َِکنیِد َو ال  ِِعئاَرَِشب  اذِخآ  ُهَماَکْحَأ  ِِهتاَیآ َو 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِقِداَّصلا  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َِکباَتِک  ْنِم  َْتیَـضَق  اَـم  ُْتأَرَق  ْدَـق  یِّنِإ  َّمُهَّللا  دـندناوخ  یم  ار  اـعد  نیا  دـیجم 
ِیف اْسنُأ  يِْربَق َو  ِیف  اْسنُأ  ِیل  ُْهلَعْجا  ِهِِهباَشَتُم َو  ِهِمَکْحُِمب َو  ُنِمُْؤی  ُهَماَرَح َو  ُمِّرَُحی  َُهلالَح َو  ُّلُِحی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  اَـنَّبَر  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف 

َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  َنیِّیِّلِع  یَلْعَأ  ِیف  ًهَجَرَد  اَهَأَرَق  ٍهَیآ  ِّلُِکب  ِهیِّقَُرت )   ) ِهِیقُْرت ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  يِرْشَح َو 

لوا زور 

لوا

رس رب  بآ  فک  یس  نتخیر  يراج و  بآ  رد  ندرک  لسغ 

لاس مامت  رد  تسا  اهیرامیب  اهدرد و  عیمج  زا  ینمیا  ثعاب  هک 

مود

 ( ماسرب  ) ماسرـس زا  لاس  نآ  رد  ات  دـنزب  دوخ  رـس  رب  مه  يردـق  دـبای و  تاجن  یناشیرپ  يراوخ و  زا  ات  دـنزب  ور  رب  بالگ  زا  یفک 
دوش نمیا 

موس

دروآ لمع  هب  ار  قدصت  هام و  لوا  زامن  تعکر  ود 

مراهچ

عیمج یلاعت  قح  ات  دـناوخب  دـهاوخ  هک  هروس  ره  دـمح و  مود  تعکر  رد  انحتف و  انإ  دـمح و  لوا  تعکر  رد  دـنک  زامن  تعکر  ود 
هدنیآ لاس  ات  دشاب  ادخ  ظفح  رد  دنادرگ و  رود  وا  زا  لاس  نآ  رد  ار  اهیدب 

مجنپ

ٍتاَنَِّیب ِساَّنِلل َو  يًدُه  َنآْرُْقلا  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  ُهَماَیِص َو  اَْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  ِدَق  َناَضَمَر َو  ُرْهَش  َرَـضَح  ْدَق  َّمُهَّللا  دناوخب  اعد  نیا  رجف  عولط  زا  دعب 
یَلَع اَّنِعَأ  َّمُهَّللا  ِناَقْرُْفلا  يَدُْهلا َو  َنِم 
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ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ٍهَِیفاَع  َْکنِم َو  ٍرُْسی  ِیف  اََنل  ُهْمِّلَس  اَّنِم َو  ُهْمَّلَسَت  اَّنِم َو  ُْهلَّبَقَت  ِهِماَیِص َو 

مشش

هدناوخن بش  رد  رگا  ار  هلماک  هفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  دناوخب 

متفه

یسوم ماما  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  نارگید  یـسوط و  خیـش  ینیلک و  هدومرف  داعملا  داز  رد  یـسلجم  همالع 
ناوخب و ار  اعد  نیا  دنا  هدیمهف  املع  هچنانچ  هام  لوا  زور  ینعی  لاس  لوا  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک :  دومرف  مالـسلا  هیلع  مظاک 
یهارمگ و هنتف و  دسرن  وا  هب  لاس  نآ  رد  دناوخب  ایر  هدساف و  ضارغا  هبئاش  یب  ادخ و  ياضر  يارب  زا  ار  اعد  نیا  هک  ره  هک  دومرف 

اعد اهالب و  زا  دوش  یم  عقاو  لاس  نآ  رد  هچنآ  رـش  زا  دنک  ظفح  ار  وا  یلاعت  قح  وا و  ندـب  ای  وا  نید  هب  دـناسر  ررـض  هک  یتفآ  هن 
ُّلُک اََهل  َعَضاَوَت  ِیتَّلا  َِکتَمَظَِعب  ْیَش ٍء َو  َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَّلا  َِکتَمْحَِرب  ْیَش ٍء َو  ُّلُک  َُهل  َناَد  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  تسا  نیا 

يِذَّلا َکِْملِِعب  ْیَـش ٍء َو  َّلُک  ْتَبَلَغ  ِیتَّلا  َِکتوُرَبَِجب  ْیَـش ٍء َو  ُّلُک  اََهل  َعَضَخ  ِیتَّلا  َِکتَّوُِقب  ْیَـش ٍء َو  َّلُک  ْتَرَهَق  ِیتَّلا  َکـِتَّزِِعب  ْیَش ٍء َو 
ٍدَّمَُحم َو ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ُناَمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَی  ْیَش ٍء  ِّلُک  َدَْعب  اِیقَاب  اَی  ْیَش ٍء َو  ِّلُک  َْلبَق  الَّوَأ  اَی  ُسوُُّدق  اَی  ُرُون  اَی  ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  َطاَحَأ 

ِیتَّلا َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َءاَجَّرلا َو  ُعَطْقَت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغا  َمَقِّنلا َو  ُلِْزُنت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغا  َمَعِّنلا َو  ُرِّیَُغت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغا 
ِءالَْبلا ُلوُُزن  اَِهب  ُّقَحَتُْسی  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َءاَعُّدلا َو  ُّدُرَت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َءاَدْعَْألا َو  ُلیُِدت 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


ْرِفْغا َءاَنَْفلا َو  ُلِّجَُعت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغا  َءاَطِْغلا َو  ُفِشْکَت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغا  ِءاَـمَّسلا َو  َْثیَغ  ُسِبْحَت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 
اَم ِّرَـش  ْنِم  ِیِنفاَع  ُماَُرت َو  ِیتَّلا ال  َهَنیِـصَْحلا  َکَعْرِد  ِینِْـسْبلَأ  َمَصِْعلا َو  ُکـِتْهَت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغا  َمَدَّنلا َو  ُثِرُوت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل 

ِشْرَْعلا َّبَر  َّنُهَْنَیب َو  اَم  َّنِهِیف َو  اَم  ِْعبَّسلا َو  َنیِضَرَْألا  َّبَر  ِْعبَّسلا َو  ِتاَواَمَّسلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ِهِذَه  ِیتَنَـس  ِلَبْقَتْـسُم  ِیف  ِراَهَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  ُرِذاَحُأ 
َنِیلَسْرُْملا ِدِّیَس  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َّبَر  َلِیئَْربَج َو  َلِیئاَکیِم َو  َلِیفاَرْسِإ َو  َّبَر  ِمیِظَْعلا َو  ِنآْرُْقلا  ِیناَثَْملا َو  ِْعبَّسلا  َّبَر  ِمیِظَْعلا َو 

ٍلیِزَج َو َّلُک  یِطُْعت  ٍروُذْـحَم َو  َّلُک  ُعَفْدَـت  ِمیِظَْعلِاب َو  ُّنُمَت  يِذَّلا  َْتنَأ  ُمیِظَع  اَی  َکَسْفَن  ِِهب  َْتیَّمَـس  اَِمب  َِکب َو  َکـُلَأْسَأ  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَـخ  َو 
ِیف ِینِْـسْبلَأ  ِِهْتَیب َو  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ُناَمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَی  ُریِدَـق  اَی  ُءاَشَت  اَم  ُلَـعْفَت  ِرِیثَْکلاـِب َو  ِلـِیلَْقلِاب َو  ِتاَنَـسَْحلا  َنِم )   ) ُفِعاَُـضت

َِکتَّیِطَع َو َمیِـسَج  َِکتَماَرَک َو  َفیِرَـش  َکَناَوْضِر َو  ِینْغَِّلب  َِکتَّبَحَِمب َو  ِینَّبِحَأ  َكِرُوِنب َو  یِهْجَو  ْرِّضَن  َكَْرتِس َو  ِهِذَـه  ِیتَنَـس  ِلَبْقَتْـسُم 
َدِهاَش اَی  يَوْکَش َو  ِّلُک  َعِضْوَم  اَی  َکَتَِیفاَع  َِکلَذ  َعَم  ِینِْسْبلَأ  َکِْقلَخ َو  ْنِم  ادَحَأ  ِهیِطْعُم  َْتنَأ  اَم  ِْریَخ  ْنِم  َكَْدنِع َو  اَم  ِْریَخ  ْنِم  ِینِطْعَأ 

یَلَع ِِهتَرِْطف َو  َمیِهاَْربِإ َو  ِهَِّلم  یَلَع  ِینَّفَوَت  ِزُواَجَّتلا  َنَسَح  اَی  ِْوفَْعلا  َمیِرَک  اَی  ٍهَِّیَلب  ْنِم  ُءاَشَت  اَم  َِعفاَد  اَـی  ٍهَّیِفَخ َو  ِّلُـک  َِملاَـع  اَـی  يَوَْجن َو  ِّلُـک 
ِهَنَّسلا ِهِذَه  ِیف  ِیْنبِّنَج  َّمُهَّللا َو  َِکئاَدْعَِأل  ایِداَعُم  َِکئاَِیلْوَِأل َو  اِیلاَُوم  ِینَّفَوَتَف  ِهاَفَْولا  ِْریَخ  یَلَع  ِِهتَّنُـس َو  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِنیِد 

ِینُدِعاَُبی ٍلِْعف  ْوَأ  ٍلْوَق  ْوَأ  ٍلَمَع  َّلُک 
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ْوَأ ٍلْوَق  ْوَأ  ٍلَمَع  ِّلُک  ْنِم  ِینْعَْنما  َنیِمِحاَّرلا َو  َمَحْرَأ  اَی  ِهَنَّسلا  ِهِذَـه  ِیف  َکـْنِم  ِیُنبِّرَُقی  ٍلـِْعف  ْوَأ  ٍلْوَق  ْوَأ  ٍلَـمَع  ِّلُـک  َیلِإ  ِیْنِبلْجا  َکـْنِم َو 
ٍّظَح ْنِم  اصْقَن  ِِهب  َبِجْوَتْسَأَف  یِّنَع  َمیِرَْکلا  َکَهْجَو  َفِرْصَت  ْنَأ  َراَذِح  ِْهیَلَع  َياَّیِإ  َکَتْقَم  ُفاَخَأ  ِِهتَِبقاَع َو  َرَرَـض  ُفاَخَأ  یِّنِم  ُنوُکَی  ٍلِْعف 

َِکتَِیفاَع َْرتِس  ِیْنلِّلَج  َکِفَنَک َو  ِیف  َكِراَوِج َو  ِیف  َکِظْفِح َو  ِیف  ِهِذَه  ِیتَنَس  ِلَبْقَتْسُم  ِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ُمیِحَر  اَی  ُفوُءَر  اَی  َكَْدنِع  ِیل 
ْمِِهب َو ِینْقِْحلَأ  َِکئاَِیلْوَأ َو  ْنِم  یَضَم  ْنَم  یِِحلاَِصل  اِعباَت  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  ََهلِإ  َكُؤاَنَث َو ال  َّلَج  َكُراَج َو  َّزَع  َکَتَماَرَک  ِیل  ْبَه  َو 
یِسْفَن َو یَلَع  ِیفاَرْسِإ  یِْملُظ َو  ِیتَئیِطَخ َو  ِیب  َطیُِحت  ْنَأ  یَِهلِإ )  اَی   ) َّمُهَّللا َِکب  ُذوُعَأ  ْمُْهنِم َو  َْکیَلَع  ِقْدِّصلِاب  َلاَق  ْنَِمل  امِّلَـسُم  ِیْنلَعْجا 
َکِطَخَِـسل َو اضِّرَعَتُم  َكَدـْنِع  اّیِْـسنَم  َنوُکَأَـف  َکـِناَوْضِر  َکـِتَمْحَر َو  َْنَیب  ِیْنَیب َو  َکـِلَذ  ُلوُحَیَف  ِیتاَوَهَِـشب  ِیلاَِغتْـشا  َياَوَِهل َو  یِعاَـبِّتا 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ادَّمَُحم  َکَِّیبَن  َْتیَفَک  اَمَک  َّمُهَّللا  یَْفلُز  َْکَیلِإ  ِیْنبِّرَق  یِّنَع َو  ِِهب  یَـضْرَت  ٍحـِلاَص  ٍلَمَع  ِّلُِکل  ِینْقِّفَو  َّمُهَّللا  َکـِتَمِْقن 
ِهَنَّسلا َو ِهِذَه  َلْوَه  ِینِفْکاَف  َِکلَِذبَف  َّمُهَّللا  َكَدْهَع  َُهل  َتْزَْجنَأ  َكَدْعَو َو  ُهَْتقَدَص  َو  َُهبْرَک )   ) ُهَّمَغ َْتفَـشَک  ُهَّمَه َو  َتْجَّرَف  ِهِّوُدَـع َو  َلْوَه 

َیلِإ يِدـْنِع  ِهَمْعِّنلا  ِماَوَد  ِماَمَِتب  ِهَِیفاَْعلا  َلاَمَک  َِکتَمْحَِرب  ِینْغَِّلب  اَهِیف َو  ِشاَعَْملا  َقیِـض  اَهَناَزْحَأ َو  اَهَروُرُـش َو  اَهَتَْنِتف َو  اَهَماَقْـسَأ َو  اَِهتاَفآ َو 
اَْهتَرَـصَح ِیتَّلا  ِبُونُّذـلا  َنِم  یَـضَم  اَـم  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  َفَرَتـْعا َو  َناَکَتْـسا َو  َمَـلَظ َو  َءاَـسَأ َو  ْنَـم  َلاَؤُـس  َکـُلَأْسَأ  ِیلَجَأ  یَهَْتنُم 

اَی ُهَّللا  اَی  ِیلَجَأ  یَهَْتنُم  َیلِإ  يِرُمُع  ْنِم  َیَِقب  اَمِیف  ِبُونُّذلا  َنِم  َمُهَّللا )   ) یَِهلِإ ِینَمِصْعَت  ْنَأ  َّیَلَع َو  َِکتَِکئالَم  ُماَرِک  اَْهتَصْحَأ  َُکتَظَفَح َو 
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َْتلَّفَکَت ِءاَعُّدـلِاب َو  ِینَتْرَمَأ  َکَّنِإَف  ِهِیف  َْکَیلِإ  ُْتبِغَر  َُکْتلَأَس َو  اَم  َّلُک  ِیِنتآ  ٍدَّمَُحم َو  ِْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  ُمیِحَر  اَـی  ُناَـمْحَر 
هدومرف رکذ  هام  لوا  بش  رد  ار  اعد  نیا  دیس  هک  دیوگ  ریقف  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َِهباَجِْإلِاب  ِیل 

مشش زور 

ود تمعن  نیا  هنارکـش  يارب  هک  هدرک  تیاور  دیـس  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  اـب  دـندرک  تعیب  مدرم  کـی  تسیود و  هنس 
دنناوخب دیحوت  هبترم  جنپ  تسیب و  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دنرازگب  زور  نیا  رد  زامن  تعکر 

مهدزیس بش 

ود موسدـیحوت :  هبترم  جـنپ  تسیب و  دـمح و  تعکر  ره  رد  زامن  تعکر  راهچ  مود :  لـسغ  لوا :  لاـمعا :  تسا .  ضیب  یلاـیل  لوا 
دیحوت کلملا و  كرابت  سی و  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دوش  یم  هدناوخ  زین  نابعـش  بجر و  مهدزیـس  بش  رد  هک  زامن  تعکر 

هک تشذگ  ریجم  ياعد  حرـش  رد  قباس  رد  مالـس و  ود  هب  تعکر  راهچ  هب  دوش  یم  هدناوخ  زامن  نیا  مهدراهچ  بش  رد  دـناوخب و 
گیر ناتخرد و  گرب  ناراب و  تارطق  ددـع  هب  هچ  رگا  دوش  هدـیزرمآ  شناهانگ  دـناوخب  ناضمر  هام  ضیبلا  ماـیا  رد  ار  نآ  هک  ره 

دشاب نابایب 

مهدزناپ بش 

تعکر دص  مراهچ :  دیحوت  كرابت و  سی و  دمح و  هبزامن  تعکر  شش  موس :  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  مود :  لسغ  لوا : 
هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هعنقم  رد  دیفم  خیـش  دناوخب  دیحوت  هبترم  هد  دمح  زا  دـعب  تعکر  ره  رد  زامن 

عفد هک  هکئالم  هد  وا  يوس  هب  دتسرفب  یلاعت  قح  دروآ  اجب  ار  لمع  نیا  هک  ره  هک 
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 : هک هدش  تیاور   : ) مجنپ شتآ ) زا  دننک  نمیا  ار  وا  هک  وا  توم  دزن  هتشرف  یس  دتسرفب  سنا و  نج و  زا  ار  وا  نانمـشد  وا  زا  دننک 
بش رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  دزن  دوش  رضاح  هک  یسک  قح  رد  ییامرف  یم  هچ  هک  دندرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

ءاشع و زامن  زا  دـعب  تعکر  هد  ناضمر  هام  همین  بش  رد  ترـضح  نآ  ربق  دزن  درازگ  زامن  هک  یـسک  هب  هب  دومرف  ناـضمر  هاـم  همین 
شتآ زا  یلاعت  دنوادخ  هب  دربب  هانپ  هبترم و  هد  دحأ  هللا  وه  لق  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دناوخب  دشاب و  بش  هلفان  زا  ریغ  زامن  نیا 

تشهب و هب  ار  وا  دـنهد  تراـشب  هک  هکئـالم  دـنیبب  باوخ  رد  اـت  دورن  اـیند  زا  دـیامرف و  تبث  شتآ  زا  دازآ  ار  وا  یلاـعت  قح  منهج 
( شتآ زا  ار  وا  دننادرگ  نمیا  هک  هکئالم 

مهدزناپ زور 

رد مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  دلوت  هک  هدومرف  دیفم  خیش  دش و  عقاو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو 
تاربم تاقدص و  تسا و  یفیرش  رایسب  زور  لاح  ره  هب  تسا  زور  نیا  ریغ  رد  روهشم  نکل  هدوب  زور  نیا  رد  چنپ  دون و  دص و  هنس 

دراد رایسب  تلیضف  نآ  رد 

مهدفه بش 

وردب رد  دندرک  تاقالم  شیرق  رافک  رکشل  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  رکـشل  بش  نآ  رد  تسا و  یکرابم  رایـسب  بش 
املع اذهل  دوب  مالسا  تاحوتف  مظعا  نآ  داد و  رفظ  نیکرشم  رب  ار  ترـضح  نآ  رکـشل  یلاعت  قح  دش و  عقاو  ردب  گنج  شزور  رد 

زور نآ  رد  هک  دنا  هدومرف 
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تایاور هک  دـیوگ  فلؤم   ) دراد میظع  تلیـضف  زین  شبـش  رد  تدابع  لسغ و  ندومن و  رایـسب  ادـخ  رکـش  هقدـص و  تسا  بحتـسم 
هاچ زا  دورب  ام  يارب  بشما  تسیک  دومرف  باحصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ردب  بش  نآ  رد  هک :  هدش  دراو  رایـسب 

یکـشم مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دندرکن  راک  نیا  رب  مادقا  مادک  چـیه  دـندرک و  توکـس  باحـصا  دروایب  دـشکب  بآ 
دوب یهاچ  نآ  بآ و  هاچ  هب  دیـسر  سپ  تشاد  تملظ  دمآ و  یم  داب  درـس و  دوب  یبش  بش  نآ  تفر و  نوریب  بآ  بلطب  تشادرب 
دمآ نوریب  درک و  رپ  ار  کشم  تفر و  نییاپ  هاچ  هب  مرجال  دـشک  بآ  هاچ  زا  ات  تفاین  يولد  ترـضح  نآ  کیرات و  دوگ و  رایـسب 

تساخرب و سپ  دش  فرطرب  ات  تسشن  نآ  یتخس  زا  بانج  نآ  هک  ترضح  نآ  هب  دروخرب  یتخـس  داب  هاگان  هک  ندمآ  هب  درک  ور 
موس هبترم  دورب  تساخرب  هراب  رگید  دش  در  زین  وا  ات  تسشن  ترـضح  نآ  دمآ  نآ  دننام  رگید  یتخـس  داب  هاگان  هک  دومرف  تکرح 

دیناسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  ار  دوخ  تساخرب و  دش  در  نوچ  تسشن و  ترضح  نآ  دیسر و  يداب  وحن  نامه  زین 
هزرل ارم  دوب و  تخس  رایسب  هک  دیـسر  نم  هب  يداب  هبترم  هس  هک  درک  ضرع  يدمآ  رید  هچ  يارب  نسحلا  ابا  ای  هک  دیـسرپ  ترـضح 
لوا نآ  دومرف  هن  درک  ضرع  یلع  اـی  دوب  هچ  اـهنآ  یتـسناد  اـیآ  دوـمرف  دوـب  اـهداب  نآ  ندـش  فرطرب  تهج  هب  مثکم  تفرگ و  ارف 

وت رب  هک  هتشرف  رازه  اب  دوب  لیئربج 
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اب دوب  لیفارسا  نآ  زا  سپ  دندرک و  مالـس  درک و  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  اب  دوب  لیئاکیم  يرگید  دندرک و  مالـس  درک و  مالس 
لوق تسا  نیمه  هب  هراشا  هک  دیوگ  ریقف  ام ) ددـم  تهج  هب  دـندمآ  دورف  اهنیا  دـندرک و  مالـس  وت و  رب  درک  مالـس  هک  هکئالم  رازه 
دیـس هدومن  نیمه  هب  هراشا  هدوب و  تبقنم  هس  رازه و  هس  بش  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  زا  هک  هتفگ  هک  یـسک  نآ 
ِِّرْبلا یَقُّْتلا َو  یَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  ِِّیلَع  َّنِإ  ٌلُوئْـسَم  َلاَق  اَّمَع  ُءْرَْملا  ِِهئالآ َو  ِهَّللِاب َو  ُمِْسقُأ   ) ترـضح نآ  حدـم  رد  دوخ  رعـش  رد  يریمح 

اَنْرَفَْعلا َیْشَم  ٌلوُقْصَم  ِّدَْحلا  یِـضاَم  ُضَْیبَأ  ِهِّفَک  ِیف  ِنْرِْقلا َو  َیلِإ  یِـشْمَی  ُلِیلاَهَْبلا  اَْهنَع  ْتَمَجْحَأ  اَنَْقلا َو  اَْهتَرَم  ُبْرَْحلا  اَذِإ  َناَک  ٌلُوبْجَم 
ُلِیفاَرَس ْمُهُوْلتَی  ٍْفلَأ َو  ِیف  ُلیِْربِج  ٍْفلَأ َو  ِیف  ُلاَکیِم  ٌلیِْربِج  ٌلاَکیِم َو  ِْهیَلَع  ٍهَْلَیل  ِیف  َمَّلَـس  يِذَّلا  َكاَذ  ُلیِْغلا  ِصَنَْقِلل  ُهَزَْربَأ  ِِهلاَبْـشَأ  َْنَیب 

( ُلِیبَابَأ ٌْریَط  ْمُهَّنَأَک  اُولِْزنُأ  ادَدَم  ٍرَْدب  َهَْلَیل 

مهدزون بش 

رتهب نآ  رد  لمع  دسر و  یمن  نآ  تلیـضف  یبوخ و  هب  یبش  لاس  مامت  رد  هک  تسا  یبش  نامه  ردـق  بش  تسا و  ردـق  ياهبـش  لوا 
نذا هب  بش  نآ  رد  تسا  هکئالم  مظعا  هک  حور  هکئـالم و  دوش و  یم  لاـس  روما  ریدـقت  بش  نآ  رد  هاـم و  رازه  رد  لـمع  زا  تسا 

رب تسا  هدش  ردقم  سک  ره  يارب  هچنآ  دنوش و  یم  فرشم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  هب  دنوش و  یم  لزان  نیمز  هب  راگدرورپ 
دننک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما 

ردق ياهبش  لامعا 

همدقم

بش هس  ره  رد  هکنآ  یکی  تسا  عون  ود  رب  ردق  ياهبش  لامعا  لوا : 
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نراقم ار  اهبش  نیا  لسغ  هک  هدومرف  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  تسا  لسغ  یبش  ره  هب  تسا  صوصخم  هکنآ  رگید  درک و  دیاب 
هبترم تفه  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تسا  زامن  تعکر  ود  مود :  دنکب .  لسغ  اب  ار  ماش  زامن  هک  تسا  رتهب  ندرک  باتفآ  بورغ 

ياج زا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  تیاور  رد  دیوگب  ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  َهَّللا َو  ُرِفْغَتْـسَأ  هبترم  داتفه  غارف  زا  دعب  دـناوخب و  دـیحوت 
َّمُهَّللا دیوگب  دوخ و  لباقم  رد  دراذگب  دیاشگب و  ار  دیجم  نآرق  موس :  دزرمایب  ار  شردام  ردپ و  ار و  وا  یلاعت  قح  ات  دزیخنرب  دوخ 

َنِم َِکئاَقَتُع  ْنِم  ِینَلَعْجَت  ْنَأ  یَجُْری  ُفاَُخی َو  اَم  یَنْـسُْحلا َو  َكُؤاَمْـسَأ  ُرَبْکَْألا َو  َکُمْـسا  ِهِیف  ِهِیف َو  اَم  ِلَْزنُْملا َو  َِکباَتِِکب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ 
ِنآْرُْقلا َو اَذَه  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  دیوگب  دراذگب و  رس  رب  دریگب و  ار  فیرش  فحصم  هکنآ  مراهچ :  دهاوخب  دراد  هک  تجاح  ره  سپ  ِراَّنلا 
ُهَّللا و اَی  َِکب  دیوگب  هبترم  هد  سپ  َْکنِم  َکِّقَِحب  ُفَرْعَأ  َدَحَأ  الَف  ْمِْهیَلَع  َکِّقَِحب  ِهِیف َو  ُهَتْحَدَم  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ِّقَِحب  ِِهب َو  ُهَْتلَـسْرَأ  ْنَم  ِّقَِحب 
هد ِْنیَـسُْحلا و  ِْنب  ِِّیلَِعب  هبترم  هد  ِْنیَـسُْحلِاب و  هبترم  هد  ِنَسَْحلاـِب و  هبترم  هد  َهَمِطاَِـفب و  هبترم  هد  ٍِّیلَِعب و  هـبترم  هد  ٍدَّمَحُِمب و  هـبترم  هد 
ِْنب ِدَّمَحُِمب  هبترم  هد  یَـسُوم و  ِْنب  ِِّیلَِعب  هبترم  هد  ٍرَفْعَج و  ِْنب  یَـسوُِمب  هبترم  هد  ٍدَّمَُحم و  ِْنب  ِرَفْعَِجب  هبترم  هد  ٍِّیلَع و  ِْنب  ِدَّمَحُِمب  هبترم 

بلط يراد  هک  تجاح  ره  سپ  ِهَّجُْحلِاب  هبترم  هد  ٍِّیلَع و  ِْنب  ِنَسَْحلِاب  هبترم  هد  ٍدَّمَُحم و  ِْنب  ِِّیلَِعب  هبترم  هد  ٍِّیلَع و 
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یم ادن  متفه  نامـسآ  زا  يدانم  دوش  یم  ردق  بش  نوچ  هک :  تسا  ربخ  رد   ) ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنک  ترایز  مجنپ :  نک . 
ار اهبش  نیا  درادب  ایحا  مشـش :  هدمآ . ) مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  هک  ار  هک  ره  دیزرمآ  یلاعت  قح  هک  شرع  نانطب  زا  دنک 
اه و هوک  ینیگنس  نامسآ و  ناگراتـس  ددع  هب  دنچ  ره  دوش  هدیزرمآ  وا  ناهانگ  ار  ردق  بش  دنک  ایحا  هک  ره  هدش :  تیاور  انامه  )

هبترم هد  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  هک  تسا  نآ  لضفا  ودراد  رایسب  تلیضف  هک  دنک  زامن  تعکر  دص  متفه :  دشاب . ) اهایرد  لیک 
ُدَهْشَأ اءوُس  اَْهنَع  ُفِرْصَأ  اّرَـض َو ال  اعْفَن َو ال  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ارِخاَد ال  اْدبَع  ََکل  ُْتیَْـسمَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  دناوخب  متـشه :  دناوخب .  دیحوت 

َعیِمَج ِینَتْدَـعَو َو  اَـم  ِیل  ْزِْجنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  ِیتَـلیِح  ِهَِّلق  ِیتَّوـُق َو  ِفْعَِـضب  َکـَل  ُفِرَتـْعَأ  یـِـسْفَن َو  یَلَع  َِکلَذـِب 
ُنیِهَْملا ُریِقَْفلا  ُفیِعَّضلا  ُنیِکَتْـسُْملا  ُنیِکْـسِْملا  َكُدـْبَع  یِّنِإَف  ِینَْتیَتآ  اَم  َّیَلَع  ْمِْمتَأ  ِهَْلیَّللا َو  ِهِذَـه  ِیف  ِهَرِفْغَْملا  َنِم  ِتاَنِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو 

ِیف یِّنَع  ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  َِکَتباَجِإ َو  ْنِم  اِسیآ  ِینَْتیَطْعَأ َو ال  اَمِیف  َِکناَسْحِِإل  ـالِفاَغ )  ) ـال ِینَْتَیلْوَأ َو  اَـمِیف  َكِرْکِذـِل  ایِـساَن  ِیْنلَعْجَت  ـال  َّمُهَّللا 
نیز ماما  زا  یمعفک  ار  اعد  نیا  ِءاَعُّدـلا و  ُعیِمَـس  َکَّنِإ  َءاَمْعَن  ْوَأ  ٍسُْؤب  ْوَأ  ٍءالَب  ْوَأ  ٍهَِیفاَع  ْوَأ  ٍءاَخَر  ْوَأ  ٍهَّدِـش  ْوَأ  َءاَّرَـض  ْوَأ  ُْتنُک )   ) َءاَّرَس

هللا همحر  یسلجم  همالع  دوجس و  عوکر و  دوعق و  مایق و  لاح  رد  هدناوخ  یم  اهبـش  نیا  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 
بلط اهبش  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  هک  هدومرف  هیلع 
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تسا و ناشیا  هدرم  هدـنز و  نمؤم  ناردارب  دوخ و  ناـشیوخ  رداـم و  ردـپ و  دوخ و  ترخآ  اـیند و  بلاـطم  يارب  زا  اـعد  شزرمآ و 
نشوج ياعد  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  دوش و  رودقم  هچنآ  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  راکذا و 

یلص لوسر  ترضح  تمدخ  هک  هدش :  تیاور  و   ) تشذگ قباس  رد  نشوج  ياعد  هک  دیوگ  ریقف  دنناوخب  بش  هس  نیا  رد  ار  ریبک 
( ار تیفاع  دومرف  مهاوخب  دوخ  دنوادخ  زا  هچ  ار  ردق  بش  مدرک  كرد  نم  رگا  هک  دش  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا 

مهدزون بش  لامعا 

ناَک يِذَّلا  اَذ  اَی  ياعد  دناوخب  موس :  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َهَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  هبترم  دص  مود :  ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّبَر َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  هبترم  دـص  لوا : 
ِمیِکَْحلا ِْرمَْألا  َنِم  ُقُْرفَت  اَمِیف  ِمُوتْحَْملا َو  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُقت  یِـضْقَت َو  اَمِیف  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  دـناوخب  مراهچ :  تشذـگ .  مراهچ  مسق  رد  هک  ار 
ِروُفْغَْملا ْمُُهیْعَـس  ِروُکْـشَْملا  ْمُهُّجَح  ِروُْربَْملا  ِماَرَْحلا  َِکْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ِینَُبتْکَت  ْنَأ  ُلَّدَُـبی  ُّدَُری َو ال  يِذَّلا ال  ِءاَضَْقلا  ِیف  ِرْدَْـقلا َو  ِهَْلَیل  ِیف 

ياجب اَذَک و  اَذَک َو  ِیب  َلَعْفَت  ِیقْزِر َو  ِیف  َّیَلَع  َعِّسَُوت  يِرْمُع َو  َلیُِطت  ْنَأ  ُرِّدَُقت  یِضْقَت َو  اَمِیف  ْلَعْجا  ْمُُهتاَئِّیَـس َو  ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبُونُذ 
 . دنک رکذ  ار  دوخ  تجاح  هملک  نیا 

مکی تسیب و  بش  لامعا 

رـس رب  نآرق  هللا و  وه  لق  تفه  زامن  ترایز و  ءایحا و  لسغ و  زا  ار  بش  نآ  لامعا  دـیاب  تسا و  مهدزون  بش  زا  رتدایز  شتلیـضف 
دج ءایحا و  لسغ و  رد  هدش  دیکات  تایاور  رد  دروآ و  لمعب  بش  نیا  رد  اهریغ  ریبک و  نشوج  ياعد  زامن و  تعکر  دص  نتفرگ و 
زا هک :  تسا  تیاور  دنچ  رد  و   ) تسا بش  ود  نیا  زا  یکی  ردق  بش  هکنآ  موس و  تسیب و  بش  بش و  نیا  رد  تدابع  رد  دـهج  و 

نیتلیل رـسیأ  ام  دندومرف  هکلب  دندرکن  نییعت  تسا  بش  ود  نیا  زا  کی  مادک  ردق  بش  هک  دـیئامرف  نیعم  هک  دـندرک  لاؤس  موصعم 
یف خـیاشملا  یلع  یلمأ  امیف  قودـصلا  انخیـش  لاق  و  کلذ ) وحن  نیتلیل و  یف  اریخ  لعفت  نأ  کیلع  ام  دـندومرف  هکنآ  ای  بلطت  امیف 

لضفأ وهف  ملعلا  هرکاذمب  نیتلیللا  نیتاه  ایحأ  نم  هیمامإلا و  بهذم  نم  دحاو  سلجم 
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ترـضح زا  یفاک  رد  ینیلک  خیـش  هک  تسا  اعد  نیا  هلمج  زا  هکرخآ  ههد  ياهبـش  ياـهاعد  هب  دـنک  عورـش  بش  نیا  زا  هلمجلاـب  و 
ْنَأ ِمیِرَْکلا  َکِـهْجَو  ِلـالَِجب  ُذوُعَأ  بش  ره  رد  ناـضمر  هاـم  رخآ  ههد  رد  ییوگ  یم  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

لقن نیمالا  دلب  هیشاح  رد  یمعفک  ِْهیَلَع و  ِیُنبِّذَُعت  ٌهَِعبَت  ْوَأ  ٌْبنَذ  ِیلَِبق  ََکل  ِهِذَه َو  ِیتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  ْوَأ  َناَضَمَر  ُرْهَش  یِّنَع  َیِـضَْقنَی 
ْنِم یَـضَم  اَم  َّقَح  اَّنَع  ِّدَأ  َّمُهَّللا  دناوخ  یم  لفاون  ضیارف و  زا  دـعب  رخآ  ههد  زا  بش  ره  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک :  هدرک 
َنِم اَْنلَعْجَت  َنیِموُحْرَْملا َو ال  َنِم  اَْنلَعْجا  اَنِـسُْفنَأ َو  یَلَع  اَِنفاَرْـسِِإب  اَنْذِخاَُؤت  الُوبْقَم َو ال  اَّنِم  ُهْمَّلَـسَت  ِهِیف َو  اَنَریِـصْقَت  اََنل  ْرِفْغا  َناَضَمَر َو  ِرْهَش 
دراد هگن  ناضمر و  هام  زا  هتشذگ  مایا  رد  هدز  رـس  وا  زا  هک  يریـصقت  یلاعت  قح  دزرمایب  ار  نیا  دیوگب  هک  ره  دومرف  َنیِموُرْحَْملا و 
هیلع قداص  ترـضح  هک :  هدرک  لـقن  مزارم  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  لاـبقا  رد  سواـط  نب  دیـس  هلمج  زا  هاـم و  هیقب  رد  یـصاعم  زا  ار  وا 

ِساَّنِلل َو يًدُه  ُناَءْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَـش  ِلَْزنُْملا  َِکباَتِک  ِیف  َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  دناوخ  یم  رخآ  ههد  زا  بش  ره  رد  مالـسلا 
ِْفلَأ ْنِم  اْریَخ  اَهَْتلَعَج  ِرْدَْـقلا َو  ِهَْلیَِلب  ُهَتْـصَصَخ  ِنآْرُْقلا َو  َنِم  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  اَِمب  َناَضَمَر  ِرْهَـش  َهَمْرُح  َتْمَّظَعَف  ِناَقْرُْفلا  يَدُْـهلا َو  َنِم  ٍتاَنَِّیب 

یَـصْحَأ یِّنِم َو  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَم  َیلِإ  ُْهنِم  یَِهلِإ  اَی  ُتْرِـص  ْدَق  ْتَمَّرَـصَت َو  ْدَق  ِهِیلاََیل  ْتَضَْقنا َو  ِدَـق  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ُماَّیَأ  ِهِذَـه  َّمُهَّللا َو  ٍرْهَش 
َُکتَِکئالَم ِِهب  ََکلَأَس  اَِمب  َُکلَأْسَأَف  َنیِعَمْجَأ  ِْقلَْخلا  َنِم  ِهِدَدَِعل 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 425 

http://www.ghaemiyeh.com


ِینَلِخْدـُت ِراَّنلا َو  َنِم  ِیتَبَقَر  َّکـُفَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َنوُِحلاَّصلا  َكُداَـبِع  َنُولَـسْرُْملا َو  َكُؤاَِـیْبنَأ  َنُوبَّرَقُْملا َو 
ْنِم ِفْوَْخلا  َمْوَی  ِْنمَْألِاب  ََیلِإ )   ) َّیَلَع َّنُمَت  ِیئاَعُد َو  َبیِجَتْـسَت  ِیبُّرَقَت َو  َلَّبَقَتَت  َکِمَرَک َو  َكِْوفَِعب َو  َّیَلَع  َلَّضَفَتَت  ْنَأ  َِکتَمْحَِرب َو  َهَّنَْجلا 

ِیلَِبق ََکل  ِهِیلاََیل َو  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ُماَّیَأ  َیِـضَْقنَی  ْنَأ  ِمیِظَْعلا  َِکلالَِجب  ِمیِرَْکلا َو  َکِهْجَِوب  ُذوُعَأ  یَِهلِإ َو  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَِیل  ُهَتْدَدْعَأ  ٍلْوَه  ِّلُک 
الِإ ََهلِإ  ْذِإ ال  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  اَی ال  َُکلَأْسَأ  يِدِّیَس  يِدِّیَس  يِدِّیَـس  ِیل  اَهْرِفْغَت  َْمل  یِّنِم  اَهَّصَتْقَت  ْنَأ  ُدیُِرت  ٌهَئیِطَخ  ْوَأ  ِِهب  ِینُذِخاَُؤت  ٌْبنَذ  ْوَأ  ٌهَِعبَت 

اَی َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  یِّنَع  َضْراَف  َنْآلا  َنِمَف  یِّنَع  َتیِـضَر  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  اًضِر َو  یِّنَع  ْدَدْزاَف  ِرْهَّشلا  اَذَـه  ِیف  یِّنَع  َتیِـضَر  َْتنُک  ْنِإ  َْتنَأ 
َفِـشاَک اَی  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َدُواَِدل  ِدیِدَْحلا  َنِّیَُلم  اَی  وگب  رایـسب  ٌدَـحَأ و  اوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْدـَلُوی َو  َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  ْنَم  اَی  ُدَمَـص  اَی  ُدَـحَأ  اَی  ُهَّللا 

یَلَع ِّلَـص  ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع  َفُـسُوی  ِّمَغ  َسِّفَنُم  ْيَأ  ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع  َبوـُقْعَی  ِّمَه  َجِّرَفُم  ْيَأ  ُمـالَّسلا  ِهـْیَلَع  َبوُّیَأ  ْنَـع  ِماَـظِْعلا  ِبَرُْکلا  ِّرُّضلا َو 
اهاعد نیا  هلمج  زا  ُُهلْهَأ و  اَنَأ  اَم  ِیب  ْلَعْفَت  ُُهلْهَأ َو ال  َْتنَأ  اَم  ِیب  ْلَْعفا  َنیِعَمْجَأ َو  ْمِْهیَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو 
َِجلُوم اَی  مکی  تسیب و  بش  رد  ینعی  یلوا  هلیل  رد  ییوگ  یم  هک :  هدش  لقن  السرم  حابصم  هعنقم و  رد  ادنـسم و  یفاک  رد  هک  تسا 

اَی ُهَّللا  اَی  ٍباَسِح  ِْریَِغب  ُءاَشَی  ْنَم  َقِزاَر  اَی  ِّیَْحلا  َنِم  ِتِّیَْملا  َجِرُْخم  ِتِّیَْملا َو  َنِم  ِّیَْحلا  َجِرُْخم  ِْلیَّللا َو  ِیف  ِراَهَّنلا  َجـِلُوم  ِراَهَّنلا َو  ِیف  ِْلیَّللا 
ُناَمْحَر
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ِلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا  یَنْـسُْحلا َو  ُءاَمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَـی  ُمیِحَر  اَـی  ُهَّللا  اَـی 
ِیل َبَهَت  ْنَأ  ًهَروُفْغَم َو  ِیتَءاَسِإ  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَسْحِإ  ِءاَدَـهُّشلا َو  َعَم  یِحوُر  ِءاَدَـعُّسلا َو  ِیف  ِهَْلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  یِمْـسا  َلَعْجَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو 

َباَذَع اَِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  ِیل َو  َتْمَـسَق  اَِمب  ِینَیِـضُْرت  یِّنَع َو  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  اناَمیِإ  ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاَُبت  انیِقَی 
ُمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو  َُهل  َْتقَّفَو  اَِـمل  َقِیفْوَّتلا  ََهباـَنِْإلا َو  َکـَْیلِإ َو  َهَبْغَّرلا  َكَرْکُـش َو  َكَرْکِذ َو  اَـهِیف  ِیْنقُزْرا  ِقیِرَْحلا َو  ِراَّنلا 

ُمالَّسلا

ٍدَّمَُحم یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  یناوخ  یم  مکی  تسیب و  بش  رد  هک :  هدرک  لقن  یقاب  نب  دیـس  زا  یمعفک  مکی :  تسیب و  بش  لاـمعا  هیقب 
ًهَُّوق ٍْرقَف َو  ِّلُک  َبَاب  یِّنَع  ِِهب  ُّدُـسَت  یًنِغ  ٍَهلالَـض َو  ِّلُک  ْنِم  َّیَلَع  ِِهب  ُّنُمَت  يًدُـه  ِلْهَْجلا َو  َبَاب  یِّنَع  ُّدُـسَی  اْملِح  ِیل  ْمِْسقا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  َو 
ًهَِیفاَع ٍفْوَخ َو  َّلُک  یِّنَع  ِِهب  ُّدُرَت  اـْنمَأ  ٍهَعَـض َو  ِّلُـک  ْنَع  اَِـهب  ِینُعَفْرَت  ًهَْعفِر  ٍّلُذ َو  ِّلُـک  ْنَع  ِِهب  ِینُمِرُْکت  اّزِع  ٍفْعَـض َو  َّلُـک  یِّنَع  اَِـهب  ُّدُرَت 

ِهَْلیَّللا َو ِهِذَه  ِیف  ََهباَجِْإلا  ِِهب  ِیل  ُطُْسبَت  ًءاَعُد  ٍّکَش َو  َّلُک  یِّنَع  ِِهب  ُبِهُْذت  انیِقَی  ٍنیِقَی َو  َّلُک  ِِهب  ِیل  ُحَتْفَت  اْملِع  ٍءالَب َو  ِّلُک  ْنَع  اَِهب  ِینُُرتْسَت 
یَّتَح ِبُونُّذلا  َْنَیب  ِیْنَیب َو  اَِهب  ُلوُحَت  ًهَمْـصِع  ٍهَمْحَر َو  َّلُک  ِِهب  ِیل  ُرِّسَُیت )  ) ُرُْـشنَت افْوَخ  ُمیِرَک َو  اَی  ِهَعاَّسلا  ِهَعاَّسلا  ِهَعاَّسلا  ِهَعاَّسلا  ِهِذَـه  ِیف 

 : هک هدش  تیاور  و   ) َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  َكَْدنِع  َنیِموُصْعَْملا  َْدنِع  اَِهب  َِحْلفُأ 
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درک ضرع  يا  هدرک  لسغ  هک  درک  لاؤس  ترضح  دش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  رب  نامثع  نب  دامح  مکی  تسیب و  بش  رد 
دناوخ زامن  ترضح  نآ  هتسویپ  دش و  زامن  لوغشم  دیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  دامح  دیبلط و  يریصح  ترضح  سپ  موش  تیادف  یلب 

درک و اعد  ترضح  نآ  سپ  دندش  غراف  شیوخ  ياهزامن  زا  ات  دناوخ  یم  زامن  دوب و  هدینابسچ  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  زین  دامح  و 
حبـص زامن  داتـسیا و  شیپ  دیبلط و  ار  دوخ  نامالغ  زا  ضعب  تفگ و  هماقا  ناذا و  بانج  نآ  درک  عولط  حبـص  ات  تفگ  نیمآ  دامح 

رب يانث  سیدقت و  دیمحت و  حیبست و  هب  لوغـشم  زامن  زا  دعب  دناوخ و  دیحوت  دمح و  مود  رد  ردق و  دمح و  لوا  تعکر  رد  دـناوخ 
داهن و هدجس  هب  رـس  سپ  دش  تاملـسم  نیملـسم و  تانمؤم و  نینمؤم و  يارب  اعد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  تاولـص  ادخ و 
ِبُولُْقلا َو َبِّلَقُم  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ـال  دـناوخ  ار  اـعد  نیا  نآ  زا  سپ  دـشن  هدینـش  باـنج  نآ  زا  يزیچ  سفن  زج  هب  تعاـس  کـی  رادـقم 

تسیب مکی و  تسیب و  بش  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک :  هدرک  تیاور  ینیلک  خیـش  و  ( ) تسا لابقا  رد  هک  اعد  رخآ  ات  ِراَْصبَْألا 
لسغ ههد  نیا  ياهبش  زا  بش  ره  رد  هک  نادب  و  ندناوخ ) زامن  هب  دومن  یم  عورـش  نآ  زا  دعب  بش و  همین  ات  دناوخ  یم  اعد  موس  و 

نیا رد  فاکتعا  درکیم و  لسغ  ههد  نیا  بش  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور  تسا و  بحتسم 
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ناک تسا و  هرمع  ود  جح و  ود  لباقم  هک  هدش  تیاور  تسا و  فاکتعا  تاقوا  لضفا  دراد و  رایسب  تلیـضف  تسا و  بحتـسم  ههد 
هشارف و يوط  رزیملا و  رمش  رعش و  نم  هبق  هل  تبرض  دجسملا و  یف  فکتعا  رخاوألا  رشعلا  ناک  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

دوش یم  دیدجت  بش  نیا  رد  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ام  يالوم  تداهش  دش  عقاو  ملهچ  هنس  رد  بش  نیا  رد  هک  نادب 
هتشادرب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  بش  دننام  بش  نآ  رد  هک  هدش  تیاور  ناشیا و  عایـشا  مالـسلا و  مهیلع  دمحم  لآ  نازحا 

یعس دتسرفب و  رایسب  تاولص  بش  نیا  رد  هک :  هدومرف  دیفم  خیش  دوب  هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  هکنآ  رگم  نیمز  يور  زا  یگنـس  دشن 
لتق زور  مکی  تسیب و  زور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لتاق  رب  نعل  مالـسلا و  مهیلع  دمحم  لآ  ناملاظ  رب  نیرفن  رد  دنک  شـشوک  و 

نآ ترایز  هلزنمب  هک  مالسلا  هیلع  رضخ  ترـضح  تاملک  بانج و  نآ  ترایز  تسا  بسانم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
زور نیا  رد  تسا  ترضح 

موس تسیب و  بش  لامعا 

نیا تسا و  نیمه  ردق  بش  هک  دوش  یم  دافتـسم  رایـسب  ثیداحا  زا  تسا و  لضفا  قباس  ردق  بش  ود  زا  هدـش  رکذ  رئازلا  هیدـه  رد 
بـش ود  اـب  هک  یلاـمعا  زا  ریغ  بش  نیا  يارب  زا  ددرگ و  یم  ردـقم  تمکح  قـفو  رب  روـما  عـیمج  بش  نیا  رد  تسا و  ینهج  بش 

تسا رگید  لمع  دنچ  تسا  کیرش  قباس 

نیا رد  هروس  ود  نیا  هدنناوخ  هک  هدومرف  دای  مسق  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  مور  توبکنع و  هروس  ندناوخ  لوا : 
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بـش نیا  رد  دنک  رارکت  هکنآ  مراهچ :  هبترم  رازه  ردـق  هروس  ندـناوخ  موس :  ناخد  مح  ندـناوخ  مود :  تسا  تشهب  لها  زا  بش 
تسیب و بش  ياعد  زا  دـعب  رخآ  ههد  ياهبـش  هیعدا  نمـض  رد  نآ  رکذ  خـلإ و  کیلول  نک  مهللا  ار  اعد  نیا  تاـقوا  ماـمت  رد  هکلب 

َنِم ُْتنُک  ْنِإ  ِیلَمَأ َو  ِینْغَِّلب  یِمْـسِج َو  ِیل  َّحِـصَأ  ِیقْزِر َو  ِیف  ِیل  ْعِـسْوَأ  يِرُمُع َو  ِیف  ِیل  ْدُدـْما  َّمُهَّللا  دـناوخب  مجنپ :  تشذـگ  موـس 
وُحْمَی ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  ِلَسْرُْملا  َکِِّیبَن  یَلَع  ِلَْزنُْملا  َِکباَتِک  ِیف  َْتُلق  َکَّنِإَف  ِءاَدَعُّسلا  َنِم  ِیْنُبتْکا  ِءاَیِقْـشَْألا َو  َنِم  ِینُْحماَف  ِءاَیِقْـشَْألا 

ِْرمَْألا َنِم  ُقُْرفَت  اَمِیف  ِمُوتْحَْملا َو  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُقت  اَمِیف  یِضْقَت َو  اَمِیف  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  دناوخب  مشـش :  ِباَتِْکلا  ُّمُأ  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاَشَی َو  اَم  ُهَّللا 
ْمُهُّجَح ِروُْربَْـملا  اَذَـه  یِماَـع  ِیف  ِماَرَْحلا  َکـِْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ِینَُبتْکَت  ْنَأ  ُلَّدَُـبی  ـال  ُّدَُری َو  ـال  يِذَّلا  ِءاَـضَْقلا  َنِم  ِرْدَْـقلا  ِهَْـلَیل  ِیف  ِمـیِکَْحلا 

ِیل َعِّسَوـُت  يِرْمُع َو  َلـیُِطت  ْنَأ  ُرِّدَُـقت  یِـضْقَت َو  اَـمِیف  ْلَـعْجا  ْمُُهتاَئِّیَـس َو  ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبوـُنُذ  Y ȘљР�řΘ ْلا ْمُُهیْعَس  ِروُکْـشَْملا 
ارِهاَظ اَی  یَفْخَی َو  َْسَیل  انِطَاب  اَی  ِِهنوُُطب َو  ِیف  ارِهاَظ  اَی  ِهِروُهُظ َو  ِیف  اـنِطَاب  اَـی  تسا  لاـبقا  رد  هک  ار  اـعد  نیا  دـناوخب  متفه :  ِیقْزِر  ِیف 

ٍدوُهْـشَم َْریَغ  ُدِـهاَش )  ) ادِـهاَش اَی  ٍدوُقْفَم َو  َْریَغ  ُِبئاَغ )   ) اِبئاَغ اَی  ٌدوُدْـحَم َو  ٌّدَـح  ٌفوُصْوَم َو ال  ِِهتَنُوْنیَِکب  ُُغْلبَی  افوُصْوَم ال  اَـی  يَُری  َْسَیل 
ُنَّیَُؤی َو ال  َْفیَِکب )   ) ٍْفیَِکب ُكَرْدـُی  ٍْنیَع ال  َهَفْرَط )  ) َهَفْرُط اَمُهَْنَیب  اَم  ُضْرَْألا َو  ُتاَواَمَّسلا َو  ُْهنِم  ُلْخَی )  َْمل   ) ُولْخَی ـال  ُباَُـصیَف َو  ُبَلُْطی 

ِبَابْرَْألا ُّبَر  ِروُّنلا َو  ُرُون  َْتنَأ  ُْثیَِحب )   ) ٍْثیَِحب َو ال  َْنیَِأب )   ) ٍْنیَِأب
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هب ینک  یم  اعد  سپ  ُهُْریَغ  اَذَکَه  اَذَکَه َو ال  َوُه  ْنَم  َناَْحبُس  ُریِصَْبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ْیَش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  َناَْحبُس  ِرُومُْألا  ِعیِمَِجب  َتْطَحَأ 
بش و نیا  ءاـیحا  لـسغ و  يارب  زا  هک  نادـب  دـنک و  بش  رخآ  رد  زین  یلـسغ  بش  لوا  لـسغ  زا  ریغ  هکنآ  متـشه :  یهاوـخب  هچنآ 
زا ریـصب  وبا  زا  هدرک  تیاور  بیذهت  رد  خیـش   ) هدش دـیکات  رایـسب و  تلیـضف  زامن  تعکر  دـص  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز 
لق تعکر  ره  رد  ناوخب  نک  زامن  تعکر  دص  دشاب  ردق  بش  دور  یم  دـیما  هک  یبش  رد  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

توق رگا  متفگ  روآ  اجب  هتسشن  دومرف  مروآ  اجب  هداتـسیا  مشاب  هتـشادن  توق  رگا  موش  تیادف  متفگ  تفگ  هبترم  هد  ار  دحأ  هللا  وه 
تسا تیاور  مالسالا  مئاعد  زا  و  ( ) دوخ شارف  رد  يا  هتفخ  افق  هب  هک  یلاح  نامه  هب  روآ  اجب  دومرف  مروآ  اجب  هتسشن  مشاب  هتـشادن 

یم مکحم  ار  دوخ  رمک  درک و  یم  عمج  ار  دوخ  باوختخر  ناـضمر  هاـم  رخآ  ههد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک : 
یم ناـشتروص  هب  بآ  دوب  هدوبر  باوـخ  هک  ار  اـهنآ  درک و  یم  رادـیب  ار  دوـخ  لـها  موـس  تسیب و  بش  رد  تداـبع و  يارب  تسب 

هب ار  اهنآ  باوخ  دومرف  یم  جالع  دباوخب و  شلها  زا  يدحا  بش  نیا  رد  تشاذگ  یمن  اهیلع  هللا  تاولص  همطاف  ترضح  و  دیشاپ )
بـش هک  دـننک  تحارتسا  باوخ و  ار  زور  هک  دومرف  یم  رما  ینعی  زور  زا  بش  نآ  ءایحا  يارب  ار  اهنآ  درک  یم  اـیهم  ماـعط و  یمک 

ریخ زا  هک  تسا  یسک  مورحم  هک  دومرف  یم  دنرادب و  ایحا  دربن و  ناشباوخ 
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ناضمر هام  موس  تسیب و  بش  نوچ  دوب  هدش  ضیرم  تخس  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک :  هدش  تیاور  و   ) دنامب مورحم  بشما 
هللا همحر  یسلجم  همالع  حبص ) هب  ات  دوب  دجسم  رد  ار  بش  نآ  دندرب و  دجسم  هب  دنداد  شتکرح  هک  دومرف  رما  ار  دوخ  یلاوم  دش 

مراکم ياعد  اصوصخ  دناوخب  ار  هلماک  هفیحـص  ياهاعد  دناوخب و  بش  نیا  رد  دـشاب  نکمم  هک  نآرق  رادـقم  ره  هک  هدومرف  هیلع 
ثیداحا رد  هک  اریز  دروآ  رـسب  اعد  توالت و  تدابع و  هب  تشاد و  تمرح  دـیاب  زین  ار  اهبـش  نیا  ياهزور  هبوت و  ياعد  قالخالا و 

تسا ردق  بش  لثم  تلیضف  رد  ردق  زور  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم 

ِراَْونَْألا ِمَلُّظلا َو  ِراَِحْبلا َو  ِلاَبِْجلا َو  ِراَهَّنلا َو  ِْلیَّللا َو  َّبَر  ٍرْهَـش َو  ِْفلَأ  ْنِم  اْریَخ  اَهَلِعاَج  ِرْدَْقلا َو  ِهَْلَیل  َّبَر  اَی  موس :  تسیب و  بش  ياعد 
ُءاَمْـسَْألا ََکل  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُعیِدـَب  اَی  ُهَّللا  اَی  ُموُّیَق  اَی  ُهَّللا  اَی  ُناَمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَی  ُناَّنَم  اَی  ُناَّنَح  اَی  ُرِّوَصُم  اَی  ُئِرَاب  اَی  ِءاَمَّسلا  ِضْرَْألا َو  َو 
ِءاَدَعُّسلا ِیف  ِهَْلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  یِمْسا  َلَعْجَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا  یَنْسُْحلا َو 

یِّنَع َو َّکَّشلا  ُبِهْذـُی  اـناَمیِإ  ِیبـْلَق َو  ِِهب  ُرِـشاَُبت  اـنیِقَی  ِیل  َبَهَت  ْنَأ  ًهَروُفْغَم َو  ِیتَءاَـسِإ  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَـسْحِإ  ِءاَدَـهُّشلا َو  َعَم  یِحوُر  َو 
َكَرْکُـش َو َكَرْکِذ َو  اَهِیف  ِیْنقُزْرا  ِقیِرَْحلا َو  ِراَّنلا  َباَذَع  اَِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اَْینُّدـلا  ِیف  اَِنتآ  ِیل َو  َتْمَـسَق  اَِمب  ِینَیِـضُْرت 

َْتقَّفَو اَِمل  َقِیفْوَّتلا  ََهبْوَّتلا َو  ََهباَنِْإلا َو  َْکَیلِإ َو  َهَبْغَّرلا 
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ررکم دندومرف :  هک  مالسلا  مهیلع  نیحلاص  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسیع  نب  دمحم  هدرک  تیاور  ُمالَّسلا و  ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو  َُهل 
ره هام و  مامت  رد  یتسه  هک  یلاح  ره  رب  دوعق و  مایق و  دوجـس و  لاح  رد  ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  زا  موس  تسیب و  بش  رد  ینک  یم 

ندرک شیاتـس  زا  دعب  یئوگ  یم  تتایح  راگزور  رد  اعد  نیا  دیآ  تدای  ینعی  ار  وت  دوش  رـضاح  هک  ینامز  ره  دوش و  تنکمم  هچ 
نالف نب  نالف  ياجب  ٍنالُف و  ِْنب  ِنالُف  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  تاولص  نداتـسرف  يراوگرزب و  هب  یلاعت  قح 

اْنیَع الِیلَد َو  ارِـصاَن َو  ادـِئاَق َو  اِظفاَح َو  اِّیلَو َو  ٍهَعاَـس  ِّلُـک  ِیف  ِهَعاَّسلا َو  ِهِذَـه  ِیف  ِِهئاـَبآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  وگب 
َنِّیَُلم اَی  ِروُُحْبلا  َيِرُْجم  اَی  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  َثِعَاب  اَی  ِرُومَْألا  َرِّبَدـُم  اَی  زین  یناوخ  یم  ـالیِوَط و  اَـهِیف  ُهَعِّتَُمت  اـعْوَط َو  َکَـضْرَأ  ُهَنِکُْـست  یَّتَح 
دنلب َهَْلیَّللا و  َهَْلیَّللا  دهاوخب  ار  دوخ  تاجاح  هملک  نیا  ياجب  اَذَک و  اَذَـک َو  ِیب  ْلَْعفا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َدُواَدـِل  ِدـیِدَْحلا 

دوجـس و عوکر و  لاح  رد  ار  اعد  نیا  وگب  رخآ و  ات  رومـالا  ربدـم  اـی  نتفگ  تقو  رد  ینعی  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  نک 
ناضمر هام  رخآ  بش  رد  زین  ار  نآ  وگب  ار و  نآ  نک  ررکم  هتسشن و  هداتسیا و 

هام رخآ  ياهبش  اهزور و  لامعا 

مود تسیب و  بش  ياعد 

َداَع یَّتَح  َلِزاَنَم  ِرَمَْقلا  َرِّدَـقُم  ُمِیلَع َو  اَی  ُزیِزَع  اَی  َكِریِدـْقَِتب  اَهِّرَقَتْـسُِمل  ِسْمَّشلا  َيِرُْجم  َنوُِملْظُم َو  ُنَْحن  اَذِإَف  ِْلیَّللا  َنِم  ِراَهَّنلا  َخـِلاَس  اَـی 
ٍرُون ِّلُک  َرُون  اَی  ِمیِدَْقلا  ِنوُجْرُْعلاَک 
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ُءاَمْـسَْألا ََکل  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُدْرَف  اَی  ُدِـحاَو  اَی  ُدَـحَأ  اَی  ُسوُّدـُق  اَی  ُهَّللا  اَـی  ُناَـمْحَر  اَـی  ُهَّللا  اَـی  ٍهَمِْعن  ِّلُـک  َِّیلَو  ٍهَبْغَر َو  ِّلُـک  یَهَْتنُم  َو 
ِیف ِهَْلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  یِمْـسا  َلَعْجَت  ْنَأ  ِِهْتَیب َو  ِلْهَأ  یَلَع )   ) ٍدَّمَُحم َو یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا  یَنْـسُْحلا َو 
یِّنَع َّکَّشلا  ُبِهُْذی  اناَمیِإ  ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِشاَُبت  انیِقَی  ِیل  َبَهَت  ْنَأ  ًهَروُفْغَم َو  ِیتَءاَسِإ  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَسْحِإ  ِءاَدَهُّشلا َو  َعَم  یِحوُر  ِءاَدَعُّسلا َو 

َكَرْکُش َو َكَرْکِذ َو  اَهِیف  ِیْنقُزْرا  ِقیِرَْحلا َو  ِراَّنلا  َباَذَع  اَِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  ِیل َو  َتْمَـسَق  اَِمب  ِینَیِـضُْرت  َو 
ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو  َُهل  َْتقَّفَو  اَِمل  َقِیفْوَّتلا  ََهباَنِْإلا َو  َْکَیلِإ َو  َهَبْغَّرلا 

مراهچ تسیب و  بش  ياعد 

ِلْضَْفلا َو ِلْوَْحلا َو  ِهَّوُْقلا َو  ِلْوَّطلا َو  ِّنَْملا َو  اَذ  اَی  ُمِیلَع  اَی  ُزیِزَع  اَی  اناَبْـسُح  ِرَمَْقلا  ِسْمَّشلا َو  انَکَـس َو  ِْلیَّللا  َلِـعاَج  ِحاَبْـصِْإلا َو  َِقلاَـف  اَـی 
یَنْسُْحلا َو ُءاَمْسَْألا  ََکل  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ُّیَح ال  اَی  ُنِطَاب  اَی  ُرِهاَظ  اَی  ُهَّللا  اَی  ُْرتِو  اَی  ُدْرَف  اَی  ُهَّللا  اَی  ُناَمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَی  ِماَرْکِْإلا  ِلالَْجلا َو  ِماَْعنِْإلا َو 

یِحوُر ِءاَدَعُّسلا َو  ِیف  ِهَْلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  یِمْسا  َلَعْجَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا 
اَِمب یًـضِر  یِّنَع َو  ِّکَّشلِاب  ُبَهْذَـی  اناَمیِإ  ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاَُبت  انیِقَی  ِیل  َبَهَت  ْنَأ  ًهَروُفْغَم َو  ِیتَءاَـسِإ  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَـسْحِإ  ِءاَدَـهُّشلا َو  َعَم 

َهَبْغَّرلا َكَرْکُش َو  َكَرْکِذ َو  اَهِیف  ِیْنقُزْرا  ِقیِرَْحلا َو  ِراَّنلا  َباَذَع  اَِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  ِیل َو  َتْمَسَق 
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ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو  َُهل  َْتقَّفَو  اَِمل  َقِیفْوَّتلا  ََهبْوَّتلا َو  ََهباَنِْإلا َو  َْکَیلِإ َو 

مجنپ تسیب و  بش  ياعد 

ُهَّللا اَی  ُبیِرَق  اَی  ُهَّللا  اَی  ُعیِمَس  اَی  ُهَّللا  اَی  ُراَّبَج  اَی  ُهَّللا  اَی  ُرِهاَق  اَی  ُهَّللا  اَی  اداَتْوَأ  ِلاَبِْجلا  اداَهِم َو  ِضْرَْألا  اشاَعَم َو  ِراَهَّنلا  اساَِبل َو  ِْلیَّللا  َلِعاَج  اَی 
ٍدَّمَُحم َو ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا  یَنْسُْحلا و  ُءاَمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُبیُِجم  اَی 

ُرِـشاَُبت انیِقَی  ِیل  َبَهَت  ْنَأ  ًهَروُفْغَم َو  ِیتَءاَسِإ  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَسْحِإ  ِءاَدَهُّشلا َو  َعَم  یِحوُر  ِءاَدَعُّسلا َو  ِیف  ِهَْلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  یِمْـسا  َلَعْجَت  ْنَأ 
ِقیِرَْحلا َو ِراَّنلا  َباَذَع  اَِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  ِیل َو  َتْمَـسَق  اَِمب  یًـضِر  یِّنَع َو  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  اناَمیِإ  ِیْبلَق َو  ِِهب 

ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو  َُهل  َْتقَّفَو  اَِمل  َقِیفْوَّتلا  ََهبْوَّتلا َو  ََهباَنِْإلا َو  َْکَیلِإ َو  َهَبْغَّرلا  َكَرْکُش َو  َكَرْکِذ َو  اَهِیف  ِیْنقُزْرا 

مشش تسیب و  بش  ياعد 

الیِصْفَت ْیَش ٍء  ِّلُک  َلِّصَفُم  اَی  اناَوْضِر  ُْهنِم َو  الْضَف  اوُغَْتبَِتل  ًهَرِْصبُم  ِراَهَّنلا  َهَیآ  َلَعَج  ِْلیَّللا َو  َهَیآ  اَحَم  ْنَم  اَی  ِْنیَتَیآ  ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  َلِعاَج  اَی 
یَلَع َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا  یَنْسُْحلا َو  ُءاَمْسَْألا  ََکل  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُداَوَج  اَی  ُهَّللا  اَی  ُباَّهَو  اَی  ُدِجاَم  اَی 

ًهَروُفْغَم َو ِیتَءاَسِإ  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَسْحِإ  ِءاَدَـهُّشلا َو  َعَم  یِحوُر  ِءاَدَـعُّسلا َو  ِیف  ِهَْلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  یِمْـسا  َلَعْجَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو 
ًهَنَسَح َو ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  ِیل َو  َتْمَسَق  اَِمب  ِینَیِـضُْرت  یِّنَع َو  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  اناَمیِإ  ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاَُبت  انیِقَی  ِیل  َبَهَت  ْنَأ 

ََهباَنِْإلا َْکَیلِإ َو  َهَبْغَّرلا  َكَرْکُش َو  َكَرْکِذ َو  اَهِیف  ِیْنقُزْرا  ِقیِرَْحلا َو  ِراَّنلا  َباَذَع  اَِنق 
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ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو  َُهل  َْتقَّفَو  اَِمل  َقِیفْوَّتلا  ََهبْوَّتلا َو  َو 

متفه تسیب و  بش  ياعد 

ِءاَیِْربِْکلا َو ِلْوَّطلا َو  ِدوُْجلا َو  اَذ  اَی  اریِسَی  اْضبَق  َْکَیلِإ )   ) ُهَتْـضَبَق َُّمث  الِیلَد  ِْهیَلَع  َسْمَّشلا  َْتلَعَج  انِکاَس َو  ُهَْتلَعََجل  َْتئِـش  َْول  ِّلِّظلا َو  َّداَم  اَی 
اَی ُراَّبَج  اَی  ُزیِزَع  اَی  ُنِْمیَهُم  اَی  ُنِمُْؤم  اَی  ُمالَـس  اَی  ُسوُّدـُق  اَی  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ُمیِحَّرلا ال  ُنَمْحَّرلا  ِهَداَهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاَع  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ِءـالْآلا ال 
ْنَأ َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا  یَنْـسُْحلا َو  ُءاَمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُرِّوَصُم  اَـی  ُئِراـَب  اَـی  ُِقلاَـخ  اَـی  ُهَّللا  اَـی  ُرِّبَکَتُم 

ِیتَءاَسِإ َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَسْحِإ  ِءاَدَهُّشلا َو  َعَم  یِحوُر  ِءاَدَعُّسلا َو  ِیف  ِهَْلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  یِمْـسا  َلَعْجَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُـصت 
ِهَرِخْآلا ِیف  ًهَنَسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  ِیل َو  َتْمَسَق  اَِمب  ِینَیِضُْرت  یِّنَع َو  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  اناَمیِإ  ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِشاَُبت  انیِقَی  ِیل  َبَهَت  ْنَأ  ًهَروُفْغَم َو 

ادَّمَُحم َو َُهل  َْتقَّفَو  اَِمل  َقِیفْوَّتلا  ََهبْوَّتلا َو  ََهباَنِْإلا َو  َْکَیلِإ َو  َهَبْغَّرلا  َكَرْکُـش َو  َكَرْکِذ َو  اَهِیف  ِیْنقُزْرا  ِقیِرَْحلا َو  ِراَّنلا  َباَذَع  اَِنق  ًهَنَـسَح َو 
ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َلآ 

بش نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم  هدش و  دراو  لسغ  صوصخلاب  متفه :  تسیب و  بش  لامعا 
َداَدِْعتْـسالا ِدُولُْخلا َو  ِراَد  َیلِإ  ََهباَنِْإلا  ِروُرُْغلا َو  ِراَد  ْنَع  َِیفاَجَّتلا  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  بش  رخآ  هب  ات  بش  لوا  زا  دناوخ  یم  ررکم  ار  اعد  نیا 

ِتْوَْفلا ِلُولُح  َْلبَق  ِتْوَْمِلل 

متشه تسیب و  بش  ياعد 

ُمیِظَع اَی  ُمِیلَع  اَی  الوُزَت  ْنَأ  اَمُهَِسباَح  ِِهنْذِِإب َو  الِإ  ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَت  ْنَأ  ِءاَمَّسلا  َِعناَم  ِءاَمَّسلا َو  ِیف  ِروُّنلا  َنِزاَخ  ِءاَوَْهلا َو  ِیف  ِْلیَّللا  َنِزاَخ  اَی 
ُثِراَو اَی  ُهَّللا  اَی  ُِمئاَد  اَی  ُروُفَغ  اَی 
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ٍدَّمَُحم َو یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا  یَنْسُْحلا َو  ُءاَمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  َثِعَاب  اَی 
َبَهَت ْنَأ  ًهَروُفْغَم َو  ِیتَءاَسِإ  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَسْحِإ  ِءاَدَـهُّشلا َو  َعَم  یِحوُر  ِءاَدَـعُّسلا َو  ِیف  ِهَْلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  یِمْـسا  َلَعْجَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ 
َباَذَع اَِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  ِیل َو  َتْمَسَق  اَِمب  ِینَیِضُْرت  یِّنَع َو  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  اناَمیِإ  ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِشاَُبت  انیِقَی  ِیل 

یَّلَـص ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو  َُهل  َْتقَّفَو  اَِمل  َقِیفْوَّتلا  ََهبْوَّتلا َو  ََهباَنِْإلا َو  َکـَْیلِإ َو  َهَبْغَّرلا  َكَرْکُـش َو  َكَرْکِذ َو  اَـهِیف  ِیْنقُزْرا  ِقیِرَْحلا َو  ِراَّنلا 
ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ُهَّللا 

مهن تسیب و  بش  ياعد 

ْنِم ََّیلِإ  َبَْرقَأ  اَی  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ِتاَداَّسلا ال  َدِّیَس  ِبَابْرَْألا َو  َّبَر  اَی  ُمیِکَح  اَی  ُمِیلَع  اَی  ِْلیَّللا  یَلَع  ِراَهَّنلا  َرِّوَکُم  ِراَهَّنلا َو  یَلَع  ِْلیَّللا  َرِّوَکُم  اَی 
ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا  یَنْسُْحلا َو  ُءاَمْسَْألا  ََکل  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ِدیِرَْولا  ِْلبَح 

انیِقَی ِیل  َبَهَت  ْنَأ  ًهَروُفْغَم َو  ِیتَءاَـسِإ  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَـسْحِإ  ِءاَدَـهُّشلا َو  َعَم  یِحوُر  ِءاَدَـعُّسلا َو  ِیف  ِهَْلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  یِمْـسا  َلَـعْجَت  ْنَأ  َو 
ِراَّنلا َباَذَع  اَِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  ِیل َو  َتْمَـسَق  اَِمب  ِینَیِـضُْرت  یِّنَع َو  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  اناَمیِإ  ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاَُبت 

ُهَّللا یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو  َُهل  َْتقَّفَو  اَِمل  َقِیفْوَّتلا  ََهبْوَّتلا َو  ََهباـَنِْإلا َو  َکـَْیلِإ َو  َهَبْغَّرلا  َكَرْکُـش َو  َكَرْکِذ َو  اَـهِیف  ِیْنقُزْرا  ِقیِرَْحلا َو 
ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو 

ما یس  بش  ياعد 

اَی ُحوُّبُـس  اَی  ِسْدُْقلا  َرُون  اَی  ُرُون  اَی  ُسوُُّدق  اَی  ُُهلْهَأ  َوُه  اَمَک  ِِهلالَج َو  ِّزِع  ِهِهْجَو َو  ِمَرَِکل  یِغَْبنَی  اَمَک  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َُهل  َکیِرَـش  ِهَِّلل ال  ُدْـمَْحلا 
ُهَّللا اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُریَِـصب  اَی  ُعیِمَـس  اَی  ُهَّللا  اَی  ُلِیلَج  اَی  ُفیَِطل  اَی  ُهَّللا  اَی  ُرِیبَک  اَی  ُمِیلَع  اَی  ُهَّللا  اَی  ِهَمْحَّرلا  َلِعاَف  اَی  ُناَمْحَر  اَی  ِحِیبْسَّتلا  یَهَْتنُم 

ِهَْلیَّللا ِهِذَه  ِیف  یِمْسا  َلَعْجَت  ْنَأ  ِِهْتَیب َو  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُءالْآلا  ُءاَیِْربِْکلا َو  اَْیلُْعلا َو  ُلاَْثمَْألا  یَنْسُْحلا َو  ُءاَمْـسَْألا  ََکل 
َّکَّشلا ُبِهُْذی  اناَمیِإ  ِیْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاَُبت  انیِقَی  ِیل  َبَهَت  ْنَأ  ًهَروُفْغَم َو  ِیتَءاَسِإ  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  ِیناَسْحِإ  ِءاَدَهُّشلا َو  َعَم  یِحوُر  ِءاَدَعُّسلا َو  ِیف 

ًهَنَسَح َو اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  ِیل َو  َتْمَسَق  اَِمب  ِینَیِضُْرت  یِّنَع َو 
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َُهل َْتقَّفَو  اَِمل  َقِیفْوَّتلا  ََهبْوَّتلا َو  ََهباَنِْإلا َو  َْکَیلِإ َو  َهَبْغَّرلا  َكَرْکُش َو  َكَرْکِذ َو  اَهِیف  ِیْنقُزْرا  ِقیِرَْحلا َو  ِراَّنلا  َباَذَع  اَِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف 
ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َلآ  ادَّمَُحم َو 

هام رخآ  بش 

ندـناوخ موس :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  مود :  لسغ  لوا :  تسا  لمع  دـنچ  بش  نیا  يارب  زا  تسا و  یکراـبم  رایـسب  بش 
قداص ترـضح  زا  ینیلک  خیـش  هک  ار  اعد  نیا  دـناوخب  مراهچ :  ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  َهَّللا َو  ُرِفْغَتْـسَأ  هبترم  دـص  سی و  فهک و  ماعنا و  هروس 
ُرْجَْفلا َُعلْطَی  ْنَأ  ِّبَر  اَی  ِمیِرَْکلا  َکِهْجَِوب  ُذوُعَأ  َمَّرَصَت َو  ْدَق  َنآْرُْقلا َو  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَـش  اَذَه  َّمُهَّللا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع 
ربدـم ای  ياعد  دـناوخب  مجنپ :  َكاَْقلَأ  َمْوَی  ِِهب  ِیَنبِّذَُـعت  ْنَأ  ُدـیُِرت  ٌْبنَذ  ْوَأ  ٌهَِعبَت  ِیلَِبق  َکـَل  َناَـضَمَر َو  ُرْهَـش  َمَّرَـصَتَی  ْوَأ  ِهِذَـه  ِیتَْلَیل  ْنِم 

ینیلک و خیـش  هک  عادو  ياهاعد  هب  ار  ناضمر  هام  دـنک  عادو  مشـش :  تشذـگ  موس ص 230  تسیب و  بش  لاـمعا  رد  هک  رومـالا 
هفیحص مجنپ  لهچ و  ياعد  اهنآ  نیرتهب  دیاش  دنا و  هدرک  لقن  مهیلع  هللا  ناوضر  سواط  نب  دیس  یسوط و  دیفم و  خیـش  قودص و 

دنک عادو  ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  هک  ره  هک :  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  سواط  نب  دیـس  دشاب و  هلماک 
ْدَق الِإ َو  ِهَْلیَّللا  ِهِذَـه  ُرْجَف  َُعلْطَی  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  َناَضَمَر َو  ِرْهَِـشل  یِماَیِـص  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  ـال  َّمُهَّللا  دـیوگب  ار و  فیرـش  هاـم  نآ 

هبوت و ار  وا  دیامرف  يزور  دنک و  حبص  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  یلاعت  قح  دزرمایب  ِیل  َتْرَفَغ 
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هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  متفر  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  قودص  خیش  دیس و  هبانا 
سپ ناضمر  هام  زا  تسا  يا  هعمج  رخآ  نیا  رباج  يا  هک  دومرف  داتفا  نم  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ  ناضمر  هاـم  رخآ  هعمج  رد  هلآ 

یتسرد هب  سپ  اموُرْحَم  ِیْنلَعْجَت  اموُحْرَم َو ال  ِیْنلَعْجاَف  ُهَْتلَعَج  ْنِإَف  ُهاَّیِإ  اَنِماَیِـص  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  َّمُهَّللا ال  وگب  نک و  عادو  ار  نآ 
ادخ و شزرمآ  هب  ای  هدنیآ  ناضمر  هام  هب  ندیسر  هب  ای  دبای  یم  رفظ  وکین  تلـصخ  ود  زا  دناوخب  زور  نیا  رد  ار  اعد  نیا  هک  ره  هک 

رخآ بش  رد  هک  ره  دومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هدرک  لقن  یمعفک  سواط و  نب  دیـس  و   ) اـهتنا یب  تمحر 
دوجـس عوکر و  رد  دیوگب  هبترم و  هد  دحأ  هللا  وه  لق  هبترم و  کی  دمح  تعکر  ره  رد  دـناوخب  درازگ  زامن  تعکر  هد  ناضمر  هام 

هد مامت  زا  نوچ  دهد و  مالس  دناوخب و  دهشت  تعکر  ود  ره  زا  دعب  ُرَبْکَأ و  ُهَّللا  ُهَّللا َو  الِإ  ََهلِإ  ِهَِّلل َو ال  ُدْمَْحلا  ِهَّللا َو  َناَْحبُـس  هبترم  هد 
دراذگ و هدجـس  هب  رـس  رافغتـسا  زا  دعب  ِْهَیلِإ و  ُبُوتَأ  َهَّللا َو  ُرِفْغَتْـسَأ  دیوگب  دنک  رافغتـسا  هبترم  رازه  داد  مالـس  دـش و  غراف  تعکر 

َنِیلَّوَْألا ََهلِإ  اَی  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  اَمُهَمیِحَر  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  َناَمْحَر  اَی  ِماَرْکِْإلا  ِلالَْجلا َو  اَذ  اَی  ُموُّیَق  اَی  ُّیَح  اَی  دوجـس  لاح  رد  دیوگب 
هکنآ قح  هب  مسق  اَنَماَِیق  اَنَماَیِص َو  اَنَتالَص َو  اَّنِم  ْلَّبَقَت  اََنبُونُذ َو  اََنل  ْرِفْغا  َنیِرِخْآلا  َو 
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رب هدجـس  زا  رـس  هک  یلاعت  كراـبت و  دوخ  راـگدرورپ  زا  لیفارـسا  زا  داد  ربخ  ارم  لـیئربج  هک  هدومرف  ثوعبم  توبن  هب  یتسارب  ارم 
رطف دیع  بش  رد  زامن  نیا  و  ربخلا ) وا  ناهانگ  زا  درذگب  ار و  ناضمر  هام  وا  زا  دیامرف  لوبق  ار و  وا  ادـخ  دزرمایب  هک  دـشاب  هتـشادن 
ياج هب  دناوخب و  دوجس  عوکر و  حیبست  ضوع  دوجـس  عوکر و  رد  ار  عبرأ  حیبست  هک  تسا  تیاور  نآ  رد  نکل  هدش و  تیاور  زین 

یِماَِیق ِیتالَص َو  یِمْوَص َو  ْلَّبَقَت  ِیبُونُذ َو  ِیل  ْرِفْغا  دراد  رخآ  هب  ات  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغا 

ما یس  زور 

متخ نآرق  مدرم  بلاغ  زور  نیا  رد  نوچ  َنیِمِحاَّرلا و  ُمَحْرَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  تسا  نیا  شلوا  هک  هدرک  لقن  ییاعد  رخآ  زور  يارب  دـیس 
هیلع نینمؤملا  ریما  زا  خیش  هک  دنناوخب  ار  رصتخم  ياعد  نیا  دنـشاب  هتـساوخ  رگا  دنناوخب و  متخ  زا  دعب  هک  تسا  راوازـس  دننک  یم 
ِْهیَلَع یِّنِعَأ  ِیناَِسل َو  ِنآْرُْقلِاب  ِْقلْطَأ  يِرََصب َو  ِنآْرُْقلِاب  ْرَِّون  ِینََدب َو  ِنآْرُْقلِاب  ْلِمْعَتْسا  يِرْدَص َو  ِنآْرُْقلِاب  ْحَرْـشا  َّمُهَّللا  هدرک  لقن  مالـسلا 

َّمُهَّللا هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هک  ار  اعد  نیا  دـناوخب  زین  َِکب و  الِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ُهَّنِإَف ال  ِینَْتیَْقبَأ  اَم 
ْنِم َهَمالَّسلا  ٍِّرب َو  ِّلُک  ْنِم  َهَمِینَْغلا  ِناَمیِْإلا َو  ِِقئاَقَح  َقاَقِْحتْـسا  ِراَْربَْألا َو  َهَقَفاَُرم  َنِیِنقوُْملا َو  َصـالْخِإ  َنِیِتبْخُْملا َو  َتاَـبْخِإ  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ 

ِراَّنلا َنِم  َهاَجَّنلا  ِهَّنَْجلِاب َو  َزْوَْفلا  َِکتَرِفْغَم َو  َِمئاَزَع  َِکتَمْحَر َو  َبوُجُو  ٍْمثِإ َو  ِّلُک 

هام ياهبش  ياهزامن 

لوا بش  زامن 

دیحوت هبترم  هدزناپ  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 

مود بش  زامن 

هانلزنأ انإ  هبترم  تسیب  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 

موس بش  زامن 

دیحوت هبترم  هاجنپ  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  هد 

مراهچ بش  زامن 

هانلزنأ انإ  هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه 

مجنپ بش  زامن 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  هبترم  دص  مالس  زا  دعب  دیحوت و  هبترم  هاجنپ  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  ود 
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مشش بش  زامن 

ُْکلُْملا ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَراَبَت  هروس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 

متفه بش  زامن 

هانلزنأ انإ  هبترم  هدزیس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 

متشه بش  زامن 

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

مهن بش  زامن 

یَلَع ِّلَص  َّمُهَّللا  هبترم  هاجنپ  مامتا  زا  دـعب  یـسرکلا و  هیآ  هبترم  تفه  دـمح و  تعکر  ره  رد  نتفخ  ماش و  زاـمن  ناـیم  تعکر  شش 
ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو 

مهد بش  زامن 

دیحوت هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تسیب 

مهدزای بش  زامن 

ََرثْوَْکلا َكاَْنیَطْعَأ  اَّنِإ  هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  ود 

مهدزاود بش  زامن 

ُهاَْنلَْزنَأ اَّنِإ  هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه 

مهدزیس بش  زامن 

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

مهدراهچ بش  زامن 

َْتلِْزلُز اَذِإ  هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  شش 
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مهدزناپ بش  زامن 

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

مهدزناش بش  زامن 

ُُرثاَکَّتلا ُمُکاَْهلَأ  هبترم  هدزاود  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  هدزاود 

مهدفه بش  زامن 

ََهلِإ هبترم ال  دص  مالس  زا  دعب  دیحوت و  هبترم  دص  دمح و  مود  تعکر  رد  دهاوخ و  هک  هروس  ره  دمح و  لوا  تعکر  رد  تعکر  ود 
ُهَّللا الِإ 

مهدجیه بش  زامن 

ََرثْوَْکلا َكاَْنیَطْعَأ  اَّنِإ  هبترم  جنپ  تسیب و  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 

مهدزون بش  زامن 

تـسا لکـشم  هک  اریز  دناوخب  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  دـشاب  نآ  دارم  ایوگ  َْتلِْزلُز و  اَذِإ  هبترم  هاجنپ  دـمح و  اب  تعکر  هاجنپ 
ندناوخ َْتلِْزلُز  اَذِإ  هبترم  دصناپ  رازه و  ود  بش  کی  رد 

مراهچ تسیب و  ات  متسیب  ياه  بش  زامن 

دوش رسیم  هک  هروس  ره  هب  تعکر  تشه  کی  ره  رد 

مجنپ تسیب و  بش  زامن 

دیحوت هبترم  هد  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه 

مشش تسیب و  بش  زامن 

دیحوت هبترم  دص  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه 

متفه تسیب و  بش  زامن 

دیحوت هبترم  جنپ  تسیب و  دناوتن  رگا  ُْکلُْملا و  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَراَبَت  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


متشه تسیب و  بش  زامن 

هبترم دـص  زاـمن  زا  دـعب  رثوـک و  هبترم  دـص  دـیحوت و  هبترم  دـص  یـسرکلا و  هیآ  هبترم  دـص  دـمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  شش 
زامن تعکر  شـش  تسا  تیفیک  نیا  هب  متفای  نم  هچنآ  قفاوم  متـشه  تسیب و  بش  زامن  دیوگ  ریقف  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولص 

ربمغیپ رب  دتسرفب  تاولـص  هبترم  دص  ٌدَحَأ و  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هبترم  هد  رثوک و  هبترم  هد  یـسرکلا و  هیآ  هبترم  هد  باتکلا و  هحتاف  هب  دنک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص 

مهن تسیب و  بش  زامن 

دیحوت هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  ود 

ما یس  بش  زامن 

نیا دمحم و  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  هبترم  دـص  ندـش  غراف  زا  دـعب  دـیحوت و  هبترم  تسیب  دـمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  هدزاود 
اما تسا و  مالس  کی  هب  تعکر  ود  ره  دش  روکذم  هچنانچ  اهزامن 

هام ياهزور  ياهاعد 

لوا زور  ياعد 

َنیَِملاَْعلا ََهلِإ  اَی  ِهِیف  یِمْرُج  ِیل  ْبَه  َنِیِلفاَْغلا َو  ِهَمَْون  ْنَع  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َنیِِمئاَْقلا َو  َماَِیق  ِهِیف  یِماَِیق  َنیِِمئاَّصلا َو  َماَیِص  ِهِیف  یِماَیِص  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 
َنیِمِرْجُْملا ِنَع  اِیفاَع  اَی  یِّنَع  ُفْعا  َو 

مود زور  ياعد 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  َِکتاَیآ  ِهَءاَرِِقل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َِکتاَمِقَن َو  َکِطَخَس َو  ْنِم  ِهِیف  ِیْنبِّنَج  َِکتاَضْرَم َو  َیلِإ  ِهِیف  ِیْنبِّرَق  َّمُهَّللا 

موس زور  ياعد 

َدَوْجَأ اَی  َكِدوُِجب  ِهِیف  ُلِْزُنت  ٍْریَخ  ِّلُـک  ْنِم  ابیِـصَن  ِیل  ْلَـعْجا  ِهیِوْمَّتلا َو  ِهَهاَـفَّسلا َو  َنِم  ِهِیف  ِینْدِـعَاب  َهِیْبنَّتلا َو  َنْهِّذـلا َو  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 
َنیِدَوْجَْألا

مراهچ زور  ياعد 

َکِـظْفِِحب َو ِهِیف  ِینْظَفْحا  َکـِمَرَِکب َو  َكِرْکُـش  ِءاَدَأـِل  ِهِیف  ِینْعِزْوَأ  َكِرْکِذ َو  َهَوـالَح  ِهِیف  ِیْنقِذَأ  َكِْرمَأ َو  ِهَماَـقِإ  یَلَع  ِهِیف  ِینِّوَـق  َّمُهَّللا 
َنیِرِظاَّنلا َرَْصبَأ  اَی  َكِْرتِس 
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مجنپ زور  ياعد 

اَی َکـِتَْفأَِرب  َنِیبَّرَقُْملا  َکـِئاَِیلْوَأ  ْنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َنِیِتناَْـقلا َو  َنیِِحلاَّصلا  َكِداَـبِع  ْنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َنیِرِفْغَتْـسُْملا َو  َنِم  ِهـِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُـهَّللا 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ 

مشش زور  ياعد 

اَی َکیِداَیَأ  َکِّنَِمب َو  َکِطَخَـس  ِتاَبِجُوم  ْنِم  ِهِیف  ِینْحِزْحَز  َِکتَمِقَن َو  ِطاَیِِـسب  ِیْنبِرْـضَت  َِکتَیِـصْعَم َو ال  ِضُّرَعَِتل  ِهِیف  ِیْنلُذْـخَت  َّمُهَّللا ال 
َنِیبِغاَّرلا ِهَبْغَر  یَهَْتنُم 

متفه زور  ياعد 

َنیِّلِضُْملا َيِداَه  اَی  َکِقِیفْوَِتب  ِهِماَوَِدب  َكَرْکِذ  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  ِهِماَثآ َو  ِِهتاَوَفَه َو  ْنِم  ِهِیف  ِیْنبِّنَج  ِهِماَِیق َو  ِهِماَیِص َو  یَلَع  ِهِیف  یِّنِعَأ  َّمُهَّللا 

متشه زور  ياعد 

َنِیِلمْآلا َأَْجلَم  اَی  َِکلْوَِطب  ِماَرِْکلا  َهَبْحُص  ِمالَّسلا َو  َءاَْشفِإ  ِماَعَّطلا َو  َماَعْطِإ  ِماَْتیَْألا َو  َهَمْحَر  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

مهن زور  ياعد 

اَی َِکتَّبَحَِمب  ِهَعِماَْجلا  َِکتاَضْرَم  َیلِإ  ِیتَیِصاَِنب  ْذُخ  ِهَعِطاَّسلا َو  َِکنیِهاَرَِبل  ِهِیف  ِینِدْها  ِهَعِساَْولا َو  َِکتَمْحَر  ْنِم  ابیِـصَن  ِهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 
َنِیقاَتْشُْملا َلَمَأ 

مهد زور  ياعد 

َهَیاَـغ اَـی  َکـِناَسْحِِإب  َکـَْیلِإ  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َْکیَدـَل َو  َنیِِزئاَْـفلا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َکـْیَلَع َو  َنِیلِّکَوَـتُْملا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
َنِیِبلاَّطلا

مهدزای زور  ياعد 

َنِیثیِغَتْسُْملا َثاَیِغ  اَی  َِکنْوَِعب  َناَریِّنلا  َطَخَّسلا َو  ِهِیف  َّیَلَع  ْمِّرَح  َناَیْصِْعلا َو  َقوُسُْفلا َو  ِهِیف  ََّیلِإ  ْهِّرَک  َناَسْحِْإلا َو  ِهِیف  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا 

مهدزاود زور  ياعد 

اَم ِّلُک  ْنِم  ِهِیف  یِّنِمآ  ِفاَْصنِْإلا َو  ِلْدَْـعلا َو  یَلَع  ِهِیف  ِیْنلِمْحا  ِفاَفَْکلا َو  ِعُونُْقلا َو  ِساَِبِلب  ِهِیف  ِینُْرتْسا  ِفاَفَْعلا َو  ِْرتِّسلِاب َو  ِهِیف  یِّنِّیَز  َّمُهَّللا 
َنیِِفئاَْخلا َهَمْصِع  اَی  َِکتَمْصِِعب  ُفاَخَأ 
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مهدزیس زور  ياعد 

ِْنیَع َهَُّرق  اَی  َکـِنْوَِعب  ِراَْربَأـْلا  ِهَبْحُـص  یَقُّتِلل َو  ِهِیف  ِینْقِّفَو  ِراَدـْقَْألا َو  ِتاَِـنئاَک  یَلَع  ِهِیف  ِینْرِّبَص  ِراَذـْقَْألا َو  ِسَنَّدـلا َو  َنِم  ِهِیف  ِینْرِّهَط  َّمُهَّللا 
ِنیِکاَسَْملا

مهدراهچ زور  ياعد 

َنیِِملْسُْملا َّزِع  اَی  َِکتَّزِِعب  ِتاَفْآلا  اَیالَْبِلل َو  اضَرَغ  ِهِیف  ِیْنلَعْجَت  ِتاَوَفَْهلا َو ال  اَیاَطَْخلا َو  َنِم  ِهِیف  ِیْنِلقَأ  ِتاَرَثَْعلِاب َو  ِهِیف  ِینْذِخاَُؤت  َّمُهَّللا ال 

مهدزناپ زور  ياعد 

َنیِِفئاَْخلا َناَمَأ  اَی  َِکناَمَِأب  َنِیِتبْخُْملا  َِهباَنِِإب  يِرْدَص  ِهِیف  ْحَرْشا  َنیِعِشاَْخلا َو  َهَعاَط  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

مهدزناش زور  ياعد 

َنیَِملاَْعلا ََهلِإ  اَی  َِکتَّیَِهلِِإب  ِراَرَْقلا  ِراَد  ِیف )   ) َیلِإ َِکتَمْحَِرب  ِهِیف  ِینِوآ  ِراَرْشَْألا َو  َهَقَفاَُرم  ِهِیف  ِیْنبِّنَج  ِراَْربَْألا َو  ِهَقَفاَوُِمل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َّمُهَّللا 

مهدفه زور  ياعد 

ِروُدُـص ِیف  اَِمب  اِملاَع  اَی  ِلاَؤُّسلا  ِریِـسْفَّتلا َو  َیلِإ  ُجاَتْحَی  ْنَم ال  اَی  َلاَـمْآلا  َجـِئاَوَْحلا َو  ِهِیف  ِیل  ِْضقا  ِلاَـمْعَْألا َو  ِحـِلاَِصل  ِهِیف  ِینِدـْها  َّمُهَّللا 
َنیِرِهاَّطلا ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َنیَِملاَْعلا 

مهدجیه زور  ياعد 

َنِیفِراَْعلا ِبُوُلق  َرِّوَنُم  اَی  َكِرُوِنب  ِهِراَثآ  ِعاَبِّتا  َیلِإ  ِیئاَضْعَأ  ِّلُِکب  ْذُخ  ِهِراَْونَأ َو  ِءاَیِِضب  ِیْبلَق  ِهِیف  ْرَِّون  ِهِراَحْسَأ َو  ِتاَکَرَِبل  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َّمُهَّللا 

مهدزون زور  ياعد 

ِنِیبُْملا ِّقَْحلا  َیلِإ  ایِداَه  اَی  ِِهتاَنَسَح  َلُوبَق  ِیْنمِرْحَت  ِِهتاَْریَخ َو ال  َیلِإ  ِیلِیبَس  ْلِّهَس  ِِهتاَکََرب َو  ْنِم  یِّظَح  ِهِیف  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 

متسیب زور  ياعد 

َنِینِمْؤُْملا ِبُوُلق  ِیف  ِهَنیِکَّسلا  َلِْزنُم  اَی  ِنآْرُْقلا  ِهَوالِِتل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  ِناَریِّنلا َو  َباَْوبَأ  ِهِیف  یِّنَع  ِْقلْغَأ  ِناَنِْجلا َو  َباَْوبَأ  ِهِیف  ِیل  ْحَْتفا  َّمُهَّللا 

مکی تسیب و  زور  ياعد 

ِِجئاَوَح َیِـضاَق  اَی  ـالیِقَم  ـالِْزنَم َو  ِیل  َهَّنَْجلا  ِلَـعْجا  ـالِیبَس َو  َّیَلَع  ِهِیف  ِناَْـطیَّشِلل  ْلَـعْجَت  ـال  ـالِیلَد َو  َکـِتاَضْرَم  َیلِإ  ِهِیف  ِیل  ْلَـعْجا  َّمُهَّللا 
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َنِیِبلاَّطلا

مود تسیب و  زور  ياعد 

اَی َِکتاَّنَج  ِتاَحُوبُْحب  ِهِیف  یِّنِکْـسَأ  َِکتاَضْرَم َو  ِتاَبِجوُِمل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َکـِتاَکََرب َو  ِهِیف  َّیَلَع  ْلِْزنَأ  َِکلْـضَف َو  َباَْوبَأ  ِهِیف  ِیل  ْحَْـتفا  َّمُهَّللا 
َنیِّرَطْضُْملا ِهَوْعَد  َبیُِجم 

موس تسیب و  زور  ياعد 

َنِیِبنْذُْملا ِتاَرَثَع  َلیِقُم  اَی  ِبُولُْقلا  يَْوقَِتب  ِهِیف  ِیْبلَق  ْنِحَْتما  ِبُویُْعلا َو  َنِم  ِهِیف  ِینْرِّهَط  ِبُونُّذلا َو  َنِم  ِهِیف  ِیْنلِسْغا  َّمُهَّللا 

مراهچ تسیب و  زور  ياعد 

َنِیِلئاَّسلا َداَوَج  اَی  َکَیِصْعَأ  َکَعیِطُأ َو ال  ْنَِأل  ِهِیف  َقِیفْوَّتلا  َُکلَأْسَأ  َکیِذُْؤی َو  اَّمِم  َِکب  ُذوُعَأ  َکیِضُْری َو  اَم  ِهِیف  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

مجنپ تسیب و  زور  ياعد 

َنیِِّیبَّنلا ِبُوُلق  َمِصاَع  اَی  َِکئاَِیْبنَأ  ِمَتاَخ  ِهَّنُِسب  اّنَتْسُم  َِکئاَدْعَِأل  ایِداَعُم  َِکئاَِیلْوَِأل َو  اّبُِحم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

مشش تسیب و  زور  ياعد 

َنیِعِماَّسلا َعَمْسَأ  اَی  ارُوتْسَم  ِهِیف  ِیْبیَع  الُوبْقَم َو  ِهِیف  ِیلَمَع  اروُفْغَم َو  ِهِیف  ِیْبنَذ  اروُکْشَم َو  ِهِیف  ِییْعَس  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

متفه تسیب و  زور  ياعد 

ِهِداَبِِعب افوُءَر  اَی  َرْزِْولا  َْبنَّذلا َو  َیِّنَع  َّطُح  يِریِذاَعَم َو  ْلَْبقا  ِرُْسْیلا َو  َیلِإ  ِرْسُْعلا  َنِم  ِهِیف  يِرُومُأ  ْرِّیَص  ِرْدَْقلا َو  ِهَْلَیل  َلْضَف  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 
َنیِِحلاَّصلا

متشه تسیب و  زور  ياعد 

ُحاَْحلِإ ُُهلَغْـشَی  ْنَم ال  اَی  ِِلئاَسَْولا  ِْنَیب  ْنِم  َْکَیلِإ  ِیتَلیِـسَو  ِهِیف  ْبِّرَق  ِِلئاَسَْملا َو  ِراَـضْحِِإب  ِهِیف  ِیْنمِرْکَأ  ِلـِفاَوَّنلا َو  َنِم  ِهِیف  یِّظَح  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 
َنیِِّحلُْملا

مهن تسیب و  زور  ياعد 

َنِینِمْؤُْملا ِهِداَبِِعب  امیِحَر  اَی  ِهَمَهُّتلا  ِبِهاَیَغ  ْنِم  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َهَمْصِْعلا َو  َقِیفْوَّتلا َو  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  ِهَمْحَّرلِاب َو  ِهِیف  ِینِّشَغ  َّمُهَّللا 
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ما یس  زور  ياعد 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  اَنِدِّیَـس  ِّقَِـحب  ِلوُصُأـْلِاب  ُهُعوُُرف  ًهَمَکُْحم  ُلوُـسَّرلا  ُهاَـضْرَی  ُهاَـضْرَت َو  اَـم  یَلَع  ِلوـُبَْقلا  ِرْکُّشلاـِب َو  ِهـِیف  یِماَیِـص  ْلَـعْجا  َّمُـهَّللا 
رکذ فلتخم  تاوعد  بتک  رد  کی  ره  تادابع  اهاعد و  ریخأت  میدـقت و  رد  هک  دـیوگ  فلؤم  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َنیِرِهاَّطلا َو 
مهن تسیب و  زور  رد  یمعفک  ار  متفه  تسیب و  زور  ياـعد  مدـشن و  اـهنآ  رکذ  ضرعتم  مناد  یمن  ربتعم  ار  شتیاور  نوچ  دـنا  هدرک 

یهتنا دشاب  بسنا  هک  تسین  رود  ندناوخ  موس  تسیب و  زور  رد  هعیش  بهذم  قفاوم  تسا و  هدرک  رکذ 

هتفه مایا  ياهاعد 

هبنش زور  ياعد 

َنیِدِساَْحلا َو ِدـْیَک  َنیِِرئاَْجلا َو  ِرْوَج  ْنِم  َیلاَعَت  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َنیِزِّرَحَتُْملا َو  َِهلاَقَم  َنیِمِـصَتْعُْملا َو  ِهَِملَک  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُعَزاَُنت َکِمْکُح َو ال  ِیف  ُّداَُضت  ٍکِیلْمَت ال  ِالب  ُِکلَْملا  ٍکیِرَـش َو  ِالب  ُدِحاَْولا  َْتنَأ  َّمُهَّللا  َنیِدِماَْحلا  ِدْمَح  َقْوَف  ُهُدَـمْحَأ  َنیِِملاَّظلا َو  ِیَْغب 
ِینَنیُِعت ْنَأ  َكاَضِر َو  َهَیاَغ  ِیب  ُُغْلبَت  اَم  َكاَمُْعن  ِرْکُش  ْنِم  ِینَعِزُوت  ْنَأ  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َکِْکُلم  ِیف 

ِینَْتیَیْحَأ َو اَم  َکیِـصاَعَم  ْنَع  ِینَّدُـص )  َو   ) يِّدَِـصب ِینَمَحْرَت  َِکتَیاَنِع َو  ِفُْطِلب  َِکَتبُوثَم  ِقاَقِْحتْـسا  َِکتَداَبِع َو  ِموُُزل  َکـِتَعاَط َو  یَلَع 
یِـسْفَن َو ال ِینیِد َو  ِیف  َهَمـالَّسلا  ِینَحَنْمَت  يِرْزِو َو  ِِهتَوـالِِتب  َّطُـحَت  يِرْدَـص َو  َکـِباَتِِکب  َحَرْـشَت  ْنَأ  ِینَْتیَْقبَأ َو  اَـم  ِینُعَْفنَی  اَِـمل  ِینَقِّفَوـُت 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ُْهنِم  یَضَم  اَمِیف  َْتنَسْحَأ  اَمَک  يِرْمُع  ْنِم  َیَِقب  اَمِیف  َکَناَسْحِإ  َِّمُتت  یِْسنُأ َو  َلْهَأ  ِیب  َشِحُوت 

هبنشکی زور  ياعد 

َِکب ِِهْلبَِحب  الِإ  ُکِْسمُأ  َُهلْوَق َو ال  الِإ  ُدِـمَتْعَأ  َُهلْدَـع َو ال  الِإ  یَـشْخَأ  ُهَلْـضَف َو ال  ـالِإ  وُجْرَأ  ـال  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َْلبَق ِهَّدُْـملا  ِءاَضِْقنا  ِنِم  ِناَثَدَْـحلا َو  ِقِراَوَط  ِناَزْحَْألا َو  ُِرتاَوَت  ِناَـمَّزلا َو  ِرَیِغ  ْنِم  ِناَوْدـُْعلا َو  ِْملُّظلا َو  َنِم  ِناَوْضِّرلا  ِْوفَْعلا َو  اَذ  اَـی  ُریِجَتْـسَأ 
ِیف ُبَغْرَأ  َكاَّیِإ  ُحاَْجنِْإلا َو  ُحاَجَّنلا َو  ِِهب  ُنِرَتْقَی  اَمِیف  ُنیِعَتْـسَأ  َِکب  ُحالْـصِْإلا َو  ُحالَّصلا َو  ِهِیف  اَِـمل  ُدِـشْرَتْسَأ  َكاَّیِإ  ِهَّدـُْعلا َو  ِبُّهَأَّتلا َو 

ِنیِطالَّسلا ِرْوَج  ْنِم  َِکناَْطلُِـسب  ُزِرَتْحَأ  ِنیِطاَیَّشلا َو  ِتاَزَمَه  ْنِم  ِّبَر  اَی  َِکب  ُذوُعَأ  اَهِماَوَد َو  ِهَمالَّسلا َو  ِلوُمُـش  اَهِماَمَت َو  ِهَِیفاَْعلا َو  ِساَِبل 
یِمْوَق َو ِیتَریِشَع َو  ِیف  ِینَّزِعَأ  یِمْوَی َو  ِیتَعاَس َو  ْنِم  َلَْضفَأ  ُهَدَْعب  اَم  يِدَغ َو  ْلَعْجا  یِمْوَص َو  ِیتالَص َو  ْنِم  َناَک  اَم  ْلَّبَقَتَف 
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ِداَحْآلا َنِم  ُهَدـَْعب  اَم  اَذَـه َو  یِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُأَْربَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َْتنَأ  اِظفاَح َو  ٌْریَخ  ُهَّللا  َْتنَأَف  یِمَْون  ِیتَظَقَی َو  ِیف  ِینْظَفْحا 
یِعاَّدلا َکِْقلَخ  ِْریَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َِهباَثِْإِلل  ًءاَجَر  َِکتَعاَط  یَلَع  ُمِیقُأ  َِهباَجِْإِلل َو  اضُّرَعَت  ِیئاَعُد  ََکل  ُِصلْخُأ  ِداَْحلِْإلا َو  ِكْرِّشلا َو  َنِم 

َکَّنِإ يِرْمُع  ِهَرِفْغَْملِاب  يِْرمَأ َو  َْکَیلِإ  ِعاَطِْقنالِاب  ِْمتْخا  ُماَنَت َو  ـال  ِیتَّلا  َکـِْنیَِعب  ِینْظَفْحا  ُماَُـضی َو  ـال  يِذَّلا  َكِّزِِعب  ِینَّزِعَأ  َکِّقَح َو  َیلِإ 
ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َْتنَأ 

هبنشود زور  ياعد 

َْمل ِتاَمَـسَّنلا  َأََرب  َنیِح  اـنیِعُم  َذَـخَّتا  ـال  َضْرَأـْلا َو  ِتاَواَـمَّسلا َو  َرَطَف  َنیِح  ادَـحَأ  ْدِهُْـشی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِِهتَْبیَِهل َو ُهَِرباَبَْجلا  ِتَعَـضاَوَت  ِِهتَفِْرعَم َو  ِْهنُک  ْنَع  ُلوُقُْعلا  ِِهتَفِـص َو  ِهَیاَغ  ْنَع  ُنُْسلَْألا  ِتَّلَک  ِهَِّیناَدْـحَْولا  ِیف  ْرَهاَُظی  َْمل  ِهَّیَِهلِْإلا َو  ِیف  ْكَراَُـشی 

اَدبَأ ِِهلوُسَر  یَلَع  ُُهتاَوَلَص  َو  اِقثْوَتْسُم )  ) اقِسْوَتْسُم اِیلاَوَتُم  اقِـسَّتُم َو  اِرتاَوَتُم  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِِهتَمَظَِعل  ٍمیِظَع  ُّلُک  َداَْقنا  ِِهتَیْـشَِخل َو  ُهوُجُْولا  ِتَنَع 
ُهُطَسْوَأ ٌعَزَف َو  ُُهلَّوَأ  ٍمْوَی  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  احاََجن َو  ُهَرِخآ  احالَف َو  ُهَطَسْوَأ  احالَـص َو  اَذَه  یِمْوَی  َلَّوَأ  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  ادَمْرَـس  اِمئاَد  ُهُمالَـس  َو 

ِِملاَظَم ِیف  َُکلَأْسَأ  ِِهب َو  ِفَأ  َْمل  َُّمث  ُُهتْدَهاَع  ٍدْهَع  ِّلُک  ُُهتْدَعَو َو  ٍدْعَو  ِّلُک  ُُهتْرَذَن َو  ٍرْذَن  ِّلُِکل  َكُرِفْغَتْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌعَجَو  ُهُرِخآ  ٌعَزَج َو 
ِیف ْوَأ  ِِهلاَم  ِیف  ْوَأ  ِهِضْرِع  ِیف  ْوَأ  ِهِسْفَن  ِیف  ُهاَّیِإ  اَُهتْمَلَظ  ٌهَِملْظَم  ِیلَِبق  َُهل  َْتناَک  َِکئاَمِإ  ْنِم  ٍهَمَأ  ْوَأ  َكِدِیبَع  ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأَف  يِْدنِع  َكِداَبِع 

ْوَأ َناَک  اّیَح  ادِـهاَش َو  ْوَأ  َناَک  اِبئاَغ  ٍهَِّیبَصَع  ْوَأ  ٍءاَیِر  ْوَأ  ٍهَّیِمَح  ْوَأ  ٍهَفَنَأ  ْوَأ  يًوَه  ْوَأ  ٍْلیَِمب  ِْهیَلَع  ٌلُماَحَت  ْوَأ  اَِهب  ُُهْتبَتْغا  ٌهَبیِغ  ْوَأ  ِهِدـَلَو  ِِهلْهَأ َو 
اَهِّدَر ْنَع  یِعْسُو  َقاَض  يِدَی َو  ْتَرُصَقَف  اتِّیَم 
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ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ِِهتَداَرِإ  َیلِإ  ٌهَعِرْسُم  ِِهتَّیِـشَِمل َو  ٌهَبیِجَتْـسُم  َیِه  ِتاَجاَْحلا َو  ُِکلْمَی  ْنَم  اَی  َُکلَأْسَأَف  ُْهنِم  ِلُّلَحَّتلا  ِْهَیلِإ َو 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ُهَبِهْوَْملا  َكُّرُـضَت  ُهَرِفْغَْملا َو ال  َکُصُْقنَت  ُهَّنِإ ال  ًهَمْحَر  َكِدـْنِع  ْنِم  ِیل  َبَهَت  َْتئِـش َو  َِمب )   ) اَِـمب یِّنَع  ُهَیِـضُْرت  ْنَأ  َو 

ُرِفْغَی َُهلِْإلا َو ال  َوُه  ْنَم  اَی  َِکتَرِفْغَِمب  ِهِرِخآ  ِیف  ًهَمِْعن  َکـِتَعاَِطب َو  ِِهلَّوَأ  ِیف  ًهَداَعَـس  ِْنیَْتِنث  َکـْنِم  ِْنیَتَمِْعن  ِْنیَْنثِإ  ِمْوَی  ِّلُـک  ِیف  ِیِنلْوَأ  َّمُهَّللا 
ُهاَوِس َبُونُّذلا 

هبنش هس  زور  ياعد 

اَم الِإ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِسْفَن  ِّرَش  ْنِم  ِِهب  ُذوُعَأ  ارِیثَک َو  ادْمَح  ُهُّقِحَتْـسَی  اَمَک  ُهُّقَح  ُدْمَْحلا  ِهَِّلل َو  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َّمُهَّللا ٍرِهاَق  ٍّوُدَع  ٍِرئاَج َو  ٍناَْطلُـس  ٍرِجاَف َو  ٍراَّبَج  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  ُزِرَتْحَأ  ِیْبنَذ َو  َیلِإ  اْبنَذ  ِینُدیِزَی  يِذَّلا  ِناَْطیَّشلا  ِّرَـش  ْنِم  ِِهب  ُذوُعَأ  یِّبَر َو  َمِحَر 

َّنِإَـف َکـِئاَِیلْوَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َنوُِـحْلفُْملا َو  ُمُه  َکـَبْزِح  َّنِإَـف  َکـِبْزِح  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َنُوِبلاَْـغلا َو  ُمُـه  َكَدـْنُج  َّنِإَـف  َكِدـْنُج  ْنـِم  ِیْنلَعْجا 
ْنِم اَْهَیلِإ  يِّرَقَم َو  ُراَد  اَهَّنِإَف  ِیتَرِخآ  ِیل  ِْحلْصَأ  يِْرمَأ َو  ُهَمْصِع  ُهَّنِإَف  ِینیِد  ِیل  ِْحلْـصَأ  َّمُهَّللا  َنُونَزْحَی  ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َكَءاَِیلْوَأ ال 

ِماَمَت َنیِِّیبَّنلا َو  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٍّرَـش  ِّلُک  ْنِم  ِیل  ًهَحاَر  َهاَفَْولا  ٍْریَخ َو  ِّلُک  ِیف  ِیل  ًهَداَیِز  َهاَیَْحلا  ِلَعْجا  يِّرَفَم َو  ِماَئِّللا  ِهَرَواَُجم 
الِإ اّمَغ  ُهَتْرَفَغ َو ال  الِإ  اْبنَذ  ِیل  ْعَدَت  اثالَث ال  ِءاَثَلُّثلا  ِیف  ِیل  ْبَه  َنِیبَجَْتنُْملا َو  ِِهباَحْـصَأ  َنیِرِهاَّطلا َو  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  َنِیلَـسْرُْملا َو  ِهَّدِـع 
َّلُک ُِبلْجَتْـسَأ  ُهُطَخَـس َو  ُُهلَّوَأ  ٍهوُرْکَم  َّلُک  ُِعفْدَتْـسَأ  ِءاَمَّسلا  ِضْرَْألا َو  ِّبَر  ِهَّللا  ِمِْسب  ِءاَمْـسَْألا  ِْریَخ  ِهَّللا  ِمِْسِبب  ُهَتْعَفَد  الِإ  اّوُدَع  ُهَْتبَهْذَأ َو ال 

َْکنِم ِیل  ِْمتْخاَف  ُهاَضِر  ُُهلَّوَأ  ٍبُوبْحَم 
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ِناَسْحِْإلا َِّیلَو  اَی  ِناَْرفُْغلِاب 

هبنشراهچ زور  ياعد 

َْول يِدَقْرَم َو  ْنِم  ِینَْتثََعب  ْنَأ  ُدْمَْحلا  ََکل  اروُُشن  َراَهَّنلا  َلَعَج  اتاَبُس َو  َمْوَّنلا  اساَِبل َو  َْلیَّللا  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َْتیَضَق َتْرَّدَق َو  َْتیَّوَسَف َو  َْتقَلَخ  ْنَأ  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  ادَدَع  ُِقئالَْخلا  َُهل  یِصُْحی  اَدبَأ َو ال  ُعِطَْقنَی  اِمئاَد ال  ادْمَح  ادَمْرَس  ُهَْتلَعَج  َْتئِش 

ْتَفُعَض ْنَم  َءاَعُد  َكوُعْدَأ  َْتیَوَتْحا  ِْکلُْملا  یَلَع  َْتیَوَتْـسا َو  ِشْرَْعلا  یَلَع  َْتیَْلبَأ َو  َْتیَفاَع َو  َْتیَفَـش َو  َتْضَْرمَأ َو  َْتیَیْحَأ َو  َّتَمَأ َو  َو 
ْتَُرثَک ُُهتَرْـسَح َو  ِهِطیِْرفَِتل  ْتَمُظَع  ُُهتَقاَف َو  َکـِتَمْحَر  َیلِإ  ْتَّدَتْـشا  ُُهلَمَأ َو  اَْینُّدـلا  ِیف  یَناَدَـت  ُُهلَجَأ َو  َبَرَْتقا  ُُهتَلیِح َو  ْتَعَطَْقنا  ُُهتَلیِـسَو َو 
ٍدَّمَُحم َهَعاَفَـش  ِیْنقُزْرا  َنیِرِهاَّطلا َو  َنِیبِّیَّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َنیِِّیبَّنلا َو  ِمَتاَـخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـصَف  ُُهَتبْوَت  َکِـهْجَِول  ْتَُصلَخ  ُُهتَْرثَع َو  ُُهتَّلَز َو 

َِکتَعاَط َو ِیف  ِیتَُّوق  ْلَعْجا  اَعبْرَأ  ِءاََـعبْرَْألا  ِیف  ِیل  ِْضقا  َّمُهَّللا  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َکَّنِإ  ُهَتَبْحُـص  ِیْنمِرْحَت  ـال  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص 
ُءاَشَت اَِمل  ٌفیَِطل  َکَّنِإ  َِکباَقِع  َمِیلَأ  ِیل  ُبِجُوی  اَمِیف  يِدْهُز  َِکباََوث َو  ِیف  ِیتَبْغَر  َِکتَداَبِع َو  ِیف  یِطاَشَن 

هبنشجنپ زور  ياعد 

ِِهتَمِْعن ِیف  اَنَأ  ُهَءاَیِـض َو  ِیناَسَک  ِِهتَمْحَِرب َو  ارِْـصبُم  ِراَهَّنلِاب  َءاَج  ِِهتَرْدُِقب َو  اِملْظُم  َْلیَّللا  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِباَِـکتْرِاب ِماَّیَأـْلا  ِیلاَـیَّللا َو  َنِم  ِهِْریَغ  ِیف  ِهِیف َو  ِینْعَْجفَت  ـال  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ِّلَـص  ِِهلاَْـثمَِأل َو  ِینِْقبَأَـف  ُهـَل  ِینَْتیَْقبَأ  اَـمَکَف  َّمُـهَّللا 

یِّنِإ َّمُهَّللا  ُهَدـَْعب  اَم  َّرَـش  ِهِیف َو  اَم  َّرَـش  ُهَّرَـش َو  یِّنَع  ْفِرْـصا  ُهَدـَْعب َو  اَم  َْریَخ  ِهِیف َو  اَم  َْریَخ  ُهَْریَخ َو  ِیْنقُزْرا  ِِمثآَْملا َو  ِباَِستْکا  ِمِراَـحَْملا َو 
ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَحُِمب  َْکیَلَع َو  ُدِمَتْعَأ  ِنآْرُْقلا  ِهَمْرُِحب  َْکَیلِإ َو  ُلَّسَوَتَأ  ِمالْسِْإلا  ِهَّمِِذب 
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ُعِـسَّتَی اسْمَخ ال  ِسیِمَْخلا  ِیف  ِیل  ِْضقا  َّمُهَّللا  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ِیتَجاَح  َءاَضَق  اَِهب  ُتْوَجَر  ِیتَّلا  َِیتَّمِذ  َّمُهَّللا  ِفِرْعاَف  َْکیَدـَل  ُعِفْـشَتْسَأ 
َنِم ِلاَْحلا  ِیف  ًهَعَـس  َِکَتبُوثَم َو  َلیِزَج  اَِهب  ُّقِحَتْـسَأ  ًهَداَبِع  َِکتَعاَط َو  یَلَع  اَِهب  يَْوقَأ  ًهَمالَـس  َکُمَِعن  الِإ  اَـهُقیُِطی  ـال  َکـُمَرَک َو  ـالِإ  اََـهل 

ٍدَّمَُحم َو یَلَع  ِّلَص  َِکنْـصِح َو  ِیف  ِموُمُْغلا  ِموُمُْهلا َو  ِقِراَوَط  ْنِم  ِینَلَعْجَت  َکـِْنمَِأب َو  ِفْوَْخلا  ِِفقاَوَم  ِیف  ِینَنِمُْؤت  ْنَأ  ِلـالَْحلا َو  ِقْزِّرلا 
َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َکَّنِإ  اِعفاَن  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اِعفاَش  ِِهب  ِیلُّسَوَت  ْلَعْجا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ 

هعمج زور  ياعد 

ُصُْقنَی ُهَرَکَذ َو ال  ْنَم  یَْـسنَی  يِذَّلا ال  ِمِیلَْعلا  ِءاَیْـشَْألا  ِءاَنَف  َدَْعب  ِرِخْآلا  ِءاَیْحِْإلا َو  ِءاَْشنِْإلا َو  َْلبَق  ِلَّوَْألا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َِکتَِکئالَم َو َعیِمَج  ُدِهْـشُأ  ادیِهَـش َو  َِکب  یَفَک  َكُدِهْـشُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُهاَجَر  ْنَم  َءاَـجَر  ُعَطْقَی  ـال  ُهاَـعَد َو  ْنَم  ُبیِخَی  ـال  ُهَرَکَـش َو  ْنَم 
ُهَّللا ال َْتنَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ  َکِْقلَخ  ِفاَنْـصَأ  ْنِم  َتْأَْشنَأ  َِکلُـسُر َو  َِکئاَِیْبنَأ َو  ْنِم  َْتثََعب  ْنَم  َکِشْرَع َو  َهَلَمَح  َِکتاَواَمَـس َو  َناَّکُس 
َكُدـْبَع َو ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ادَّمَُحم  َّنَأ  َلیِدـْبَت َو  َِکلْوَِقل َو ال  َْفلُخ  ـال  َلیِدَـع َو  ـال  َکـَل َو  َکیِرَـش  ـال  َكَدْـحَو  َْتنَأ  ـالِإ  ََهلِإ 

ٌقْدِـص َوُه  اَِمب  َرَذـْنَأ  ِباَوَّثلا َو  َنِم  ٌّقَح  َوُه  اَِمب  َرََّشب  ُهَّنَأ  ِداَهِْجلا َو  َّقَح  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِیف  َدَـهاَج  ِداَبِْعلا َو  َیلِإ  ُهَْتلَّمَح  اَـم  يَّدَأ  َکـُلوُسَر 
ِّلَـص ُباَّهَْولا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِینَْتیَدَه َو  ْذِإ  َدـَْعب  ِیْبلَق  ْغُِزت  ِینَْتیَیْحَأ َو ال  اَم  َِکنیِد  یَلَع  ِیْنتِّبَث  َّمُهَّللا  ِباَقِْعلا  َنِم 

ِءاَدَِأل ِینْقِّفَو  ِِهتَْرمُز َو  ِیف  ِینْرُشْحا  ِِهتَعیِش َو  ِهِعاَْبتَأ َو  ْنِم  ِیْنلَعْجا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  یَلَع  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع 
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ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ِءاَزَْجلا  ِمْوَی  ِیف  ِءاَطَْعلا  َنِم  اَِهلْهَِأل  َتْمَسَق  ِتاَعاَّطلا َو  َنِم  اَهِیف  َّیَلَع  َْتبَجْوَأ  اَم  ِتاَعُمُْجلا َو  ِضْرَف 

ریجم ياعد 

ریجم ياعد  تلیضف 

ماـقم رد  هک  یتـقو  رد  دروآ  ترـضح  نآ  يارب  لـیئربج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  يورم  نأـشلا  عـیفر  تسا  ییاـعد 
تلیضف هب  هراشا  نآ  هیشاح  رد  هدرک و  رکذ  ار  اعد  نیا  حابصم  نیمالا و  دلب  رد  یمعفک  دوب و  زامن  هب  لوغشم  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

ياه هناد  ددع  هب  هچ  رگا  دوش  هدیزرمآ  شناهانگ  دـناوخب  ناضمر  هام  ضیبلا  مایا  رد  ار  اعد  نیا  هک  ره  هدومرف  هلمج  زا  هدومن  نآ 
تسا عفان  نآ  ندناوخ  مغ  عفر  يرگناوت و  انغ و  نید و  ياضق  ضیرم و  يافـش  يارب  دشاب و  نابایب  گیر  ناتخرد و  گرب  ناراب و 

تسا نیا  اعد  و 

ریجم ياعد  نتم 

ِراَّنلا َنِم  اَنْرِجَأ  ُمیِرَک  اَی  َْتَیلاَعَت  ُمیِحَر  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُناَمْحَر  اَی  َْتَیلاَعَت  ُهَّللا  اَی  َکَناَْحبُـس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِمِْسب 
ُریُِجم اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُمالَـس  اَی  َْتَیلاَعَت  ُسوُّدـُق  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُِکلاَم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُِکلَم  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی 

اَی َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُراَّبَج  اَی  َْتَیلاَعَت  ُزیِزَع  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُنِْمیَهُم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُنِمُْؤم  اَی  َکـَناَْحبُس 
َْتَیلاَعَت ُرِّوَصُم  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُئِرَاب  اَی  َْتَیلاَعَت  ُِقلاَخ  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُرِّبَجَتُم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُرِّبَکَتُم 

اَنْرِجَأ ُباَّوَت  اَی  َْتَیلاَعَت  ُباَّهَو  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ِیقَاب  اَی  َْتَیلاَعَت  يِداَه  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُرِّدَقُم  اَی 
اَی ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  َيالْوَم  اَی  َْتَیلاَعَت  يِدِّیَس  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُحاَتُْرم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُحاَّتَف  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم 

اَی َْتَیلاَعَت  ُبیِرَق  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم 
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اَنْرِجَأ ُدیِجَم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُدیِمَح  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُدیِعُم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُئِدـْبُم  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُبِیقَر 
اَی ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُروُکَـش  اَی  َْتَیلاَعَت  ُروُفَغ  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُمیِظَع  اَی  َْتَیلاَعَت  ُمیِدَـق  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم 

ُریُِجم اَی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  ُناَّنَم  اَـی  َْتَیلاَـعَت  ُناَّنَح  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  ُدیِهَـش  اَـی  َْتَیلاَـعَت  ُدِـهاَش  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم 
اَی َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُتیِمُم  اَی  َْتَیلاَعَت  ِییُْحم  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُثِراَو  اَی  َْتَیلاَعَت  ُثِعَاب  اَی  َکَناَْحبُس 

َْتَیلاَعَت ُلِیلَج  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُِسنُوم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُسِینَأ  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُقِیفَر  اَی  َْتَیلاَعَت  ُقیِفَش 
اَنْرِجَأ ُِّیلَم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُّیِفَح  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُریَِـصب  اَی  َْتَیلاَعَت  ُرِیبَخ  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُلیِمَج  اَی 

اَی ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُراَّهَق  اَی  َْتَیلاَعَت  ُراَّفَغ  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُدوُجْوَم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُدُوبْعَم  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا  َنِم 
ُریُِجم اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُذاَعَم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُداَوَج  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  ُروُکْـشَم  اَـی  َْتَیلاَـعَت  ُروُکْذَـم  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم 

اَی َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُقِزاَر  اَی  َْتَیلاَعَت  ُِقباَس  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُلالَج  اَی  َْتَیلاَعَت  ُلاَمَج  اَی  َکَناَْحبُس 
َْتَیلاَعَت ُعِیفَر  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُعیِرَـس  اَی  َْتَیلاَعَت  ُعیِمَـس  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُِقلاَف  اَی  َْتَیلاَعَت  ُقِداَص 

اَنْرِجَأ ُلاَعَتُم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُلاَّعَف  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُعیَِدب  اَی 
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اَی ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُرِهاَط  اَی  َْتَیلاَعَت  ُرِهاَق  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  یِـضاَر  اَی  َْتَیلاَعَت  یِـضاَق  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا  َنِم 
َکَناَْحبُس ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُِمئاَق  اَی  َْتَیلاَعَت  ُِمئاَد  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُمِکاَح  اَی  َْتَیلاَعَت  ُِملاَع  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم 

َْتَیلاَعَت ُِّیفَو  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ِینْغُم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُِّینَغ  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُمِساَق  اَی  َْتَیلاَعَت  ُمِصاَع  اَی 
اَنْرِجَأ ُرِّخَُؤم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُمِّدَقُم  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ِیفاَش  اَی  َْتَیلاَعَت  ِیفاَک  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُّيِوَق  اَی 
ُریُِجم اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُنِطَاب  اَی  َْتَیلاَعَت  ُرِهاَظ  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُرِخآ  اَی  َْتَیلاَعَت  ُلَّوَأ  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم 
ُریُِجم اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ِلْوَّطلا  اَذ  اَی  َْتَیلاَـعَت  ِّنَْملا  اَذ  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  یَجَتُْرم  اَـی  َْتَیلاَـعَت  ُءاَـجَر  اَـی  َکـَناَْحبُس 

ُدِّیَس اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُدَحَأ  اَی  َْتَیلاَعَت  ُدِحاَو  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُموُّیَق  اَی  َْتَیلاَعَت  ُّیَح  اَی  َکَناَْحبُس 
اَی َْتَیلاَعَت  ِیلاَو  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُرِیبَک  اَی  َْتَیلاَعَت  ُریِدَـق  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  ُدَمَـص  اَـی  َْتَیلاَـعَت 
اَی َْتَیلاَعَت  ُِّیلَو  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  یَلْعَأ  اَی  َْتَیلاَعَت  ُِّیلَع  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  ِیلاَـع )  اَـی   ) ِیلاَـعَتُم

اَنْرِجَأ ُِعفاَر  اَی  َْتَیلاَعَت  ُِضفاَخ  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُئِرَاب  اَی  َْتَیلاَعَت  ُئِراَذ  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  َیلْوَم 
اَی َْتَیلاَعَت  ُطِسْقُم  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم 
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َنِم اَنْرِجَأ  ُظیِفَح  اَی  َْتَیلاَعَت  ُِظفاَح  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُّلِذُم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُّزِعُم  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُعِماَج 
ُریُِجم اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُمِیلَح  اَی  َْتَیلاَعَت  ُمِیلَع  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُرِدَـتْقُم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُرِداَق  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا 

اَی َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُِعناَم  اَی  َْتَیلاَعَت  یِطْعُم  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُمیِکَح  اَی  َْتَیلاَعَت  ُمَکَح  اَی  َکَناَْحبُس 
َْتَیلاَعَت ُلِداَع  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُبیِسَح  اَی  َْتَیلاَعَت  ُبیُِجم  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُِعفاَن  اَی  َْتَیلاَعَت  ُّراَض 

اَنْرِجَأ ُّقَح  اَی  َْتَیلاَعَت  ُّبَر  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُفیِرَش  اَی  َْتَیلاَعَت  ُفیَِطل  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُلِصاَف  اَی 
اَی ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُمِقَْتنُم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُّوُفَع  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُدِـحاَو  اَی  َْتَیلاَعَت  ُدِـجاَم  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا  َنِم 

ُریُِجم اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُفوُطَع  اَی  َْتَیلاَعَت  ُفوُءَر  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  ُعِّسَُوم  اَـی  َْتَیلاَـعَت  ُعِساَو  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم 
اَی َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُطیُِحم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُتیِقُم  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  ُْرتِو  اَـی  َْتَیلاَـعَت  ُدْرَف  اَـی  َکـَناَْحبُس 
اَی َْتَیلاَعَت  َُّرب  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُنِیتَم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُنِیبُم  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُلْدَـع  اَی  َْتَیلاَـعَت  ُلـیِکَو 
َنِم اَنْرِجَأ  ُرِّوَنُم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُرُون  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُدِشُْرم  اَی  َْتَیلاَعَت  ُدیِشَر  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُدوُدَو 

اَنْرِجَأ ُرِصاَن  اَی  َْتَیلاَعَت  ُریِصَن  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com


اَی ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُئِْشنُم  اَی  َْتَیلاَعَت  یِصُْحم  اَی  َکَناَْحبُس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُِرباَص  اَی  َْتَیلاَعَت  ُرُوبَص  اَی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَی  ِراَّنلا  َنِم 
ُریُِجم اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْرِجَأ  ُثاَیِغ  اَی  َْتَیلاَـعَت  ُثیِغُم  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  ُناَّیَد  اَـی  َْتَیلاَـعَت  ُناَْحبُـس  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم 

ِلالَْجلا ِتوُرَبَْجلا َو  اَذ  اَـی  َتْکَراَـبَت  ِلاَـمَْجلا  ِّزِْعلا َو  اَذ  اَـی  َکَناَْحبُـس  ُریُِجم  اَـی  ِراَّنلا  َنِم  اـَنْرِجَأ  ُرِـضاَح  اَـی  َْتَیلاَـعَت  ُرِطاَـف  اَـی  َکـَناَْحبُس 
یَلَع ُهَّللا  یَّلَص  َنِینِمْؤُْملا َو  یِْجُنن  َِکلَذَک  ِّمَْغلا َو  َنِم  ُهاَْنیََّجن  َُهل َو  اَْنبَجَتْساَف  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  َکَناَْحبُس ال 

میِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  الِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ُلیِکَْولا َو ال  َمِْعن  ُهَّللا َو  اَُنبْسَح  َنیَِملاَْعلا َو  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنیِعَمْجَأ َو  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  اَنِدِّیَس 

ریبک نشوج  ياعد 

نشوج ياعد  تلیضف 

لوسر ترضح  شراوگرزب  دج  زا  شردپ  زا  نیدجاسلا  دیس  ترـضح  زا  تسا  يورم  نآ  تسا و  یمعفک  حابـصم  نیمالا و  دلب  رد 
رد تاوزغ  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يارب  دروآ  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  ار  اـعد  نیا  نیعمجأ و  مهیلع  هیلع و  هللا  یلص 
هک درک  ضرع  لیئربج  سپ  دوب  هدروآ  درد  هب  ار  شکرابم  ندـب  نآ  ینیگنـس  هک  دوب  ینارگ  نشوج  ترـضح  نآ  نت  رب  هک  یلاح 
وت يارب  زا  تسا  ناما  وا  هک  ار  اعد  نیا  ناوخب  ار و  نشوج  نیا  نکب  هک  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالس  ار  وت  تراگدرورپ  دمحم  ای 

شیوخ نفک  رب  ار  نآ  هک  ره  هکنآ  هلمج  زا  تسین  شمامت  لقن  ماقم  هک  هدومرف  رکذ  اـعد  نیا  تلیـضف  رد  یحرـش  سپ  وت  تما  و 
شتآ هب  ار  وا  هک  دیامرف  ایح  یلاعت  قح  دسیون 
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وا يارب  دـیامرف  قلخ  ردـقلا و  هلیل  دـیامرف  يزور  ار  وا  یلاعت  قح  دـناوخب  ناضمر  هام  لوا  رد  تین  هب  ار  نآ  هک  ره  دـنک و  باذـع 
هدومرف هکنآ  ات  هدرک  لقن  رایسب  تلیـضف  سپ  دنهد  رارق  وا  يارب  ار  شباوث  ار و  ادخ  دننک  سیدقت  حیبست و  هک  هتـشرف  رازه  داتفه 
تـشهب وا  يارب  دیامرف  بجاو  منهج و  شتآ  رب  ار  وا  دسج  یلاعت  قح  دیامرف  مارح  هبترم  هس  ناضمر  هام  رد  ار  وا  دـناوخب  هک  ره  و 

هک تسا  ربخ  رخآ  رد  دوخ و  تایح  تدم  دشاب  ادخ  ناما  رد  یـصاعم و  زا  ار  وا  دننک  ظفح  هک  دیامرف  لکوم  وا  رب  کلم  ود  ار و 
نآ مسیونب  هکنآ  اعد و  نیا  ظفح  هب  هیلع  هللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  درک  تیـصو  دومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج 

مـسا تسا  نآ  رد  تسا و  مسا  رازه  نآ  نآ و  ندـناوخ  هب  ار  ناـشیا  منک  بیغرت  دوـخ و  لـها  هب  ار  نآ  منک  میلعت  وا و  نـفک  رب  ار 
هللا رطع  مولعلا  رحب  همالع  هکنانچ  نفکب  اعد  نیا  نتشون  بابحتـسا  یکی  دوش  یم  دافتـسم  زیچ  ود  ربخ  نیا  زا  هک  دیوگ  ریقف  مظعا 

ُتوُْعنَْملا ُنَشْوَْجلا  ِنآْرُْقلا َو  َُهباَتِک  اَذَکَه  ِناَمیِْإلا َو  ِمالْـسِْإلا َو  ُهَداَهَـش  ِناَفْکَْألِاب  َبَتُْکی  ْنَأ  َّنُس  َو   ) هدومرف هراشا  نآ  هب  هرد  رد  هدقرم 
نآ زا  يرکذ  ربخ  رد  ردـق  ياهبـش  صوصخ  رد  نآ  ندـناوخ  اما  ناضمر و  هاـم  لوا  رد  اـعد  نیا  ندـناوخ  بابحتـسا  مود  ِناَـمَْألِاب )
هدش دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  هدومرف و  ردق  ياهبـش  لامعا  نمـض  رد  داعملا  داز  رد  هحور  هللا  سدق  یـسلجم  همالع  نکل  تسین 

تسا
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راد هللا  هلحأ  ماقم  نیا  رد  ار  ام  راوگرزب  نآ  شیامرف  تسا  یفاک  دـنناوخب و  بش  هس  نیا  زا  کـی  ره  رد  ار  ریبک  نشوج  ياـعد  هک 
اَی ال َکَناَْحبُس  تفگ  دیاب  لصف  ره  رخآ  رد  تسا و  یهلا  مسا  هد  رب  لمتـشم  یلـصف  ره  تسا و  لصف  دص  اعد  نیا  هلمجلاب  مالـسلا 

شرخآ رد  دـیوگب و  ِهَّللا  ِمِْسب  لـصف  ره  لوا  رد  هک  تسا  نیمـالا  دـلب  رد  ِّبَر و  اَـی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْـصِّلَخ  َثْوَْـغلا  َثْوَْـغلا  َتـْنَأ  ـالِإ  َهـَلِإ 
َمَحْرَأ اَـی  ِماَرْکِإـْلا  ِلـالَْجلا َو  اَذ  اَـی  ِّبَر  اَـی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْـصِّلَخ  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َثْوَْغلا  َثْوَْـغلا  َْتنَأ  ـالِإ  ََهلِإ  ـال  اَـی  َکـَناَْحبُس 

تسا نیا  اعد  نآ  َنیِمِحاَّرلا و 

ریبک نشوج  ياعد  نتم 

اَی ال َکَناَْحبُـس  ُمیِکَح  اَی  ُمِیلَح  اَی  ُمِیلَع  اَی  ُمیِدَق  اَی  ُمیِظَع  اَی  ُمیِقُم  اَی  ُمیِرَک  اَی  ُمیِحَر  اَی  ُناَمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَی  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 1 
َِرفاَغ اَی  ِتاَنَسَْحلا  َِّیلَو  اَی  ِتاَجَرَّدلا  َِعفاَر  اَی  ِتاَوَعَّدلا  َبیُِجم  اَی  ِتاَداَّسلا  َدِّیَس  اَی  ِّبَر 2  اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْصِّلَخ  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ 

َنیِِحتاَْفلا َْریَخ  اَی  َنیِِرفاَْغلا  َْریَخ  اَی  ِتاَِّیلَْبلا 3  َِعفاَد  اَی  ِتاَّیِفَْخلا  َِملاَع  اَی  ِتاَوْصَْألا  َعِماَس  اَی  ِتَابْوَّتلا  َِلباَق  اَی  ِتالَأْسَْملا  َیِطْعُم  اَی  ِتاَئیِطَْخلا 
َْریَخ اَی  َنِیلِْزنُْملا  َْریَخ  اَی  َنیِرِکاَّذـلا  َْریَخ  اَـی  َنیِدـِماَْحلا  َْریَخ  اَـی  َنِیثِراَْولا  َْریَخ  اَـی  َنِیقِزاَّرلا  َْریَخ  اَـی  َنیِمِکاَْـحلا  َْریَخ  اَـی  َنیِرِـصاَّنلا  َْریَخ  اَـی 

َئِْـشنُم اَی  ِلاَعَتُْملا  ُرِیبَْکلا  َوُه  ْنَم  اَی  ُلـالَْجلا  ُکـْلُْملا َو  َُهل  ْنَم  اَـی  ُلاَـمَْکلا  ُهَرْدـُْقلا َو  َُهل  ْنَم  اَـی  ُلاَـمَْجلا  ُهَّزِْعلا َو  َُهل  ْنَم  اَـی  َنِینِسْحُْملا 4 
ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َوُه  ْنَم  اَی  ِباَسِْحلا  ُعیِرَس  َوُه  ْنَم  اَی  ِلاَحِْملا  ُدیِدَش  َوُه  ْنَم  اَی  ِلاَقِّثلا  ِباَحَّسلا 
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اَی ُناَْطلُـس  اَی  ُناَهُْرب  اَی  ُناَّیَد  اَـی  ُناَّنَم  اَـی  ُناَّنَح  اَـی  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِباَتِْکلا 5  ُّمَأ  ُهَدـْنِع  ْنَم  اَـی  ِباَوَّثلا  ُنْسُح  ُهَدـْنِع  ْنَم  اَـی 
ْنَم اَی  ِِهتَرْدُِقل  ْیَش ٍء  ُّلُک  َمَلْسَتْسا  ِنَم  اَی  ِِهتَمَظَِعل  ْیَش ٍء  ُّلُک  َعَضاَوَت  ْنَم  اَی  ِناَیَْبلا 6  ِّنَْملا َو  اَذ  اَی  ُناَعَتْسُم  اَی  ُناَْحبُس  اَی  ُناَْرفُغ  اَی  ُناَوْضِر 

ِتَماَق ْنَم  اَی  ِِهتَفاَخَم  ْنِم  ُلاَبِْجلا  ِتَقَّقَشَت  ْنَم  اَی  ِِهتَیْشَخ  ْنِم  ْیَش ٍء  ُّلُک  َداَْقنا  ِنَم  اَی  ِِهتَْبیَِهل  ْیَش ٍء  ُّلُک  َعَضَخ  ْنَم  اَی  ِِهتَّزِِعل  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َّلَذ 
اَی اَیاَطَْخلا  َِرفاَغ  اَی  ِِهتَکَلْمَم 7  ِلْهَأ  یَلَع  يِدَتْعَی  ْنَم ال  اَی  ِهِدْـمَِحب  ُدـْعَّرلا  ُحِّبَُـسی  ْنَم  اَی  ِِهنْذِِإب  َنوُضَرَْألا  ِتَّرَقَتْـسا  ِنَم  اَی  ِهِْرمَِأب  ُتاَواَمَّسلا 
اَی اَیاَرَْبلا  َثِعَاب  اَی  اَیاَکَّشلا  َعِماَس  اَی  اَیاَنَْملا  َیِـضاَق  اَی  اَیاَرَْبلا  َقِزاَر  اَی  اَیاَدَْـهلا  َبِهاَو  اَی  اَیاَطَْعلا  َلِزُْجم  اَی  اَیاَجَّرلا  یَهَْتنُم  اَی  اَیالَْبلا  َفِشاَـک 

ِّنَْملا َو اَذ  اَی  ِءاَضِّرلا  ِْوفَْعلا َو  اَذ  اَی  ِءاَفَْولا  ِدْهَْعلا َو  اَذ  اَی  ِءاَنَّسلا  ِدْجَْملا َو  اَذ  اَی  ِءاَهَْبلا  ِرْخَْفلا َو  اَذ  اَی  ِءاَنَّثلا  ِدْـمَْحلا َو  اَذ  اَی  يَراَسُْألا 8  َِقلْطُم 
اَی ُِعناَم  اَی  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِءاَمْعَّنلا 9  ِءالْآلا َو  اَذ  اَی  ِءاَخَّسلا  ِدوُْجلا َو  اَذ  اَی  ِءاَقَْبلا  ِّزِْعلا َو  اَذ  اَی  ِءاَضَْقلا  ِلْـصَْفلا َو  اَذ  اَـی  ِءاَـطَْعلا 
ِّلُک َقِزاَر  اَی  ٍقُولْخَم  ِّلُک  َِقلاَخ  اَی  ٍعُونْـصَم  ِّلُک  َِعناَص  اَی  ُعِسُوم 10  اَی  ُعِساَو  اَی  ُِعفاَش  اَی  ُعِماَج  اَی  ُعِماَس  اَی  ُِعفاَن  اَی  ُِعناَص  اَـی  ُِعفاَر  اَـی  ُِعفاَد 
ِّلُک َِرتاَس  اَی  ٍلوُذْـخَم  ِّلُک  َرِـصاَن  اَی  ٍموُحْرَم  ِّلُک  َمِحاَر  اَی  ٍموُمْهَم  ِّلُک  َجِراَف  اَی  ٍبوُرْکَم  ِّلُک  َفِشاَک  اَی  ٍكُولْمَم  ِّلُک  َِکلاَم  اَـی  ٍقوُزْرَم 

ِیتَبیِصُم َْدنِع  ِیئاَجَر  اَی  ِیتَّدِش  َْدنِع  ِیتَّدُع  اَی  ٍدوُرْطَم 11  ِّلُک  َأَْجلَم  اَی  ٍبُویْعَم 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 459 

http://www.ghaemiyeh.com


يِراَِقْتفا َْدنِع  ِیئاَنَغ  اَی  ِیتَْریَح  َْدنِع  ِیلِیلَد  اَی  ِیَتبْرُک  َْدنِع  ِیثاَیِغ  اَی  ِیتَمِْعن  َْدنِع  یِِّیلَو  اَی  ِیَتبْرُغ  َْدنِع  ِیبِحاَص  اَی  ِیتَشْحَو  َدـْنِع  یِِـسنُوم  اَی 
َبِّلَقُم اَی  ِبوُرُْکلا  َفِشاَک  اَی  ِبُویُْعلا  َراَّتَـس  اَی  ِبُونُّذـلا  َراَّفَغ  اَی  ِبُویُْغلا  َمالَع  اَـی  یِعَْزفَم 12  َْدنِع  ِینیِعُم  اَی  يِراَرِطْـضا  َدـْنِع  ِیئَْجلَم  اَی 

ُلِیلَج اَی  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِموُمُْغلا 13  َسِّفَنُم  اَی  ِموُمُْهلا  َجِّرَفُم  اَی  ِبُولُْقلا  َسِینَأ  اَی  ِبُولُْقلا  َرِّوَنُم  اَی  ِبُولُْقلا  َبِیبَط  اَی  ِبُولُْقلا 
َخیِرَص اَی  َنِیثیِغَتْـسُْملا  َثاَیِغ  اَی  َنیِرِّیَحَتُْملا  َلِیلَد  اَی  ُلیُِحم 14  اَی  ُلیِقُم  اَی  ُلِینُم  اَی  ُلیِدـُم  اَی  ُلِیبَق  اَی  ُلِیلَد  اَی  ُلیِفَک  اَی  ُلیِکَو  اَی  ُلـیِمَج  اَـی 
َبیُِجم اَی  َنِیِبنْذُْملا  َِرفاَغ  اَی  َنیِصاَْعلا  َأَْجلَم  اَی  ِنیِکاَسَْملا  َمِحاَر  اَی  َنِینِمْؤُْملا  َنْوَع  اَی  َنیِِفئاَْخلا  َناَمَأ  اَی  َنیِریِجَتْسُْملا  َراَج  اَی  َنیِخِرْصَتْسُْملا 

ِهَمْکِْحلا َو اَذ  اَی  ِناَْحبُّسلا  ِسْدـُْقلا َو  اَذ  اَی  ِناَمَْألا  ِْنمَْألا َو  اَذ  اَی  ِناَِنْتمالا  ِلْـضَْفلا َو  اَذ  اَـی  ِناَـسْحِْإلا  ِدوُْجلا َو  اَذ  اَـی  َنیِّرَطْضُْملا 15  ِهَوْعَد 
ْنَم اَی  ِناَْرفُْغلا 16  ِْوفَْعلا َو  اَذ  اَی  ِناَعَتْـسُْملا  ِهَْفأَّرلا َو  اَذ  اَی  ِناَْطلُّسلا  ِهَمَظَْعلا َو  اَذ  اَی  ِناَهُْرْبلا  ِهَّجُْحلا َو  اَذ  اَی  ِناَوْضِّرلا  ِهَمْحَّرلا َو  اَذ  اَی  ِناَیَْبلا 
ْنَم اَی  ْیَش ٍء  ِّلُک  َْلبَق  َوُه  ْنَم  اَی  ْیَش ٍء  ِّلُک  ُِعناَص  َوُه  ْنَم  اَی  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ُِقلاَخ  َوُه  ْنَم  اَی  ْیَـش ٍء  ِّلُک  َُهلِإ  َوُه  ْنَم  اَی  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ُّبَر  َوُه 
ُّلُک یَنْفَی  یَْقبَی َو  َوُه  ْنَم  اَی  ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  ٌرِداَق  َوُه  ْنَم  اَی  ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ٌِملاَع  َوُه  ْنَم  اَی  ْیَش ٍء  ِّلُک  َقْوَف  َوُه  ْنَم  اَی  ْیَـش ٍء  ِّلُک  َدَْعب  َوُه 

اَی ُنِّکَمُم  اَی  ُنِّوَهُم  اَی  ُنِّیَبُم  اَی  ُنِّقَُلم  اَی  ُنِّوَکُم  اَی  ُنِْمیَهُم  اَی  ُنِمُْؤم  اَی  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ْیَش ٍء 17 
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ِهِداَبِع یَلَع  َوُه  ْنَم  اَی  ٌمیِظَع  ِِهلـالَج  ِیف  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌمیِدَـق  ِِهناَْطلُـس  ِیف  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌمیِقُم  ِهِْکُلم  ِیف  َوُه  ْنَم  اَـی  ُمِّسَقُم 18  اَی  ُِنْلعُم  اَـی  ُنِّیَُزم 
ِیف َوُه  ْنَم  اَی  ٌمیِکَح  ِهِْعنُـص  ِیف  َوُه  ْنَم  اَی  ٌمیِرَک  ُهاَجَر  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  اَی  ٌمِیلَح  ُهاَصَع  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌمِیلَع  ْیَـش ٍء  ِّلُِـکب  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌمیِحَر 

ُفاَُخی ْنَم ال  اَی  ُهُِّرب  الِإ  ُرَْظُنی  ْنَم ال  اَی  ُهُْوفَع  الِإ  ُلَأُْسی  ْنَم ال  اَی  ُُهلْـضَف  الِإ  یَجُْری  ْنَم ال  اَی  ٌمیِدَق 19  ِهِفُْطل  ِیف  َوُه  ْنَم  اَی  ٌفیَِطل  ِِهتَمْکِح 
ْنَم اَی  ُهَبَـضَغ  ُُهتَمْحَر  ْتَقَبَـس  ْنَم  اَی  ُُهتَمْحَر  ْیَـش ٍء  َّلُک  ْتَعِـسَو  ْنَم  اَی  ُُهناَْطلُـس  الِإ  َناَْطلُـس  ْنَم ال  اَی  ُهُْکُلم  الِإ  ُموُدَی  ْنَم ال  اَی  ُُهلْدَـع  الِإ 

َقِداَص اَی  ِْقلَْخلا  َِقلاَخ  اَی  ِبْوَّتلا  َِلباَق  اَی  ِْبنَّذلا  َِرفاَغ  اَی  ِّمَْغلا  َفِشاَک  اَی  ِّمَْهلا  َجِراَف  اَی  ُهَْلثِم 20  ٌدَحَأ  َْسَیل  ْنَم  اَی  ُهُْملِع  ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َطاَحَأ 
ُّیِفَح اَی  ُِّیلَم  اَی  ُِّینَغ  اَی  ُِّیفَو  اَی  ُِّیلَع  اَی  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِماَنَْألا 21  َقِزاَر  اَی  ِّبَْحلا  َِقلاَف  اَی  ِّرِّسلا  َِملاَع  اَی  ِدْهَْعلا  َِیفُوم  اَی  ِدْعَْولا 
َْرتِّسلا ِِکتْهَی  َْمل  ْنَم  اَی  ِهَریِرَْجلِاب  ْذِخاَُؤی  َْمل  ْنَم  اَی  َحـِیبَْقلا  َرَتَس  ْنَم  اَی  َلیِمَْجلا  َرَهْظَأ  ْنَم  اَی  ُِّیلَو 22  اَی  ُّيِوَق  اَی  ُّيَِدب  اَی  ُّیِکَز  اَی  ُّیِـضَر  اَی 

اَذ اَی  يَوْکَـش 23  ِّلُک  یَهَْتنُم  اَی  يَوَْجن  ِّلُک  َبِحاَص  اَی  ِهَمْحَّرلِاب  ِْنیَدَْـیلا  َطِسَاب  اَـی  ِهَرِفْغَْملا  َعِساَو  اَـی  ِزُواَـجَّتلا  َنَسَح  اَـی  ِْوفَْعلا  َمیِظَع  اَـی 
ِهَماَرَْکلا اَذ  اَی  ِهَعِطاَْقلا  ِهَّجُْحلا  اَذ  اَی  ِهَِلماَْکلا  ِهَرْدـُْقلا  اَذ  اَی  ِهَِغلاَْبلا  ِهَمْکِْحلا  اَذ  اَـی  ِهَِقباَّسلا  ِهَّنِْملا  اَذ  اَـی  ِهَعِـساَْولا  ِهَمْحَّرلا  اَذ  اَـی  ِهَِغباَّسلا  ِهَمْعِّنلا 

اَی ِهَِمئاَّدلا  ِهَّزِْعلا  اَذ  اَی  ِهَرِهاَّظلا 
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اَی ِتاَرْوَْعلا  َِرتاَس  اَی  ِتاَرَثَْعلا  َلیِقُم  اَی  ِتاَرَبَْعلا  َمِحاَر  اَی  ِتاَُملُّظلا  َلِعاَج  اَی  ِتاَواَمَّسلا  َعیِدـَب  اَـی  ِهَعِینَْملا 24  ِهَمَظَْعلا  اَذ  اَـی  ِهَنِیتَْملا  ِهَّوُْقلا  اَذ 
اَی ُرِّوَصُم  اَی  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِتاَمِقَّنلا 25  َدیِدَش  اَی  ِتاَئِّیَّسلا  َیِحاَم  اَی  ِتاَنَسَْحلا  َفِّعَضُم  اَی  ِتاَیْآلا  َلِْزنُم  اَی  ِتاَْومَْألا  َِییُْحم 

ِدَلَْبلا َّبَر  اَی  ِماَرَْحلا  ِرْهَّشلا  َّبَر  اَی  ِماَرَْحلا  ِْتیَْبلا  َّبَر  اَـی  ُرِّخَُؤم 26  اَی  ُمِّدَقُم  اَی  ُرِْذنُم  اَی  ُرِّشَبُم  اَی  ُرِّسَیُم  اَی  ُرِّوَنُم  اَی  ُرِّهَطُم  اَی  ُرِّبَدـُم  اَی  ُرِّدَـقُم 
َّبَر اَی  ِمالَّظلا  ِروُّنلا َو  َّبَر  اَی  ِماَرَْحلا  ِّلِْحلا َو  َّبَر  اَی  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َّبَر  اَـی  ِماَرَْحلا  ِرَعْـشَْملا  َّبَر  اَـی  ِماَـقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َّبَر  اَـی  ِماَرَْحلا 

َنَـسْحَأ اَی  َنیِرِهاَّطلا  َرَهْطَأ  اَی  َنِیقِداَّصلا  َقَدْصَأ  اَی  َنِیلِداَْعلا  َلَدْعَأ  اَی  َنیِمِکاَْحلا  َمَکْحَأ  اَی  ِماَنَْألا 27  ِیف  ِهَرْدـُْقلا  َّبَر  اَی  ِمالَّسلا  ِهَّیِحَّتلا َو 
اَی َُهل  َداَمِع  ْنَم ال  َداَمِع  اَـی  َنیِمَرْکَْألا 28  َمَرْکَأ  اَی  َنیِِعفاَّشلا  َعَفْشَأ  اَی  َنیِرِظاَّنلا  َرَْصبَأ  اَی  َنیِعِماَّسلا  َعَمْـسَأ  اَی  َنِیبِساَْحلا  َعَرْـسَأ  اَی  َنیِِقلاَْخلا 
اَی َُهل  َّزِع  ْنَم ال  َّزِع  اَی  َُهل  َرْخَف  ْنَم ال  َرْخَف  اَی  َُهل  َثاَیِغ  ْنَم ال  َثاَیِغ  اَی  َُهل  َزْرِح  ْنَم ال  َزْرِح  اَی  َُهل  َرْخُذ  ْنَم ال  َرْخُذ  اَـی  َُهل  َدَنَـس  ـال  ْنَم  َدَـنَس 

ُمِحاَر اَی  ُِمئاَد  اَی  ُِمئاَق  اَی  ُمِصاَع  اَی  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َُهل 29  َناَمَأ  ْنَم ال  َناَمَأ  اَی  َُهل  َسِینَأ  ْنَم ال  َسِینَأ  اَی  َُهل  َنیِعُم  ْنَم ال  َنیِعُم 
ِنَم َرِـصاَن  اَی  ُهَرَفْغَتْـسا  ِنَم  َِرفاَغ  اَی  ُهَمَحْرَتْسا  ِنَم  َمِحاَر  اَی  ُهَمَـصْعَتْسا  ِنَم  َمِصاَع  اَی  ُطِسَاب  اَی  ُِضباَق  اَی  ُمِساَق  اَی  ُِملاَع  اَی  ُمِکاَح  اَی  ُِملاَس  اَـی 

اَی ُهَدَشْرَتْسا  ِنَم  َدِشُْرم  اَی  ُهَمَرْکَتْسا  ِنَم  َمِرْکُم  اَی  ُهَظَفْحَتْسا  ِنَم  َِظفاَح  اَی  ُهَرَْصنَتْسا 
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ُتوُفَی اِمئاَد ال  اَی  ُماَنَی  اموُّیَق ال  اَی  ُماَُری  افیَِطل ال  اَی  ُماَُضی  ازیِزَع ال  اَی  ُهَثاَغَتْسا 31  ِنَم  َثیِغُم  اَی  ُهَناَعَتْسا  ِنَم  َنیِعُم  اَی  ُهَخَرْصَتْسا  ِنَم  َخیِرَص 
َُکلَأْـسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُفُعْـضَی 32  اّیِوَق ال  اَی  ُمَعُْطی  ادَمَـص ال  اَی  ُلَهْجَی  اِملاَع ال  اَی  یَنْفَی  اِیقَاب ال  اَـی  ُلوُزَی  ـال  اـِکلَم  اَـی  ُتوُمَی  ـال  اـّیَح  اَـی 

ْنِم َمَرْکَأ  اَی  ٍمیِظَع  ِّلُک  ْنِم  َمَظْعَأ  اَی  ُِعفاَن 33  اَی  ُّراَض  اَی  ُثِراَو  اَی  ُثِعَاب  اَی  ُدِشاَر  اَی  ُدِماَح  اَی  ُدِجاَم  اَی  ُدِهاَش  اَی  ُدِحاَو  اَی  ُدَحَأ  اَی  َکِمْسِاب 
اَی ٍرِیبَک  ِّلُک  ْنِم  َرَبْکَأ  اَی  ٍمیِدَـق  ِّلُک  ْنِم  َمَدـْقَأ  اَی  ٍمیِکَح  ِّلُک  ْنِم  َمَکْحَأ  اَی  ٍمِیلَع  ِّلُـک  ْنِم  َمَلْعَأ  اَـی  ٍمیِحَر  ِّلُـک  ْنِم  َمَحْرَأ  اَـی  ٍمیِرَک  ِّلُـک 
اَی ِلْضَْفلا  َمیِدَق  اَی  ِْریَْخلا  َرِیثَک  اَی  ِّنَْملا  َمیِظَع  اَی  ِحْفَّصلا  َمیِرَک  اَی  ٍزیِزَع 34  ِّلُک  ْنِم  َّزَعَأ  اَی  ٍلِیلَج  ِّلُک  ْنِم  َّلَجَأ  اَی  ٍفیَِطل  ِّلُک  ْنِم  َفَْطلَأ 
ْنَم اَی  ٌِّیفَو  ِهِدْهَع  ِیف  َوُه  ْنَم  اَی  ِّقَْحلا 35  َیِـضاَق  اَی  ِْکلُْملا  َِکلاَم  اَی  ِّرُّضلا  َفِشاَک  اَی  ِبْرَْکلا  َسِّفَنُم  اَی  ِْعنُّصلا  َفیَِطل  اَـی  ِفْطُّللا  َِمئاَد 
َوُه ْنَم  اَی  ٌفیِرَـش  ِهِفُْطل  ِیف  َوُه  ْنَم  اَی  ٌفیَِطل  ِِهبُْرق  ِیف  َوُه  ْنَم  اَی  ٌبیِرَق  ِهُِّولُع  ِیف  َوُه  ْنَم  اَی  ٌِّیلَع  ِِهتَُّوق  ِیف  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌّيِوَق  ِِهئاَـفَو  ِیف  َوُه 
اَی َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌدـیِمَح 36  ِهِدْـجَم  ِیف  َوُه  ْنَم  اَی  ٌدـیِجَم  ِِهتَمَظَع  ِیف  َوُه  ْنَم  اَی  ٌمیِظَع  ِهِّزِع  ِیف  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌزیِزَع  ِِهفَرَـش  ِیف 

ُّلُک ْنَم  اَی  َُهل  ٌعِضاَخ  ْیَش ٍء  ُّلُک  ْنَم  اَی  ِیقَاب 37  اَی  ِیلاَع  اَی  یِضاَر  اَی  یِضاَق  اَی  یِعاَد  اَی  يِداَه  اَی  ِیفاَعُم  اَی  ِیفاَو  اَی  ِیفاَش  اَی  ِیفاَک 
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اَی ُْهنِم  ٌِفئاَخ  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ْنَم  اَی  ِْهَیلِإ  ٌبِینُم  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ْنَم  اَی  ِِهب  ٌدوُجْوَم  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ْنَم  اَی  َُهل  ٌِنئاَک  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ْنَم  اَی  َُهل  ٌعِشاَخ  ْیَش ٍء 
ْنَم ال اَی  ُهَهْجَو 38  الِإ  ٌِکلاَه  ْیَش ٍء  ُّلُک  ْنَم  اَی  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُـسی  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ْنَم  اَی  ِْهَیلِإ  ٌِرئاَص  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ْنَم  اَی  ِِهب  ٌِمئاَق  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ْنَم 
َلْوَح َو ال ْنَم ال  اَی  ِْهَیلِإ  الِإ  ُبَغُْری  ْنَم ال  اَی  ِْهَیلِإ  الِإ  ُْهنِم  یَْجنَم  ْنَم ال  اَی  ِْهَیلِإ  الِإ  َدَـصْقَم  ْنَم ال  اَی  ِْهَیلِإ  ـالِإ  َعَْزفَم  ـال  ْنَم  اَـی  ِْهَیلِإ  ـالِإ  َّرَفَم 

َْریَخ اَی  َنِیبوُهْرَْملا  َْریَخ  اَی  َوُه 39  الِإ  ُدَـبُْعی  ْنَم ال  اَی  َوُه  الِإ  یَجُْری  ْنَم ال  اَی  ِْهیَلَع  الِإ  ُلَّکَوَُتی  ْنَم ال  اَی  ِِهب  الِإ  ُناَعَتُْـسی  ْنَم ال  اَی  ِِهب  الِإ  َهَُّوق 
َْریَخ اَی  َنِیبُوبْحَْملا  َْریَخ  اَی  َنیِروُکْشَْملا  َْریَخ  اَی  َنیِروُکْذَْملا  َْریَخ  اَی  َنیِدوُصْقَْملا  َْریَخ  اَی  َنِیلُوئْـسَْملا  َْریَخ  اَی  َنِیبُولْطَْملا  َْریَخ  اَی  َنِیبوُغْرَْملا 

ُرِظاَن اَی  ُرِکاَذ  اَی  ُِرباَج  اَی  ُرِساَک  اَی  ُرِطاَف  اَی  ُرِهاَق  اَی  ُرِداَق  اَی  ُِرتاَس  اَی  ُِرفاَغ  اَی  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنیِِسنْأَتْسُْملا 40  َْریَخ  اَی  َنیِّوُعْدَْملا 
یَْکلَْهلا یِْجُنی  ْنَم  اَی  یَقْرَْغلا  ُذِْقُنی  ْنَم  اَی  يَوْجَّنلا  ُعَمْـسَی  ْنَم  اَی  يَْولَْبلا  ُفِشْکَی  ْنَم  اَی  يَدَهَف  َرَّدَق  ْنَم  اَی  يَّوَسَف  َقَلَخ  ْنَم  اَی  ُرِصاَن 41  اَی 

ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِیف  ْنَم  اَـی  یَْثنُْألا 42  َرَکَّذـلا َو  ِْنیَجْوَّزلا  َقَلَخ  ْنَم  اَی  اَیْحَأ  َتاَمَأ َو  ْنَم  اَی  یَْکبَأ  َکَحْـضَأ َو  ْنَم  اَی  یَـضْرَْملا  یِفْـشَی  ْنَم  اَی 
ْنَم اَی  ُهُْکُلم  ِهَماَیِْقلا  ِیف  ْنَم  اَی  ُُهتَْربِع  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  اَی  ُُهتَرْدـُق  ِتاَمَْملا  ِیف  ْنَم  اَی  ُُهناَهُْرب  ِتاَیْآلا  ِیف  ْنَم  اَی  ُُهتاَیآ  ِقاَفْآلا  ِیف  ْنَم  اَـی  ُُهلِیبَس 

ِیف
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ُعَْزفَی ِْهَیلِإ  ْنَم  اَی  َنوُِفئاَْخلا  ُبُرْهَی  ِْهَیلِإ  ْنَم  اَـی  ُُهباَقِع 43  ِراَّنلا  ِیف  ْنَم  اَی  ُُهباََوث  ِهَّنَْجلا  ِیف  ْنَم  اَی  ُهُؤاَضَق  ِناَزیِْملا  ِیف  ْنَم  اَـی  ُُهتَْبیَه  ِباَـسِْحلا 
ِِهب ْنَم  اَی  َنوُدـیِرُْملا  ُِسنْأَتْـسَی  ِِهب  ْنَم  اَی  َنوُرِّیَحَتُْملا  ُأَْجلَی  ِْهَیلِإ  ْنَم  اَی  َنوُدِـهاَّزلا  ُبَغْرَی  ِْهَیلِإ  ْنَم  اَی  َنُوبِینُْملا  ُدِـصْقَی  ِْهَیلِإ  ْنَم  اَی  َنُوِبنْذُْـملا 

َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنُولِّکَوَتُْملا 44  ُلَّکَوَتَی  ِْهیَلَع  ْنَم  اَی  َنُوِنقوُْملا  ُنُکْـسَی  ِْهَیلِإ  ْنَم  اَـی  َنُوئِطاَْـخلا  ُعَمْطَی  ِهِْوفَع  ِیف  ْنَم  اَـی  َنوُّبِحُْملا  ُرِخَتْفَی 
ِّلُک ْنِم  َبَْرقَأ  اَی  ُریَِـصب 45  اَی  ُرِیبَخ  اَی  ُبیُِجم  اَی  ُبِیثُم  اَی  ُبیِهُم )   ) ُبیِهَم اَی  ُبیِـسَح  اَی  ُبِیقَر  اَی  ُبیِرَق  اَی  ُبِیبَط  اَی  ُبِیبَح  اَی  َکِمْـسِاب 

يَْوقَأ اَی  ٍعِیفَر  ِّلُک  ْنِم  َعَفْرَأ  اَی  ٍفیِرَش  ِّلُک  ْنِم  َفَرْشَأ  اَی  ٍرِیبَخ  ِّلُک  ْنِم  َرَبْخَأ  اَی  ٍریَِـصب  ِّلُک  ْنِم  َرَْـصبَأ  اَی  ٍبِیبَح  ِّلُک  ْنِم  َّبَحَأ  اَی  ٍبیِرَق 
اَی ٍعُونْصَم  َْریَغ  اِعناَص  اَی  ٍبُوْلغَم  َْریَغ  اِبلاَغ  اَی  ٍفوُءَر 46  ِّلُک  ْنِم  َفَأْرَأ  اَی  ٍداَوَج  ِّلُک  ْنِم  َدَوْجَأ  اَی  ٍِّینَغ  ِّلُک  ْنِم  یَنْغَأ  اَی  ٍّيِوَق  ِّلُـک  ْنِم 

ادِهاَش اَی  ٍروُْصنَم  َْریَغ  ارِـصاَن  اَی  ٍظوُفْحَم  َْریَغ  اِظفاَح  اَی  ٍعُوفْرَم  َْریَغ  اِعفاَر  اَی  ٍروُهْقَم  َْریَغ  ارِهاَق  اَی  ٍكُولْمَم  َْریَغ  اِکلاَم  اَی  ٍقُولْخَم  َْریَغ  اِقلاَخ 
ِّلُک َْلبَق  ارُون  اَی  ٍرُون  ِّلُک  َرُون  اَی  ِروُّنلا  َرِّدَـقُم  اَی  ِروُّنلا  َرِّبَدـُم  اَی  ِروُّنلا  َِقلاَخ  اَی  ِروُّنلا  َرِّوَنُم  اَی  ِروُّنلا  َرُون  اَـی  ٍدـیَِعب 47  َْریَغ  ابیِرَق  اَی  ٍِبئاَغ  َْریَغ 

اَی ٌمیِقُم  ُهُفُْطل  ْنَم  اَی  ٌفیَِطل  ُُهْلِعف  ْنَم  اَی  ٌفیِرَش  ُهُؤاَطَع  ْنَم  اَی  ٌرُون 48  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ارُون  اَی  ٍرُون  ِّلُک  َقْوَف  ارُون  اَی  ٍرُون  ِّلُک  َدَْعب  ارُون  اَی  ٍرُون 
ُهُْوفَع ْنَم  اَی  ٌقْدِص  ُهُدْعَو  ْنَم  اَی  ٌّقَح  ُُهلْوَق  ْنَم  اَی  ٌمیِدَق  ُُهناَسْحِإ  ْنَم 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 465 

http://www.ghaemiyeh.com


اَی ُلِّلَذُم  اَی  ُلِّدَبُم  اَی  ُلِّصَفُم  اَی  ُلِّهَسُم  اَی  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌمیِمَع 49  ُُهلْـضَف  ْنَم  اَی  ٌْولُح  ُهُرْکِذ  ْنَم  اَی  ٌلْدَع  ُُهباَذَع  ْنَم  اَی  ٌلْضَف 
ْنَم اَی  يَدُْهی  يِدـْهَی َو ال  ْنَم  اَی  ُقَلُْخی  ُُقلْخَی َو ال  ْنَم  اَی  يَُری  يَرَی َو ال  ْنَم  اَی  ُلِمُْجم 50  اَی  ُلِهْمُم  اَی  ُلِزُْجم  اَی  ُلِضْفُم  اَی  ُلِّوَنُم  اَی  ُلِّزَنُم 
ْنَم اَی  ِْهیَلَع  یَـضُْقی  یِـضْقَی َو ال  ْنَم  اَی  ِْهیَلَع  ُراَُجی  ُریُِجی َو ال  ْنَم  اَی  ُمَعُْطی  ُمِعُْطی َو ال  ْنَم  اَی  ُلَأُْسی  ـال  ُلَأْـسَی َو  ْنَم  اَـی  یَیُْحی  ـال  ِییُْحی َو 
َمِْعن اَی  ُبِیقَّرلا  َمِْعن  اَی  ُبِیبَّطلا  َمِْعن  اَی  ُبیِـسَْحلا  َمِْعن  اَـی  ٌدَـحَأ 51  اوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْدـَلُوی َو  َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  ْنَم  اَی  ِْهیَلَع  ُمَکُْحی  ُمُکْحَی َو ال 
یَنُم اَی  َنِیفِراَْعلا  َروُرُـس  اَـی  ُریِـصَّنلا 52  َمِْعن  اَی  َیلْوَْملا  َمِْعن  اَی  ُلـیِکَْولا  َمِْعن  اَـی  ُلـیِفَْکلا  َمِْعن  اَـی  ُبِیبَْحلا  َمِْعن  اَـی  ُبیِجُْملا  َمِْعن  اَـی  ُبیِرَْقلا 

اَی َنِیبوُرْکَْملا  ِنَع  َسِّفَنُم  اَی  َنیِدـِباَْعلا  ِْنیَع  َهَُّرق  اَی  َنِیِبنْذُْـملا  َءاَجَر  اَی  َنیِّلِقُْملا  َقِزاَر  اَی  َنِیباَّوَّتلا  َبِیبَح  اَـی  َنیِدـیِرُْملا  َسِینَأ  اَـی  َنیِّبِحُْملا 
اَنَِظفاَح اَی  اَنَرِصاَن  اَی  اَنالْوَم  اَی  اَنَدِّیَس  اَی  اَنََهلِإ  اَی  اَنَّبَر  اَی  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنیِرِخْآلا 53  َنِیلَّوَْألا َو  ََهلِإ  اَـی  َنیِموُمْغَْملا  ِنَع  َجِّرَفُم 

ِراَغِّصلا َو َّبَر  اَـی  ِراَّنلا  ِهَّنَْجلا َو  َّبَر  اَـی  ِراَـیْخَْألا  َنیِقیِّدِّصلا َو  َّبَر  اَـی  ِراَْربَأـْلا  َنیِِّیبَّنلا َو  َّبَر  اَـی  اَنَبِیبَط 54  اَی  اَنَبِیبَح  اَی  اَنَنیِعُم  اَی  اَـنَلِیلَد  اَـی 
اَی ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  َّبَر  اَی  ِراَِحْبلا  يِراَرَْبلا َو  َّبَر  اَی  ِراَفِْقلا  يِراَحَّصلا َو  َّبَر  اَی  ِراَجْـشَْألا  ِراَْهنَْألا َو  َّبَر  اَی  ِراَمِّثلا  ِبُوبُْحلا َو  َّبَر  اَی  ِراَـبِْکلا 

ْنَم اَی  ِراَرْسَْألا 55  ِنالْعَْألا َو  َّبَر 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 466 

http://www.ghaemiyeh.com


ُُغْلبَت ْنَم ال  اَی  ُهَمَِعن  ُداَبِْعلا  یِصُْحت  ْنَم ال  اَی  ُُهتَرُْدق  ْیَـش ٍء  ِّلُک  َیلِإ  ْتَغََلب  ْنَم  اَی  ُهُْملِع  ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  َقَِحل  ْنَم  اَی  ُهُْرمَأ  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ِیف  َذَفَن 
ُهَءاَضَق ُداَبِْعلا  ُّدُرَت  ْنَم ال  اَی  ُهُؤاَدِر  ُءاَیِْربِْکلا  ُهَمَظَْعلا َو  ِنَم  اَی  ُهَْهنُک  ُماَهْوَْألا  ُلاَنَت  ْنَم ال  اَی  َُهلالَج  ُماَْهفَْألا  ُكِرُْدت  ْنَم ال  اَی  ُهَرْکُـش  ُِقئالَْخلا 

ْنَم اَی  َیلوُْألا  ُهَرِخْآلا َو  َُهل  ْنَم  اَی  اَْیلُْعلا  ُتاَفِّصلا  َُهل  ْنَم  اَی  یَلْعَْألا  ُلَثَْملا  َُهل  ْنَم  اَـی  ُهُؤاَطَع 56  الِإ  َءاَطَع  ْنَم ال  اَی  ُهُْکُلم  الِإ  َْکُلم  ْنَم ال  اَی 
َُهل ْنَم  اَی  ُءاَضَْفلا  ُءاَوَْهلا َو  َُهل  ْنَم  اَی  ُءاَضَْقلا  ُمْکُْحلا َو  َُهل  ْنَم  اَی  یَنْـسُْحلا  ُءاَمْـسَْألا  َُهل  ْنَم  اَـی  يَْربُْکلا  ُتاَـیْآلا  َُهل  ْنَم  اَـی  يَوْأَْـملا  ُهَّنَْجلا  َُهل 
اَی ُفوُطَع  اَی  ُفوُءَر  اَی  ُروُکَش  اَی  ُرُوبَص  اَی  ُروُفَغ  اَی  ُّوُفَع  اَی  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  یَلُْعلا 57  ُتاَواَمَّسلا  َُهل  ْنَم  اَی  يَرَّثلا  ُشْرَْعلا َو 

ِراَِحْبلا ِیف  ْنَم  اَی  ُُهِلئالَد  ْیَش ٍء  ِّلُک  ِیف  ْنَم  اَی  ُُهتاَیآ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  اَی  ُُهتَمَظَع  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْنَم  اَی  ُسوُُّدق 58  اَی  ُحوُّبُس  اَی  ُدوُدَو  اَی  ُلُوئْسَم 
َنَسْحَأ ْنَم  اَی  ُهَفُْطل  ْیَش ٍء  ِّلُک  ِیف  َرَهْظَأ  ْنَم  اَی  ُهُّلُک  ُْرمَْألا  ُعِجْرَی  ِْهَیلِإ  ْنَم  اَی  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَْدبَی  ْنَم  اَی  ُُهِنئاَزَخ  ِلاَبِْجلا  ِیف  ْنَم  اَی  ُُهِبئاَجَع 

َُهل َبیُِجم  ْنَم ال  َبیُِجم  اَی  َُهل  َبِیبَط  ْنَم ال  َبِیبَط  اَی  َُهل  َبِیبَح  ْنَم ال  َبِیبَح  اَـی  ُُهتَرُْدق 59  ِِقئالَْخلا  ِیف  َفَّرَصَت  ْنَم  اَی  ُهَقَلَخ  ْیَـش ٍء  َّلُک 
َمِحاَر اَی  َُهل  َسِینَأ  ْنَم ال  َسِینَأ  اَی  َُهل  َلِیلَد  ْنَم ال  َلِیلَد  اَی  َُهل  َثیِغُم  ْنَم ال  َثیِغُم  اَی  َُهل  َقِیفَر  ْنَم ال  َقِیفَر  اَی  َُهل  َقیِفَش  ْنَم ال  َقیِفَش  اَی 
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ِنَم َیِعاَر  اَی  ُهالْکَتْـسا  ِنَم  َِیلاَک  اَی  ُهاَدْهَتْـسا  ِنَم  َيِداَه  اَـی  ُهاَفْکَتْـسا  ِنَم  َِیفاَـک  اَـی  َُهل 60  َبِحاَص  ـال  ْنَم  َبِحاَـص  اَـی  َُهل  َمِحاَر  ـال  ْنَم 
ِنَم َِّیلَو  اَی  ُهاَْوقَتْـسا  ِنَم  َيِّوَقُم  اَی  ُهاَفْوَتْـسا  ِنَم  َِیفُوم  اَی  ُهاَنْغَتْـسا  ِنَم  َِینْغُم  اَی  ُهاَضْقَتْـسا  ِنَم  َیِـضاَق  اَـی  ُهاَفْـشَتْسا  ِنَم  َِیفاَـش  اَـی  ُهاَـعْرَتْسا 

ُِقماَس اَی  ُِقئاَف )   ) ُِقباَس اَی  ُِقتاَر  اَی  ُِقتاَف  اَی  ُقِراَف  اَی  ُِقلاَف  اَی  ُقِداَص  اَی  ُقِطاَن  اَی  ُقِزاَر  اَی  ُِقلاَخ  اَـی  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُهالْوَتْسا 61 
َرَّدَـق ْنَم  اَی  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  َرَّخَـس  ْنَم  اَی  َروُرَْحلا  َّلِّظلا َو  َقَلَخ  ْنَم  اَی  َراَْونَْألا  ِتاَُملُّظلا َو  َلَعَج  ْنَم  اَـی  َراَـهَّنلا  َلـْیَّللا َو  ُبِّلَُقی  ْنَم  اَـی   62

ِْکلُْملا ِیف  ٌکیِرَـش  َُهل  َْسَیل  ْنَم  اَی  اَدلَو  ًهَبِحاَص َو ال  ْذِخَّتَی  َْمل  ْنَم  اَی  ُْرمَْألا  ُْقلَْخلا َو  َُهل  ْنَم  اَی  َهاَیَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  ْنَم  اَی  َّرَّشلا  َْریَْخلا َو 
يَرَی ْنَم  اَی  َنِینِهاَْولا  َنِینَأ  ُعَمْـسَی  ْنَم  اَی  َنِیتِماَّصلا  َریِمَـض  ُمَْلعَی  ْنَم  اَی  َنیِدـیِرُْملا  َداَُرم  ُمَْلعَی  ْنَم  اَی  ِّلُّذـلا 63  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  اَی 
َرْجَأ ُعیُِـضی  ْنَم ال  اَی  َنیِدِـسْفُْملا  َلَمَع  ُِحلُْـصی  ـال  ْنَم  اَـی  َنِیِبئاَّتلا  َرْذُـع  ُلَـبْقَی  ْنَم  اَـی  َنِیِلئاَّسلا  َجـِئاَوَح  ُکـِلْمَی  ْنَم  اَـی  َنیِِفئاَْـخلا  َءاَُـکب 

اَی ِءاَطَْخلا  َِرفاَغ  اَی  ِءاَطَْعلا  َعِساَو  اَی  ِءاَعُّدـلا  َعِماَس  اَی  ِءاَقَْبلا  َِمئاَد  اَـی  َنیِدَوْجَْألا 64  َدَوْجَأ  اَی  َنِیفِراَْعلا  ِبُوُلق  ْنَع  ُدـُْعبَی  ْنَم ال  اَی  َنِینِـسْحُْملا 
اَی ُراَّتَس  اَی  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِءاَزَْجلا 65  َفیِرَـش  اَی  ِءاَفَْولا  َرِیثَک  اَی  ِءاَنَّسلا  َمیِدَق  اَی  ِءاَنَّثلا  َلیِمَج  اَی  ِءالَْبلا  َنَسَح  اَی  ِءاَمَّسلا  َعیِدـَب 

ْنَم اَی  ُحاَتُْرم 66  اَی  ُحاَّفَن  اَی  ُحاَّتَف  اَی  ُراَتُْخم  اَی  ُّرَاب  اَی  ُراَّبَص  اَی  ُراَّبَج  اَی  ُراَّهَق  اَی  ُراَّفَغ 
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ِینَظِفَح َو ْنَم  اَی  ِیناَفَک  ِینَمَـصَع َو  ْنَم  اَـی  ِیناـَنْدَأ  ِیَنبَّرَق َو  ْنَم  اَـی  ِیناَقَـس  ِینَمَعْطَأ َو  ْنَم  اَـی  ِیناَّبَر  ِینَقَزَر َو  ْنَم  اَـی  ِیناَّوَس  ِینَقَلَخ َو 
اَی ِِهتاَِملَِکب  َّقَْحلا  ُّقُِحی  ْنَم  اَی  ِیناَیْحَأ 67  ِینَتاَمَأ َو  ْنَم  اَی  ِیناَوآ  ِینَسَنآ َو  ْنَم  اَی  ِیناَدَه  ِینَقَّفَو َو  ْنَم  اَی  ِیناَنْغَأ  ِینَّزَعَأ َو  ْنَم  اَی  ِینالَک 

ْنَم ال اَی  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ْنَم  اَی  ِِهنْذِِإب  الِإ  ُهَعاَفَّشلا  ُعَْفنَت  ْنَم ال  اَی  ِِهْبلَق  ِءْرَْملا َو  َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  اَی  ِهِداَبِع  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَـبْقَی  ْنَم 
ْيَدَی َْنَیب  ارُْشب  َحاَیِّرلا  ُلِسُْری  ْنَم  اَی  ِِهنیِمَِیب  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاَواَمَّسلا  ِنَم  اَی  ِهِْرمَِأل  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َداَْقنا  ِنَم  اَی  ِِهئاَضَِقل  َّداَر  ْنَم ال  اَی  ِهِمْکُِحل  َبِّقَعُم 
َْلیَّللا َلَعَج  ْنَم  اَی  ارُون  َرَمَْقلا  َلَعَج  ْنَم  اَی  اجاَرِـس  َسْمَّشلا  َلَعَج  ْنَم  اَی  اداَتْوَأ  َلاَبِْجلا  َلَعَج  ْنَم  اَی  اداَهِم  َضْرَْألا  َلَعَج  ْنَم  اَی  ِِهتَمْحَر 68 

اداَصِْرم َراَّنلا  َلَعَج  ْنَم  اَی  اجاَوْزَأ  َءاَیْـشَْألا  َلَعَج  ْنَم  اَی  ًءاَِنب  َءاَمَّسلا  َلَعَج  ْنَم  اَی  اتاَبُـس  َمْوَّنلا  َلَعَج  ْنَم  اَی  اشاَعَم  َراَهَّنلا  َلَعَج  ْنَم  اَی  اـساَِبل 
َْلبَق اّیَح  اَی  ُریُِجم  اَی  ُرِینُم )  ) ُرِیبَخ اَی  ُریِدَق  اَی  ُرِیبَک  اَی  ُعیَِدب  اَی  ُعیِرَـس  اَی  ُعِینَم  اَی  ُعِیفَر  اَی  ُعیِفَـش  اَی  ُعیِمَـس  اَی  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا   69
ُّیَح اَی  ٍّیَح  َیلِإ  ُجاَتْحَی  يِذَّلا ال  ُّیَح  اَی  ٌّیَح  ُهُکِراَُشی  يِذَّلا ال  ُّیَح  اَی  ٌّیَح  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يِذَّلا  ُّیَح  اَی  ٍّیَح  ِّلُـک  َدـَْعب  اـّیَح  اَـی  ٍّیَح  ِّلُـک 

ُموُّیَق ال اَی  ُّیَح  اَـی  یَتْوَْملا  ِییُْحی  يِذَّلا  ُّیَح  اَـی  ٍّیَح  ْنِم  َهاَـیَْحلا  ِثِرَی  َْمل  اـّیَح  اَـی  ٍّیَح  َّلُـک  ُقُزْرَی  يِذَّلا  ُّیَح  اَـی  ٍّیَح  َّلُـک  ُتیُِمی  يِذَّلا 
َُهل ْنَم  اَی  ٌمَْون 71  ٌهَنِس َو ال  ُهُذُخْأَت 
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اَی ُفَّیَُکی  ٌلالَج ال  َُهل  ْنَم  اَی  یَصُْحی  ٌءاَنَث ال  َُهل  ْنَم  اَی  ُلوُزَی  ٌْکُلم ال  َُهل  ْنَم  اَی  ُّدَُعت  ٌمَِعن ال  َُهل  ْنَم  اَی  یَفُْطی  ٌرُون ال  َُهل  ْنَم  اَی  یَْسُنی  ٌرْکِذ ال 
ِمْوَی َِکلاَم  اَی  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  اَـی  ُرَّیَُغت 72  ٌتوُُعن ال  َُهل  ْنَم  اَی  ُلَّدَُـبت  ٌتاَفِـص ال  َُهل  ْنَم  اَی  ُّدَُری  ٌءاَضَق ال  َُهل  ْنَم  اَی  ُكَرْدـُی  ـال  ٌلاَـمَک  َُهل  ْنَم 

ْنَم اَی  َنیِرِّهَطَتُْملا  ُّبُِحی  ْنَم  اَی  َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  ْنَم  اَی  َنیِِرباَّصلا  ُّبُِحی  ْنَم  اَی  َنِیبِراَْهلا  َكِرْدُم  اَی  َنیِجاللا  َرْهَظ  اَی  َنِیِبلاَّطلا  َهَیاَغ  اَی  ِنیِّدلا 
اَی ُثیِغُم  اَی  ُتیِقُم  اَی  ُطیُِحم  اَی  ُظیِفَح  اَی  ُقِیفَر  اَی  ُقیِفَش  اَی  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنیِدَتْهُْملِاب 73  ُمَلْعَأ  َوُه  ْنَم  اَی  َنِینِسْحُْملا  ُّبُِحی 
اَی ٍْفیَک  ِالب  ٌْرتِو  َوُه  ْنَم  اَی  ٍْبیَع  ِالب  ٌدَمَـص  َوُه  ْنَم  اَی  ٍِّدن  ِالب  ٌدْرَف  َوُه  ْنَم  اَی  ٍّدِـض  ِالب  ٌدَـحَأ  َوُه  ْنَم  اَی  ُدیِعُم 74  اَی  ُئِْدبُم  اَی  ُّلِذـُم  اَی  ُّزِعُم 
َوُه ْنَم  اَی  ٍلْزَع  ِالب  ٌِکلَم  َوُه  ْنَم  اَی  ٍْرقَف  ِالب  ٌِّینَغ  َوُه  ْنَم  اَی  ٍّلُذ  ـِالب  ٌزیِزَع  َوُه  ْنَم  اَـی  ٍریِزَو  ـِالب  ٌّبَر  َوُه  ْنَم  اَـی  ٍْفیَح  ـِالب  ٍضاَـق  َوُه  ْنَم 

ٌهاََجن ُُهتَعاَط  ْنَم  اَی  َنیِدـِماَْحِلل  ٌّزِع  ُهُدْـمَح  ْنَم  اَـی  َنیِرِکاَّشِلل  ٌزْوَف  ُهُرْکُـش  ْنَم  اَـی  َنیِرِکاَّذـِلل  ٌفَرَـش  ُهُرْکِذ  ْنَم  اَـی  ٍهِیبَش 75  ـِالب  ٌفوُصْوَم 
ْنَم اَی  َنیِقَّتُْمِلل  ٌهَرِکْذَـت  ُُهباَتِک  ْنَم  اَی  َنیِرِظاَّنِلل  ٌناَهُْرب  ُُهتاَیآ  ْنَم  اَـی  َنِیبِینُْمِلل  ٌحِـضاَو  ُُهلِیبَس  ْنَم  اَـی  َنِیِبلاَّطِلل  ٌحُوتْفَم  ُُهباـَب  ْنَم  اَـی  َنیِعیِطُْمِلل 

اَی ُهُْریَغ  ََهلِإ  ْنَم ال  اَی  ُهُّدَـج  َیلاَعَت  ْنَم  اَی  ُهُمْـسا  َكَراَبَت  ْنَم  اَی  َنِینِـسْحُْملا 76  َنِم  ٌبیِرَق  ُُهتَمْحَر  ْنَم  اَی  َنیِـصاَْعلا  َنیِِعئاَّطِلل َو  ٌموُمُع  ُُهقْزِر 
ْنَم اَی  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ْنَم 
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َّمُهَّللا ُهُؤاَمْعَن 77  ُّدَُعت  ْنَم ال  اَی  ُهُؤالآ  یَـصُْحت  ْنَم ال  اَی  ُهُؤاَدِر  ُءاَیِْربِْکلا  ِنَم  اَی  ُهُؤاََهب  ُهَمَظَْعلا  ِنَم  اَی  ُهُؤاََقب  ُموُدَی  ْنَم  اَی  ُهُؤاَمْـسَأ  ْتَسَّدَـقَت 
ِدیِجَْملا ِشْرَْعلا  اَذ  اَی  ُدیِهَش 78  اَی  ُدیِدَش  اَی  ُدیِجَم  اَی  ُدیِمَح  اَی  ُدیِشَر  اَی  ُنیِکَم  اَی  ُنِیتَم  اَی  ُنِیبُم  اَی  ُنیِمَأ  اَی  ُنیِعُم  اَی  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ 

اَی ُدیُِری  اَِمل  ٌلاَّعَف  َوُه  ْنَم  اَی  ُدیِمَْحلا  ُِّیلَْولا  َوُه  ْنَم  اَی  ِدیِعَْولا  ِدْعَْولا َو  اَذ  اَی  ِدیِدَّشلا  ِشْطَْبلا  اَذ  اَی  ِدیِـشَّرلا  ِلْعِْفلا  اَذ  اَی  ِدیِدَّسلا  ِلْوَْقلا  اَذ  اَی 
َهِیبَش ْنَم ال  اَی  َریِزَو  َُهل َو ال  َکیِرَش  ْنَم ال  اَی  ِدِیبَْعِلل 79  ٍمالَِظب  َْسَیل  َوُه  ْنَم  اَی  ٌدیِهَش  ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َوُه  ْنَم  اَی  ٍدیَِعب  ُْریَغ  ٌبیِرَق  َوُه  ْنَم 
َِرباَج اَی  ِرِیبَْکلا  ِخـْیَّشلا  َمِحاَر  اَی  ِریِغَّصلا  ِلْفِّطلا  َقِزاَر  اَی  ِریِقَْفلا  ِِسئاَْـبلا  َِینْغُم  اَـی  ِرِینُْملا  ِرَمَْقلا  ِسْمَّشلا َو  َِقلاَـخ  اَـی  َریِظَن  ـال  َُهل َو  َْهبِـش )  )

اَذ اَی  ِمَعِّنلا  ِدوُْجلا َو  اَذ  اَی  ٌریِدَق 80  ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َوُه  ْنَم  اَی  ٌریَِصب  ٌرِیبَخ  ِهِداَبِِعب  َوُه  ْنَم  اَی  ِریِجَتْسُْملا  ِِفئاَْخلا  َهَمْـصِع  اَی  ِریِـسَْکلا  ِمْظَْعلا 
اَی َِملَْألا  ِّرُّضلا َو  َفِشاَک  اَی  ِمَجَْعلا  ِبَرَْعلا َو  َمِْهُلم  اَی  ِمَقِّنلا  ِسْأَْبلا َو  اَذ  اَی  ِمَسَّنلا  ِّرَّذـلا َو  َئِرَاب  اَی  ِمَلَْقلا  ِحْوَّللا َو  َِقلاَخ  اَـی  ِمَرَْکلا  ِلْـضَْفلا َو 
اَی ُِلباَق  اَی  ُلِعاَج  اَی  ُلِعاَف  اَی  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِمَدَْـعلا 81  َنِم  َءاَیْـشَْألا  َقَلَخ  ْنَم  اَی  ِمَرَْحلا  ِْتیَْبلا َو  َّبَر  اَی  ِمَمِْهلا  ِّرِّسلا َو  َِملاَع 
ْنَم اَی  ِهِفُْطِلب  َداَج  ْنَم  اَی  ِهِدوُِجب  َمَرْکَأ  ْنَم  اَـی  ِِهلْوَِطب  َمَْعنَأ  ْنَم  اَـی  ُبِهاَو 82  اَی  ُِبلاَط  اَی  ُِبلاَغ  اَی  ُلِداَع  اَی  ُلِصاَو  اَی  ُلِـصاَف  Θ ُلِماَک ي

ِِهتَمْکِِحب َرَّدَق  ْنَم  اَی  ِِهتَرْدُِقب  َزَّزَعَت 
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ُلَعْفَی ْنَم  اَی  ُءاَشَی  اَم  ُُقلْخَی  ْنَم  اَی  ِهُِّونُد 83  ِیف  الَع  ْنَم  اَی  ِهُِّولُع  ِیف  اَنَد  ْنَم  اَی  ِهِْملِِحب  َزَواَجَت  ْنَم  اَی  ِهِْملِِعب  َرَّبَد  ْنَم  اَی  ِهِرِیبْدَِتب  َمَکَح  ْنَم  اَی 
ْنَم ُّلُِذی  ْنَم  اَی  ُءاَشَی  ْنَم  ُّزُِعی  ْنَم  اَی  ُءاَشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ْنَم  اَی  ُءاَشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  ْنَم  اَی  ُءاَشَی  ْنَم  ُّلُِضی  ْنَم  اَی  ُءاَشَی  ْنَم  يِدـْهَی  ْنَم  اَی  ُءاَشَی  اَم 

ْیَـش ٍء ِّلُِکل  َلَعَج  ْنَم  اَی  اَدلَو  ًهَبِحاَص َو ال  ْذِخَّتَی  َْمل  ْنَم  اَی  ُءاَشَی 84  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ْنَم  اَی  ُءاَشَی  اَم  ِماَحْرَْألا  ِیف  ُرِّوَُصی  ْنَم  اَی  ُءاَـشَی 
َضْرَْألا َلَعَج  ْنَم  اَی  اجوُُرب  ِءاَمَّسلا  ِیف  َلَعَج  ْنَم  اَی  الُسُر  َهَِکئالَْملا  ِهَِکئالَْملا ) َنِم   ) َلَعَج ْنَم  اَی  ادَحَأ  ِهِمْکُح  ِیف  ُكِرُْشی  ْنَم ال  اَی  ارْدَق 

َّمُهَّللا ادَدَع 85  ْیَش ٍء  َّلُک  یَصْحَأ  ْنَم  اَی  اْملِع  ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َطاَحَأ  ْنَم  اَی  ادَمَأ  ْیَش ٍء  ِّلُِکل  َلَعَج  ْنَم  اَی  ارََـشب  ِءاَْملا  َنِم  َقَلَخ  ْنَم  اَی  اراَرَق 
َلَْضفَأ اَی  َفِرُع  ٍفوُْرعَم  َْریَخ  اَی  ُدَمْرَس 86  اَی  ُدَمَص  اَی  ُْرتِو  اَی  ُدْرَف  اَی  ُّقَح  اَی  َُّرب  اَی  ُنِطَاب  اَی  ُرِهاَظ  اَی  ُرِخآ  اَی  ُلَّوَأ  اَی  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ 

َرَبْکَأ اَی  َفِصُو  ٍفوُصْوَم  َعَفْرَأ  اَی  َِبلُط  ٍدوُجْوَم  َمَْدقَأ  اَی  َدِمُح  ٍدوُمْحَم  یَلْعَأ  اَی  َرِکُذ  ٍروُکْذَم  َّزَعَأ  اَی  َرِکُـش  ٍروُکْـشَم  َّلَجَأ  اَی  َِدبُع  ٍدُوبْعَم 
َِّیلَو اَی  َنیِّلِـضُْملا  َيِداَه  اَـی  َنِیلِّکَوَتُْملا  َدِّیَـس  اَـی  َنیِکاَْـبلا  َبِیبَح  اَـی  َِملُع 87  ٍبُوبْحَم  َفَرْـشَأ  اَی  َِلئُـس  ٍلُوئْـسَم  َمَرْکَأ  اَـی  َدُِـصق  ٍدوُصْقَم 

اَی َنیِعَمْجَأ 88  ِْقلَْخلا  ََهلِإ  اَی  َنیِِملاَْعلا  َمَلْعَأ  اَی  َنیِرِداَْقلا  َرَدـْقَأ  اَی  َنِیقِداَّصلا  َیِْجنُم  اَی  َنِیفوُْهلَْملا  َعَْزفَم  اَـی  َنیِرِکاَّذـلا  َسِینَأ  اَـی  َنِینِمْؤُْملا 
َرَکَشَف َِدبُع  ْنَم  اَی  َرَبَخَف  َنََطب  ْنَم  اَی  َرَدَقَف  َکَلَم  ْنَم  اَی  َرَهَقَف  الَع  ْنَم 
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َّمُهَّللا ٍرَدَق 89  ِّلُک  َرِّدَـقُم  اَی  ِرَـشَْبلا  َقِزاَر  اَی  ٌَرثَأ  ِْهیَلَع  یَفْخَی  ْنَم ال  اَی  ٌرََـصب  ُهُکِرْدـُی  ْنَم ال  اَی  ُرَکِْفلا  ِهیِوْحَت  ْنَم ال  اَی  َرَفَغَف  َیِـصُع  ْنَم  اَی 
َْبیَْغلا ُمَْلعَی  ْنَم ال  اَی  یِهاَن 90  اَی  ُِرمآ  اَی  ُنِماَض  اَی  ُفِشاَک  اَی  ُِحتاَف  اَی  ُجِراَف  اَی  ُخِذَاب  اَی  ُئِراَذ  اَی  ُئِرَاب  اَی  ُِظفاَح  اَی  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ 

ْنَم ال اَی  َوُه  الِإ  َهَمْعِّنلا  ُِّمُتی  ْنَم ال  اَی  َوُه  الِإ  َْبنَّذـلا  ُرِفْغَی  ْنَم ال  اَی  َوُه  الِإ  َْقلَْخلا  ُُقلْخَی  ْنَم ال  اَی  َوُه  الِإ  َءوُّسلا  ُفِرْـصَی  ْنَم ال  اَی  َوُه  ـالِإ 
الِإ یَتْوَْملا  ِییُْحی  ْنَم ال  اَی  َوُه  الِإ  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ْنَم ال  اَی  َوُه  الِإ  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  ْنَم ال  اَی  َوُه  الِإ  َْرمَْألا  ُرِّبَدـُی  ْنَم ال  اَی  َوُه  الِإ  َبُولُْقلا  ُبِّلَُقی 
َْزنَک اَی  ِءاَیِْقتَْألا  َبِیبَح  اَی  ِءاَیِفْـصَْألا  َسِینَأ  اَی  ِءاَمَّسلا  َِعفاَر  اَی  ِءاَدْعَْألا  َرِهاَق  اَی  ِءاَِیلْوَْألا  َرِـصاَن  اَی  ِءَابَرُْغلا  َبِحاَص  اَی  ِءاَفَعُّضلا  َنیِعُم  اَی  َوُه 91 
ِیف ُدیِزَی  ْنَم ال  اَی  ْیَش ٌء  ُهُِهبُْـشی  ْنَم ال  اَی  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  اِمئاَق  اَی  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  اِیفاَک  اَی  ِءاَمَرُْکلا 92  َمَرْکَأ  اَی  ِءاَِینْغَْألا  ََهلِإ  اَـی  ِءاَرَقُْفلا 

ْیَش ٌء ِهِْملِع  ْنَع  ُبُْزعَی  ْنَم ال  اَی  ْیَش ٌء  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  اَی  ْیَش ٌء  ِِهِنئاَزَخ  ْنِم  ُصُْقنَی  ْنَم ال  اَی  ْیَـش ٌء  ِْهیَلَع  یَفْخَی  ْنَم ال  اَی  ْیَـش ٌء  ِهِْکُلم 
اَی یِطْعُم  اَی  ُمِْعنُم  اَی  ُمِعْطُم  اَی  ُمِرْکُم  اَی  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ْیَش ٍء 93  َّلُک  ُُهتَمْحَر  ْتَعِـسَو  ْنَم  اَی  ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  ٌرِیبَخ  َوُه  ْنَم  اَی 

ِّلُک َّبَر  اَی  ُهَکِیلَم  ْیَش ٍء َو  ِّلُک  ََهلِإ  اَی  ُهَرِخآ  ْیَش ٍء َو  ِّلُک  َلَّوَأ  اَی  یِْجنُم 94  اَی  یِضُْرم  اَی  ِییُْحم  اَی  ِینْفُم  اَی  ِینْقُم  اَی  ِینْغُم 
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ُهَرِّدَقُم ْیَش ٍء َو  ِّلُک  َئِْشنُم  اَی  ُهَدیِعُم  ْیَش ٍء َو  ِّلُک  َئِْدبُم  اَی  ُهَطِسَاب  ْیَـش ٍء َو  ِّلُک  َِضباَق  اَی  ُهَِقلاَخ  ْیَـش ٍء َو  ِّلُک  َئِرَاب  اَی  ُهَِعناَص  ْیَش ٍء َو 
ٍرِکاَش َو َْریَخ  اَی  ٍروُکْذَـم  ٍرِکاَذ َو  َْریَخ  اَی  ُهَثِراَو 95  ْیَـش ٍء َو  ِّلُک  َِقلاَخ  اَی  ُهَتیِمُم  ْیَـش ٍء َو  ِّلُک  َِییُْحم  اَی  َُهلِّوَُحم  ْیَـش ٍء َو  ِّلُک  َنِّوَکُم  اَـی 

َْریَخ اَی  ٍسِینَأ  ٍِسنُوم َو  َْریَخ  اَی  ٍباَُجم  ٍبیُِجم َو  َْریَخ  اَی  ٍّوُعْدَم  ٍعاَد َو  َْریَخ  اَی  ٍدوُهْـشَم  ٍدِـهاَش َو  َْریَخ  اَی  ٍدوُمْحَم  ٍدـِماَح َو  َْریَخ  اَی  ٍروُکْـشَم 
اَی ٌبِیبَح  ُهَعاَطَأ  ْنَِمل  َوُه  ْنَم  اَی  ٌبیُِجم  ُهاَعَد  ْنَِمل  َوُه  ْنَم  اَـی  ٍبُوبْحَم 96  ٍبِیبَح َو  َْریَخ  اَی  ٍبُولْطَم  ٍدوُصْقَم َو  َْریَخ  اَی  ٍسِیلَج  ٍبِحاَـص َو 
ِیف َوُه  ْنَم  اَـی  ٌمِیلَح  ُهاَـصَع  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌمیِرَک  ُهاَـجَر  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌبِیقَر  ُهَظَفْحَتْـسا  ِنَِمب  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌبیِرَق  ُهَّبَحَأ  ْنَم  َیلِإ  َوُه  ْنَم 

اَی َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌمِیلَع 97  ُهَداَرَأ  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  اَی  ٌمیِدَـق  ِِهناَسْحِإ  ِیف  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌمیِظَع  ِِهتَمْکِح  ِیف  َوُه  ْنَم  اَـی  ٌمیِحَر  ِِهتَمَظَع 
ٌقِداَص ُهُدْعَو  ْنَم  اَی  ٌِقباَس  ُهُْملِع  ْنَم  اَی  ُرِّیَغُم 98  اَی  ُرِّخَسُم  اَی  ُرِّکَذُم  اَی  ُرِّذَُحم  اَی  ُفِّوَُخم  اَی  ُبِّتَُرم  اَی  ُبِّقَعُم  اَی  ُبِّلَقُم  اَی  ُبِّغَُرم  اَی  ُبِّبَـسُم 

اَی ٌمیِمَع  ُُهلْضَف  ْنَم  اَی  ٌمیِدَق  ُهُْکُلم  ْنَم  اَی  ٌدیِجَم  ُُهنآُْرق  ْنَم  اَی  ٌِنئاَک  ُهُؤاَضَق  ْنَم  اَی  ٌمَکُْحم  ُُهباَتِک  ْنَم  اَی  ٌِبلاَغ  ُهُْرمَأ  ْنَم  اَی  ٌرِهاَظ  ُهُفُْطل  ْنَم  اَی 
ٌلاَؤُس ُهُطِّلَُغی  ْنَم ال  اَی  ٍلْوَق  ْنَع  ٌلْوَق  ِهیِْهُلی  ْنَم ال  اَی  ٍلِْعف  ْنَع  ٌلِْعف  ُهُعَنْمَی  ْنَم ال  اَی  ٍعْمَـس  ْنَع  ٌعْمَـس  ُُهلَغْـشَی  ْنَم ال  اَی  ٌمیِظَع 99  ُهُشْرَع  ْنَم 

ْنَم اَی  ٍلاَؤُس  ْنَع 
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َوُه ْنَم  اَی  َنِیفِراَْعلا  ِمَمِه  یَهَْتنُم  َوُه  ْنَم  اَی  َنیِدـیِرُْملا  ِداَُرم  ُهَیاَغ  َوُه  ْنَم  اَی  َنیِِّحلُْملا  ُحاَْحلِإ  ُهُمِْرُبی  ْنَم ال  اَی  ْیَـش ٍء  ْنَع  ْیَـش ٌء  ُُهبُجْحَی  ال 
اباَّهَو ال اَی  ُِفلُْخی  اقِداَص ال  اَی  ُلَْخبَی  اداَوَج ال  اَی  ُلَْجعَی  امِیلَح ال  اَـی  َنیَِملاَْعلا 100  ِیف  ٌهَّرَذ  ِْهیَلَع  یَفْخَی  ْنَم ال  اَـی  َنِیِبلاَّطلا  ِبَلَط  یَهَْتنُم 

ََهلِإ اَی ال  َکَناَْحبُـس  ُلُفْغَی  اِظفاَح ال  اَی  ُرُغْـصَی  ارِیبَک ال  اَی  ُرِقَتْفَی  اِّینَغ ال  اَی  ُفیِحَی  الْدَـع ال  اَی  ُفَصُوی  امیِظَع ال  اَی  ُبَْلُغی  ارِهاَق ال  اَی  ُّلَمَی 
ِّبَر اَی  ِراَّنلا  َنِم  اَنْصِّلَخ  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا  َْتنَأ  الِإ 

دهع ياعد 

دهع ياعد  تلیضق 

زا شیپ  رگا  دـشاب و  ام  مئاق  ناروای  زا  دـناوخب  ار  دـهع  نیا  حابـص  لهچ  هک  ره  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
ار وا  هنسح  رازه  هملک  ره  هب  یلاعت  قح  دشاب و  ترضح  نآ  تمدخ  رد  هک  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  ادخ  دریمب  ترـضح  نآ  روهظ 

تسا نیا  دهع  نآ  دنک و  وحم  وا  زا  هانگ  رازه  دیامرف و  تمارک 

دهع ياعد  نتم 

ِروُرَْحلا َو ِّلِّظلا َو  َّبَر  ِروـُبَّزلا َو  ِلـیِْجنِْإلا َو  ِهاَرْوَّتلا َو  َلِْزنُم  ِروُجْـسَْملا َو  ِرْحَْبلا  َّبَر  ِعـِیفَّرلا َو  ِّیِـسْرُْکلا  َّبَر  ِمیِظَْعلا َو  ِروُّنلا  َّبَر  َّمُـهَّللا 
ِمیِرَْکلا َو َکِمْسِاب )   ) َکِهْجَِوب َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنِیلَـسْرُْملا  َو )  ) ِءاَِیْبنَْألا َنِیبَّرَقُْملا َو  ِهَِکئالَْملا  َّبَر  ِمیِظَْعلا َو  ِناَقْرُْفلا )   ) ِنآْرُْقلا َلِْزنُم 

يِذَّلا َکِمْـسِاب  َنوُضَرَْألا َو  ُتاَواَمَّسلا َو  ِِهب  ْتَقَرْـشَأ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  ُموُّیَق  اَی  ُّیَح  اَـی  ِمیِدَْـقلا  َکِْـکُلم  ِرِینُْملا َو  َکِـهْجَو  ِرُوِنب 
اَی ِءاَیْحَْألا  َتیِمُم  یَتْوَْملا َو  َِییُْحم  اَی  َّیَح  َنیِح ال  اّیَح  اَی  ٍّیَح َو  ِّلُک  َدـَْعب  اّیَح  اَی  ٍّیَح َو  ِّلُک  َْلبَق  اّیَح  اَی  َنوُرِخآـْلا  َنُولَّوَأـْلا َو  ِِهب  ُحَلْـصَی 

ُّیَح
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َنِینِمْؤُْملا َو ِعیِمَج  ْنَع  َنیِرِهاَّطلا  ِِهئَابآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َكِْرمَِأب  َِمئاَْقلا  َّيِدـْهَْملا  َيِداَْهلا  َماَمِْإلا  اَنالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهَّللا  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ال 
َداَدـِم ِهَّللا َو  ِشْرَع  َهَنِز  ِتاَوَلَّصلا  َنِم  َّيَدـِلاَو  ْنَع  یِّنَع َو  اَهِرَْحب َو  اَهَِّرب َو  اَِهلَبَج َو  اَِهلْهَـس َو  اَِهبِراَغَم  ِضْرَأـْلا َو  ِقِراَـشَم  ِیف  ِتاَـنِمْؤُْملا 

ادْهَع یِماَّیَأ  ْنِم  ُتْشِع  اَم  اَذَـه َو  یِمْوَی  ِهَحِیبَص  ِیف  َُهل  ُدِّدَـجُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُهُْملِع )   ) ُُهباَتِک ِِهب  َطاَحَأ  َو  ُُهباَتِک )   ) ُهُْملِع ُهاَصْحَأ  اَم  ِِهتاَِملَک َو 
ِیف ِْهَیلِإ  َنیِعِراَسُْملا  ُْهنَع َو  َنیِّباَّذـلا  ِِهناَوْعَأ َو  ِهِراَْصنَأ َو  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ادـَبَأ  ُلوُزَأ  ـال  اَْـهنَع َو  ُلوُحَأ  ـال  یُِقنُع  ِیف  َُهل  ًهَْعَیب  ادـْقَع َو  َو 
ُهَْنَیب ِیْنَیب َو  َلاَـح  ْنِإ  َّمُهَّللا  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُْملا  ِِهتَداَرِإ َو  َیلِإ  َنیِِقباَّسلا  ُْهنَع َو  َنیِماَـحُْملا  َو  ِهِِرماَوَأـِل )  َنِیِلثَتْمُْملا  َو   ) ِهِِجئاَوَح ِءاَـضَق 
ِیف یِعاَّدـلا  َهَوْعَد  ایِّبَُلم  ِیتاَنَق  ادِّرَُجم  یِْفیَـس  ارِهاَش  ِینَفَک  ارِزَتُْؤم  يِْربَق  ْنِم  ِینْجِرْخَأَف  اّیِـضْقَم  اْمتَح  َكِداَـبِع  یَلَع  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُتْوَْملا 

ْعِسْوَأ ُهَجَرْخَم َو  ْلِّهَس  ُهَجَرَف َو  ْلِّجَع  ِْهَیلِإ َو  یِّنِم  ٍهَرْظَِنب  يِرِظاَن  ْلُحْکا  َهَدیِمَْحلا َو  َهَّرُْغلا  َهَدیِشَّرلا َو  َهَْعلَّطلا  ِینِرَأ  َّمُهَّللا  يِداَْبلا  ِرِضاَْحلا َو 
َرَهَظ ُّقَْحلا  َُکلْوَق  َْتُلق َو  َکَّنِإَف  َكَداَبِع  ِِهب  ِیْحَأ  َكَدِالب َو  ِِهب  َّمُهَّللا  ِرُمْعا  ُهَرْزَأ َو  ْدُدْـشا  ُهَْرمَأ َو  ْذـِْفنَأ  ُهَتَّجَحَم َو  ِیب  ُْکلْـسا  ُهَجَْهنَم َو 
ْیَِشب َرَفْظَی  یَّتَح ال  َِکلوُسَر  ِمْسِاب  یَّمَسُْملا  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  َکَِّیلَو َو  اََنل  َّمُهَّللا  ِرِهْظَأَف  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ْتَبَـسَک  اَِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ُداَسَْفلا 

ادِّدَُـجم َكَْریَغ َو  ارِـصاَن  َُهل  ُدِـجَی  ْنَِمل ال  ارِـصاَن  َكِداَبِع َو  ِمُولْظَِمل  اعَْزفَم  َّمُهَّللا  ُْهلَعْجا  ُهَقِّقَُحی َو  َّقَْحلا َو  َّقُِحی  ُهَقَّزَم َو  الِإ  ِلِطاَْبلا  َنِم  ٍء 
ِنَنُس َِکنیِد َو  ِمالْعَأ  ْنِم  َدَرَو  اَِمل  ادِّیَشُم  َِکباَتِک َو  ِماَکْحَأ  ْنِم  َلِّطُع  اَِمل 
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ِِهتَیْؤُِرب َو ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ادَّمَُحم  َکَِّیبَن  َّرُـس  َّمُهَّللا َو  َنیِدَتْعُْملا  ِسَْأب  ْنِم  ُهَْتنَّصَح  ْنَّمِم  َّمُهَّللا  ُْهلَعْجا  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن 
ادیَِعب َو ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  ُهَروُهُظ  اََنل  ْلِّجَع  ِهِروُضُِحب َو  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ْنَع  َهَّمُْغلا  ِهِذَه  ْفِشْکا  َّمُهَّللا  ُهَدـَْعب  اَنَتَناَِکتْـسا  ِمَحْرا  ِِهتَوْعَد َو  یَلَع  ُهَِعبَت  ْنَم 
اَی َلَجَْعلا  َلَجَْعلا  ییوگ  یم  هبترم  ره  رد  ینز و  یم  دوخ  تسار  نار  رب  تسد  هبترم  هس  سپ  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ابیِرَق  ُهاََرن 

ِناَمَّزلا َبِحاَص  اَی  َيالْوَم 

ءاروشاع ترایز 

ءاروشاع ترایز  تلیضف 

تیاور تسا  نینچ  هدومرف  رکذ  حابـصم  رد  یـسوط  رفعج  وبا  خیـش   ) هکناـنچ نآ  حرـش  رود و  کـیدزن و  زا  دوش  یم  هدـناوخ  هک 
ترایز هک  ره  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  شردپ  زا  هبقع  نب  حلاص  زا  عیزب  نب  لیعمـسا  نب  دـمحم  هدرک 

زور رد  ار  ادخ  دـنک  تاقالم  دوش  نایرگ  ترـضح  نآ  ربق  دزن  هکنآ  ات  مرحم  مهد  زور  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـنک 
دنک داهج  هرمع و  جح و  هک  دشاب  یـسک  باوث  لثم  اهنآ  باوث  هک  داهج  رازه  ود  هرمع و  رازه  ود  جـح و  رازه  ود  باوث  اب  تمایق 

يارب زا  تسا  باوث  هچ  موش  تیادف  متفگ  تفگ  يوار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  رد 
هاگ ره  دومرف  زور  نیا  لثم  رد  ترـضح  نآ  ربق  يوسب  نتفر  ار  وا  دشابن  نکمم  البرک و  زا  رود  ياهرهـش  رد  دشاب  هدوب  هک  یـسک 
دنک دهج  مالـس و  هب  ترـضح  نآ  يوسب  دنک  هراشا  دوخ و  هناخ  رد  يدنلب  ماب  رب  دور  الاب  ای  ارحـص  يوسب  دور  نوریب  دشاب  نینچ 

نیرفن رد 
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هبدـن سپ  باتفآ  لاوز  زا  شیپ  زور  لیاوا  رد  ار  راک  نیا  دـنکب  دـنک و  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  دـعب  ترـضح و  نآ  نیلتاق  رب  ندرک 
نتسیرگ هب  دنک  یمن  هیقت  ناشیا  زا  هاگ  ره  دنتسه  شا  هناخ  رد  هک  ار  یناسک  دنک  رما  وا و  رب  دیرگب  مالسلا و  هیلع  نیـسح  رب  دنک 
تبیـصم هب  ار  رگیدکی  دـنیوگب  تیزعت  ترـضح و  نآ  رب  عزج  ندرک  راهظا  هب  یتبیـصم  دوخ  هناخ  رد  دراد  اپرب  ترـضح و  نآ  رب 

موش وت  يادف  متفگ  ار  اهباوث  نآ  عیمج  ار  لمع  نیا  دنروایب  هاگره  ادـخ  رب  ناشیا  يارب  منماض  نم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هب  ناشیا 
نیا هک  یسک  يارب  زا  ملیفک  منماض و  نم  یلب  هک  دومرف  ار  اهباوث  نیا  يوش  یم  لیفک  ناشیا و  يارب  ار  اهباوث  نیا  يوش  یم  نماض 
هیلع ِْنیَـسُْحلِاب  اَِنباَصُِمب  اـَنَروُجُأ  ُهَّللا  َمَظْعَأ  دـنیوگ  یم  هک  دومرف  دـنیوگب  تیزعت  ار  رگیدـکی  هنوگچ  هک  متفگ  دروآ  اـجب  ار  لـمع 

دنوادـخ دـیامرف  گرزب  ینعی  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِّيِدـْهَْملا  ِماَـمِْإلا  ِهِِّیلَو  َعَـم  ِهِراَِـثب  َنِیبـِلاَّطلا  َنِم  ْمُـکاَّیِإ  اَـنَلَعَج َو  مالـسلا َو 
لآ زا  يدهم  ماما  وا  یلو  اب  وا  نوخ  ناگدـنهاوخ  زا  ار  امـش  ام و  دـهد  رارق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هب  ام  تبیـصم  هب  ار  ام  ياهرجا 

هدروآرب هک  تسا  یسحن  زور  نآ  هک  اریز  نک  نانچ  یتجاح  یپ  رد  ار  زور  نآ  يورن  نوریب  هک  یناوتب  رگا  مالسلا و  مهیلع  دمحم 
يدـشر و يریخ و  نآ  رد  دـید  دـهاوخن  وا و  يارب  زا  دوب  دـهاوخن  كراـبم  دوش  هدروآرب  رگا  نمؤـم و  تجاـح  نآ  رد  دوـش  یمن 

نآ رد  شلزنم  يارب  امش  زا  کیچیه  هتبلا  دنکن  هریخذ 
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دهاوخن كرابم  هدومن و  هریخذ  هک  يزیچ  نآ  رد  دید  دهاوخن  تکرب  ار  يزیچ  زور  نآ  رد  دـنک  هریخذ  هک  ره  سپ  ار  يزیچ  زور 
باوث ناشیا  يارب  یلاعت  قح  دـسیونب  ار  لمع  نیا  دـندروآ  اجب  هاـگ  ره  سپ  هداـهن  اـهنآ  يارب  هریخذ  هک  شلها  رد  وا  يارب  زا  دوب 
باوث دزم و  تسا  وا  يارب  زا  دـشاب و  هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  ار  همه  هک  داـهج  رازه  هرمع و  رازه  جـح و  رازه 
یلاعت قح  هدومرف  قلخ  هک  ینامز  زا  دشاب  هدش  هتشک  ای  دشاب  هدرم  هک  يدیهش  قیدص و  یصو و  یلوسر و  يربمغیپ و  ره  تبیصم 

هب متفگ  هک  یمرضح  دمحم  نب  همقلع  تفگ  هک  دنا  هتفگ  هریمع  نب  فیـس  هبقع و  نب  حلاص  تمایق  دوش  ياپب  هک  ینامز  ات  ار  ایند 
کیدزن و زا  ار  بانج  نآ  منک  ترایز  هاگ  ره  زور  نیا  رد  ار  نآ  مناوخب  هک  ییاعد  ارم  امرفب  میلعت  هک  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح 

هناخ زا  رود و  ياهرهـش  زا  وا  يوسب  مالـس  هب  منک  هراشا  مهاوخب  کیدزن و  زا  ار  وا  منکن  ترایز  هاگ  ره  ار  نآ  مناوخب  هک  ییاعد 
سپ مالـس  هب  ترـضح  نآ  يوسب  ینک  هراشا  هکنآ  زا  دعب  ار  زامن  تعکر  ود  نآ  يدروآ  اجب  وت  هاگ  ره  همقلع  يا  نم  هب  دومرف  ما 
لوق نیا  یتفگ  هاگ  ره  وت  هکیتسردب  سپ  ار  هیتآ  ترایز  ینعی  ار  لوق  نیا  ریبکت  نتفگ  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هب  هراشا  تقو  رد  وگب 

دنوادخ دسیونب  هکئالم و  زا  ترضح  نآ  نارئاز  نآ  هب  دنک  یم  اعد  هک  يزیچ  نآ  هب  يا  هدرک  اعد  هک  قیقحتب  ار 
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ناشیا ینک  تکراشم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  دشاب  هدش  دیهـش  هک  یـسک  لثم  یـشاب  هدوب  هجرد و  رازه  رازه  دص  وت  يارب  زا 
باوث وت  يارب  دوش  هتـشون  ترـضح و  نآ  اب  دـنا  هدـش  دیهـش  هک  ینادیهـش  هلمج  رد  رگم  يوشن  هتخانـش  ناـشیا و  تاـجرد  رد  ار 

ادخ مالس  تسا  هدش  دیهش  هک  يزور  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هدرک  ترایز  هک  ره  ترایز  باوث  یلوسر و  يربمغیپ و  ره  ترایز 
( ییوگ یم  شتیب  لها  رب  ترضح و  نآ  رب 

ءاروشاع ترایز  نتم 

ِریِمَأ َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَرَیِخ )  َْنبا  ِهَّللا َو  َهَرَیِخ  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 
َرُوتْوَْملا َْرتِْولا  ِهِراَث َو  َْنبا  ِهَّللا َو  َراَث  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِهَدِّیَـس  َهَمِطاَف  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیِـصَْولا  ِدِّیَـس  َْنبا  َنِینِمْؤُْملا َو 

ْدََقل ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  ُراَهَّنلا  ُْلیَّللا َو  َیَِقب  ُتیَِقب َو  اَم  اَدبَأ  ِهَّللا  ُمالَـس  اعیِمَج  یِّنِم  ْمُْکیَلَع  َِکئاَنِِفب  ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُمالَّسلا 
ِتاَواَمَّسلا ِیف  َُکتَبیِـصُم  ْتَمُظَع  ْتَّلَج َو  ِمالْـسِْإلا َو  ِلْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع  اَْنیَلَع َو  ْمُِکب )   ) َِکب ُهَبیِـصُْملا  ِتَمُظَع  ْتَّلَج َو  ُهَّیِزَّرلا َو  ِتَمُظَع 

ْمُکِماَـقَم َو ْنَع  ْمُْکتَعَفَد  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع  ِرْوَْجلا  ِْملُّظلا َو  َساَـسَأ  ْتَسَّسَأ  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِتاَواَـمَّسلا  ِلـْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع 
ِهَّللا َو َیلِإ  ُْتئَِرب  ْمُِکلاَِـتق  ْنِم  ِنیِکْمَّتلاـِب  ْمَُهل  َنیِدِّهَمُْملا  ُهَّللا  َنََعل  ْمُْکتَلَتَق َو  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  اَـهِیف َو  ُهَّللا  ُمُکَبَّتَر  ِیتَّلا  ُمُِکِبتاَرَم  ْنَع  ْمُْـکَتلاَزَأ 
ِهَماَیِْقلا َو ِمْوَی  َیلِإ  ْمَُکبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  ْمُکََملاَس َو  ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنِإ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  ْمِِهئاَِیلْوَأ  ْمِهِعاَْبتَأ َو  ْمِهِعاَیْـشَأ َو  ْنِم )   ) ْمُْهنِم َو ْمُْکَیلِإ 

ٍداَیِز َو َلآ  ُهَّللا  َنََعل 
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ْتَجَرْسَأ ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  ارِمَش )  ) ارْمِش ُهَّللا  َنََعل  ٍدْعَس َو  َْنب  َرَمُع  ُهَّللا  َنََعل  َهَناَجْرَم َو  َْنبا  ُهَّللا  َنََعل  ًهَبِطاَق َو  َهَّیَمُأ  ِیَنب  ُهَّللا  َنََعل  َناَوْرَم َو  َلآ 
ِینَقُزْرَی ْنَأ  َِکب )   ) ِینَمَرْکَأ َکَماَقَم َو  َمَرْکَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأَف  َِکب  ِیباَصُم  َمُظَع  ْدََـقل  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَأـِب  َکـِلاَتِِقل  ْتَبَّقَنَت  ْتَمَْجلَأ َو  َو 

اَْینُّدلا ِیف  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلِاب  اهیِجَو  َكَْدنِع  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍماَمِإ  َعَم  َكِراَث  َبَلَط 
َِکتالاَوُِمب َو َْکَیلِإ  ِنَسَْحلا َو  َیلِإ  َهَمِطاَف َو  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  َیلِإ  ِِهلوُسَر َو  َیلِإ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  اَـی  ِهَرِخآـْلا  َو 

ْنَّمِم ِِهلوُسَر )  َیلِإ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُأَْربَأ  ْمُْکیَلَع َو  ِرْوَْجلا  ِْملُّظلا َو  َساَسَأ  َسَّسَأ  ْنَّمِم  ِهَءاَرَْبلِاب  َبْرَْحلا َو  ََکل  َبَصَن  َکَلَتاَق َو  ْنَّمِم   ) ِهَءاَرَْبلاـِب
َیلِإ ُبَّرَقَتَأ  ْمُْهنِم َو  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُْتئَِرب  ْمُکِعاَیْـشَأ  یَلَع  ْمُْکیَلَع َو  ِهِرْوَج  ِهِْملُظ َو  ِیف  يَرَج  ُهَناَْیُنب َو  ِْهیَلَع  یََنب  َِکلَذ َو  َساَسَأ  َسَّسَأ 
یِّنِإ ْمِهِعاَْبتَأ  ْمِهِعاَیْـشَأ َو  ْنِم  ِهَءاَرَْبلاـِب  َبْرَْحلا َو  ُمَُکل  َنِیبِصاَّنلا  ْمُِکئاَدـْعَأ َو  ْنِم  ِهَءاَرَْبلاـِب  ْمُکِِّیلَو َو  ِهـالاَُوم  ْمُِکتـالاَوُِمب َو  ْمُْکَیلِإ  َُّمث  ِهَّللا 

ِهَفِْرعَم ْمُِکتَفِْرعَِمب َو  ِینَمَرْکَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْـسَأَف  ْمُکاَداَـع  ْنَِمل  ٌّوُدَـع  ْمُکـالاَو َو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  ْمَُکبَراَـح َو  ْنَِمل  ٌبْرَح  ْمُکََملاَـس َو  ْنَِمل  ٌمـْلِس 
ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  ٍقْدِص  َمَدَق  ْمُکَْدنِع  ِیل  َتِّبَُثی  ْنَأ  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْمُکَعَم  ِینَلَعْجَی  ْنَأ  ْمُِکئاَدـْعَأ  ْنِم  َهَءاَرَْبلا  ِینَقَزَر  ْمُِکئاَِیلْوَأ َو 
ِّقَْحلِاب ٍقِطاَن  ٍرِهاَظ  ٍيِدـْهَم )   ) يًدُـه ٍماَمِإ  َعَم  ْمُکَراَث )   ) يِراـَث َبَلَط  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  ِهَّللا َو  َدـْنِع  ْمَُکل  َدوُمْحَْملا  َماَـقَْملا  ِینَغِّلَُبی  ْنَأ  ُُهلَأْـسَأ  َو 

ِیباَصُِمب ِینَیِطُْعی  ْنَأ  ُهَْدنِع  ْمَُکل  يِذَّلا  ِنْأَّشلِاب  ْمُکِّقَِحب َو  َهَّللا  ُلَأْسَأ  ْمُْکنِم َو 
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 ( َنیِـضَرَْألا  ) ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  ِعیِمَج  ِیف  ِمالْـسِْإلا َو  ِیف  اَهَتَّیِزَر  َمَظْعَأ  اَهَمَظْعَأ َو  اَم  ًهَبیِـصُم  ِِهتَبیِـصُِمب  اباَصُم  یِطُْعی  اَـم  َلَْـضفَأ  ْمُِکب 
ِیتاَمَم ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  اَیْحَم  َياَـیْحَم  ْلَـعْجا  َّمُهَّللا  ٌهَرِفْغَم  ٌهَمْحَر َو  ٌتاَوَلَـص َو  َکـْنِم  ُُهلاَـنَت  ْنَّمِم  اَذَـه  یِماَـقَم  ِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

ِناَِسل َو  َِکناَِسل )   ) یَلَع ِنیِعَّللا  ُْنبا  ُنیِعَّللا  ِداَبْکَْألا  ِهَلِکآ  ُْنبا  َهَّیَمُأ َو  ُوَنب  ِهِیف )   ) ِِهب ْتَکَّرَبَت  ٌمْوَی  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  َتاَمَم 
َهَیِواَعُم َو َناَیْفُـس َو  اـَبَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ِِهلآ )  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص   ) َکُِّیبَن ِهِیف  َفَقَو  ٍِفقْوَم  ٍنِطْوَم َو  ِّلُـک  ِیف  ِِهلآ )  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص   ) َکِِّیبَن

ِْهیَلَع  ) ِْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َْنیَـسُْحلا  ُمِِهْلتَِقب  َناَوْرَم  ُلآ  ٍداَیِز َو  ُلآ  ِِهب  ْتَحِرَف  ٌمْوَی  اَذَه  َنیِِدبْآلا َو  ََدبَأ  ُهَنْعَّللا  َْکنِم  ْمِْهیَلَع  َهَیِواَعُم  َْنب  َدـیِزَی 
ِماَّیَأ اَذَـه َو  یِِفقْوَم  ِیف  ِمْوَْـیلا َو  اَذَـه  ِیف  َکـَْیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َمِیلَأـْلا )   ) َباَذَْـعلا َکـْنِم َو  َنْعَّللا  ُمِْهیَلَع  ْفِعاَـضَف  َّمُهَّللا  ُمـالَّسلا ) 
ْنَْعلا َّمُهَّللا  هبترم  دـص  ییوگ  یم  سپ  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو )  ) َکِِّیبَن ِلآ  َکِِّیبَِـنل َو  ِهـالاَوُْملِاب  ْمِْهیَلَع َو  ِهَنْعَّللا  ْمُْهنِم َو  ِهَءاَرَْبلاـِب  ِیتاَـیَح 

ْتَعَیاَش َو َْنیَـسُْحلا َو  ِتَدَـهاَج  َنیِذَّلا )   ) ِیتَّلا ََهباَصِْعلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  َِکلَذ  یَلَع  َُهل  ٍِعباَت  َرِخآ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاَـظ  َلَّوَأ 
ِیتَّلا ِحاَوْرَْألا  یَلَع  ِهَّللا َو  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  هبترم  دـص  ییوگ  یم  سپ  اعیِمَج  ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ِِهْلتَق  یَلَع  ْتَعَیاَت )   ) ْتََعباَت ْتَعَیَاب َو 

ُمالَّسلا َِکتَراَیِِزل )   ) ْمُِکتَراَیِِزل یِّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ُراَهَّنلا َو ال  ُْلیَّللا َو  َیَِقب  ُتیَِقب َو  اَم  اَدبَأ  ِهَّللا  ُمالَس  یِّنِم  َْکیَلَع  َِکئاَنِِفب  ْتَّلَح 
َلَّوَأ َْتنَأ  َّصُخ  َّمُهَّللا  ییوگ  یم  سپ  ِْنیَسُْحلا  ِباَحْصَأ  یَلَع  َو  ِْنیَسُْحلا )  ِدالْوَأ  یَلَع  َو   ) ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِْنیَسُْحلا َو  یَلَع 
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َهَناَجْرَم َو َْنبا  ٍداَیِز َو  َْنب  ِهَّللا  َْدیَبُع  ْنَْعلا  اسِماَخ َو  َدیِزَی  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  َِعباَّرلا  َِثلاَّثلا َو  َِیناَّثلا َو  ِنَْعلا )   ) َُّمث الَّوَأ  ِِهب  ْأَدـْبا  یِّنِم َو  ِنْعَّللِاب  ٍِملاَظ 
ََکل َّمُهَّللا  ییوگ  یم  يور و  یم  هدجـس  هب  سپ  ِهَماَـیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  َناَوْرَم  َلآ  ٍداَـیِز َو  َلآ  َناَیْفُـس َو  ِیبَأ  َلآ  ارْمِـش َو  ٍدْعَـس َو  َْنب  َرَمُع 
َمَدَق ِیل  ْتِّبَث  ِدوُرُْولا َو  َمْوَی  ِْنیَـسُْحلا  َهَعاَفَـش  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  ِیتَّیِزَر  ِمیِظَع  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ْمِِهباَصُم  یَلَع  ََکل  َنیِرِکاَّشلا  َدْـمَح  ُدْـمَْحلا 
رقاب ترضح  دومرف  هک  تفگ  همقلع  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َنوُد  ْمُهَجَهُم  اُولََذب  َنیِذَّلا  ِْنیَسُْحلا  ِباَحْـصَأ  ِْنیَـسُْحلا َو  َعَم  َكَْدنِع  ٍقْدِص 

وت يارب  دوب  دـهاوخ  هک  نکب  دوخ  هناخ  رد  ترایز  نیا  هب  زور  ره  رد  ار  ترـضح  نآ  ینک  ترایز  هک  یناوتب  رگا  هک  مالـسلا  هیلع 
اهباوث نیا  عیمج 

همقلع ترایز 

همقلع ترایز  تلیضف 

باحصا زا  رگید  یعمج  نارهم و  نب  ناوفص  اب  متفر  نوریب  تفگ :  هک  هریمع  نب  فیس  زا  یسلایط  دلاخ  نب  دمحم  هدرک  تیاور  و 
ترایز زا  میدش  غراف  ام  هک  ینامز  سپ  هنیدم  بناج  هب  هریح  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  جورخ  زا  دعب  فجن  يوسب  نامدوخ 

زا تفگ  سپ  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  وبا  دهـشم  بناج  هب  ار  دوخ  تروص  ناوفـص  دـینادرگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  ینعی 
هراشا امیا و  اجنیا  زا  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سدقم  رس  دزن  زا  ناکم  نیا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دینک  ترایز  هک  ام  يارب 

ار یترایز  نامه  ناوفص  دناوخ  سپ  تفگ  فیس  مدوب  شتمدخ  رد  نم  مالسلا و  هیلع  قداص  بانج  ترـضح  نآ  رب  مالـس  هب  درک 
رقاب ترضح  زا  یمرضح  دمحم  نب  همقلع  دوب  هدرک  تیاور  هک 
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ریما زاـمن  نآ  زا  دـعب  تفگ  عادو  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  رـس  دزن  درک  زاـمن  تعکر  ود  هاـگنآ  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع 
بناج هب  ار  دوخ  يور  دوب  هدینادرگ  هک  یتلاح  رد  مالس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  بناج  هب  درک  هراشا  ار و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

دوب نیا  دناوخ  زامن  زا  دعب  هک  ییاهاعد  زا  ار و  وا  ترایز  زا  دعب  درک  عادو  وا و 

همقلع ترایز  نتم 

ْنَم اَی  َو )  ) َنیِخِرْصَتْسُْملا َخیِرَـص  اَی  َنِیثیِغَتْـسُْملا  َثاَیِغ  اَی  َنِیبوُرْکَْملا  ِبَرُک  َفِشاَک  اَی  َنیِّرَطْـضُْملا  ِهَوْعَد  َبیُِجم  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی 
َوُه ْنَم  اَـی  َو )  ) ِنِیبُْـملا ِِقفُأـْلِاب  یَلْعَأـْلا َو  ِرَْظنَْملاـِب  َوُه  ْنَم  اَـی  َو )  ) ِِهْبلَق ِءْرَْملا َو  َْنَیب  ُلوُـحَی  ْنَم  اَـی  َو )  ) ِدـیِرَْولا ِلـْبَح  ْنِم  ََّیلِإ  ُبَْرقَأ  َوُـه 

ُِهبَتْشَت ْنَم ال  اَی  ٌهَِیفاَخ  ِْهیَلَع  یَفْخَی  ْنَم ال  اَی  َو )  ) ُروُدُّصلا یِفُْخت  اَم  ُِنیْعَْألا َو  َهَِنئاَخ  ُمَْلعَی  ْنَم  اَی  َو )  ) يَوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُمیِحَّرلا  ُنَمْحَّرلا 
ِّلُک َعِماَج  اَی  َو )  ) ٍتْوَف ِّلُک  َكِرْدـُم  اَی  َنیِِّحلُْملا  ُحاَْحلِإ  ُهُمِْرُبی  ـال  ْنَم  اَـی  َو )  ) ُتاَـجاَْحلا ُهُظِّلَُغت )   ) ُهُطِّلَُغت ـال  ْنَم  اَـی  َو )  ) ُتاَوْصَأـْلا ِْهیَلَع 
َِّیلَو اَی  ِتالْؤُّسلا  َیِطْعُم  اَی  ِتَابُرُْکلا  َسِّفَنُم  اَی  ِتاَجاَْحلا  َیِـضاَق  اَی  ٍنْأَش  ِیف  ٍمْوَی  َّلُک  َوُه  ْنَم  اَی  ِتْوَْملا  َدَْعب  ِسوُفُّنلا  َئِرَاب  اَی  َو )  ) ٍلْمَش
ِمَتاَخ ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ِضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  ْیَـش ٌء  ُْهنِم  یِفْکَی  ْیَـش ٍء َو ال  ِّلُک  ْنِم  یِفْکَی  ْنَم  اَی  ِتاَّمِهُْملا  َِیفاَک  اَـی  ِتاَـبَغَّرلا 
ْمِِهب اَذَـه َو  یِماَـقَم  ِیف  َکـَْیلِإ  ُهَّجَوَتَأ  ْمِِهب  یِّنِإَـف  ِْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  ِّقَِحب  َکِِّیبـَن َو  ِْتِنب  َهَمِطاَـف  ِّقَِـحب  َنِینِمْؤُْـملا َو  ِریِمَأ  ٍّیَلَع  َنیِِّیبَّنلا َو 

َْکیَلَع َو ُمِزْعَأ  ُمِْسقُأ َو  َُکلَأْسَأ َو  ْمِهِّقَِحب  َْکَیلِإ َو  ُعَّفَشَتَأ  ْمِِهب  ُلَّسَوَتَأ َو 
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ِِهب ْمُهَدـْنِع َو  ُهَْـتلَعَج  يِذَّلا  َکِمـْـسِاب  َنیَِملاَْـعلا َو  یَلَع  ْمُـهَْتلَّضَف  يِذَّلاـِب  َكَدـْنِع َو  ْمَُـهل  يِذَّلا  ِرْدَْـقلِاب  َكَدــْنِع َو  ْمَُـهل  يِذَّلا  ِنْأَّشلاـِب 
َیِّلَُصت ْنَأ  َُکلَأْسَأ  اعیِمَج  َنیَِملاَْعلا  َلْضَف  ْمُُهلْـضَف  َقاَف  یَّتَح  َنیَِملاَْعلا  ِلْضَف  ْنِم  ْمُهَلْـضَف  َْتَنبَأ  ْمُهَْتَنبَأ َو  ِِهب  َنیَِملاَْعلا َو  َنوُد  ْمُهَتْـصَصَخ 

َنِم ِینَریُِجت  ِیْنیَد َو  یِّنَع  َیِـضْقَت  يِروـُمُأ َو  ْنِم  َّمِهُْملا  ِینَیِفْکَت  ِیبْرَک َو  یِّمَه َو  یِّمَغ َو  یِّنَع  َفِـشْکَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع 
ْنَم َهَنوُزُح  ُهَرْسُع َو  ُفاَخَأ  ْنَم  َرْسُع  ُهَّمَه َو  ُفاَخَأ  ْنَم  َّمَه  ِینَیِفْکَت  َنِیقُولْخَْملا َو  َیلِإ  َِهلَأْسَْملا  ِنَع  ِینَِینُْغت  ِهَقاَْفلا َو  َنِم  ِینَریُِجت  ِْرقَْفلا َو 
ْنَم َناَْطلُـس  ُهَرْوَج َو  ُفاَخَأ  ْنَم  َرْوَج  ُهَیَْغب َو  ُفاَخَأ  ْنَم  َیَْغب  ُهَرْکَم َو  ُفاَخَأ  ْنَم  َرْکَم  ُهَّرَـش َو  ُفاَـخَأ  اَـم )  ) ْنَم َّرَـش  ُهَتَنوُزُح َو  ُفاَـخَأ 
ْنَم َّمُهَّللا  ِهَرَکَْملا  َرْکَم  ِهَدَیَْکلا َو  َْدیَک  یِّنَع  َّدُرَت  َّیَلَع َو  ُهَتَرُدـْقَم  َءالَب )  ) ُفاَخَأ ْنَم  َهَرُدـْقَم  ُهَدـْیَک َو  ُفاَخَأ  ْنَم  َدـْیَک  ُهَناَْطلُـس َو  ُفاَخَأ 

ُْهلَغْـشا َّمُهَّللا  َْتئِـش  یَّنَأ  َْتئِـش َو  َْفیَک  یِّنَع  ُهْعَْنما  ُهَِّیناَمَأ َو  ُهَسَْأب َو  ُهَرْکَم َو  ُهَْدیَک َو  یِّنَع  ْفِرْـصا  ُهْدِـکَف َو  ِینَداَک  ْنَم  ُهْدِرَأَف َو  ِینَداَرَأ 
َبْصَن ِّلُّذلِاب  ْبِرْضا  َّمُهَّللا  اَهُُربْجَت  ٍهَنَکْسَِمب ال  ُهُّزُِعت َو  ٍّلُذ ال  ِهِیفاَُعت َو  ٍمْقُِسب ال  اَهُّدُسَت َو  ٍهَقاَِفب ال  ُهُُرتْسَت َو  ٍءالَِبب ال  ُهُُربْجَت َو  ٍْرقَِفب ال  یِّنَع 
ُهَْتیَْـسنَأ اَمَک  يِرْکِذ  ِهِْسنَأ  َُهل َو  َغاَرَف  ـال  ٍلِـغاَش  ٍلْغُِـشب  یِّنَع  ُهَلَغْـشَت  یَّتَح  ِِهنَدـَب  ِیف  َمْقُّسلا  َهَّلِْعلا َو  ِِهلِْزنَم َو  ِیف  َْرقَْفلا  ِْهیَلَع  ْلِـخْدَأ  ِْهیَْنیَع َو 

ِهِفْـشَت َمْقُّسلا َو ال  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِْهیَلَع  ْلِخْدَأ  ِهِحِراَوَج َو  ِعیِمَج  ِِهْبلَق َو  ِِهلْجِر َو  ِهِدَی َو  ِِهناَِسل َو  ِهِرََـصب َو  ِهِعْمَِـسب َو  یِّنَع  ْذُخ  َكَرْکِذ َو 
َُهل َِکلَذ  َلَعْجَت  یَّتَح 
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َكاَوِس َو َجِّرَفُم  ٌجِّرَفُم ال  َكاَوِس َو  َِیفاَک  ِیفاَْکلا ال  َکَّنِإَف  َكاَوِس  یِفْکَی  اَم ال  َِیفاَک  اَی  ِینِفْکا  يِرْکِذ َو  ْنَع  یِّنَع َو  ِِهب  الِغاَش  ـالْغُش 
َیلِإ  ) ُُهبَرْهَم َكاَوِس َو  َیلِإ  ُهُعَْزفَم  َكاَوِس َو  ُُهثیِغُم  َكاَوِس َو  ُهُراَـج  َناَـک  ْنَم  َباَـخ  َكاَوِس  َراَـج  ـال  ٌراَـج  َكاَوِـس َو  َثیِغُم  ـال  ٌثیِغُم 

َياَْجنَم ِیئَْجلَم َو  ِیبَرْهَم َو  یِعَْزفَم َو  ِیئاَـجَر َو  ِیتَِقث َو  َْتنَأَـف  َكِْریَغ  ٍقُولْخَم  ْنِم  ُهاَْـجنَم  َو  َكاَوِس )   ) َكِْریَغ َیلِإ  ُهُؤَْجلَم  َو  َكاَوِس ) 
ُدْمَْحلا َو َکَلَف  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  َُکلَأْسَأَف  ُعَّفَـشَتَأ  ُلَّسَوَتَأ َو  َْکَیلِإ َو  ُهَّجَوَتَأ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَحُِمب َو  ُحِْجنَتْـسَأ َو  َِکب  ُِحتْفَتْـسَأ َو  َِکبَف 

ِلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  َُکلَأْسَأَف  ُناَعَتْـسُْملا  َْتنَأ  یَکَتْـشُْملا َو  َْکَیلِإ  ُرْکُّشلا َو  ََکل 
ِهِّوُدَـع َلْوَه  ُهَْتیَفَک  َُهبْرَک َو  ُهَّمَغ َو  ُهَّمَه َو  َکِِّیبـَن  ْنَع  َْتفَـشَک  اَـمَک  اَذَـه  یِماَـقَم  ِیف  ِیبْرَک  یِّمَه َو  یِّمَغ َو  یِّنَع  َفِشْکَت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو 

اَم َهَنُوئَم  َُهلْوَه َو  ُفاَخَأ  اَم  َلْوَه  یِّنَع )  ْفِرْـصا  َو   ) ُهَْتیَفَک اَمَک  ِینِفْکا  ُْهنَع َو  َتْجَّرَف  اَمَک  یِّنَع  ْجِّرَف  ُْهنَع َو  َْتفَـشَک  اَمَک  یِّنَع  ْفِشْکاَـف 
ِْرمَأ ْنِم  ُهُّمَه  ِینَّمَهَأ  اَم  ِهَیاَـفِک  یِِجئاَوَح َو  ِءاَـضَِقب  ِیْنفِرْـصا  َکـِلَذ َو  ْنِم  یِـسْفَن  یَلَع  ٍهَنُوئَم  ـِالب  ُهَّمَه  ُفاَـخَأ  اَـم  َّمَه  ُهَتَنُوئَم َو  ُفاَـخَأ 

ُراَهَّنلا َو ال ُْلیَّللا َو  َیَِقب  َو  ُتیَِقب )  اَم   ) ادـَبَأ ِهَّللا  ُمالَـس  یِّنِم  اَمُْکیَلَع )  ) َْکیَلَع ِهَّللا )  ِدـْبَع  اـَبَأ  اَـی  َو   ) َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَـی  َياَْـینُد  ِیتَرِخآ َو 
یَلَع ِینَّفَوَت  ْمُهَتاَـمَم َو  ِیْنتِمَأ  ِِهتَّیِّرُذ َو  ٍدَّمَُحم َو  َهاَـیَح  ِیِنیْحَأ  َّمُهَّللا  اَـمُکَْنَیب  ِیْنَیب َو  ُهَّللا  َقَّرَف  ـال  اَـمُِکتَراَیِز َو  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج 

ِیف ِینْرُشْحا  ْمِِهتَِّلم َو 
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ِهَّللا َیلِإ  الِّسَوَتُم  اِرئاَز َو  اَمُُکْتیَتَأ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َنِینِمْؤُْملا َو  َریِمَأ  اَی  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِیف  اَدبَأ  ٍْنیَع  َهَفْرَط  ْمُهَْنَیب  ِیْنَیب َو  ْقِّرَُفت  ْمِِهتَْرمُز َو ال 
َماَقَْملا ِهَّللا  َدـْنِع  اَمَُکل  َّنِإَف  ِیل  اَعَفْـشاَف  ِهِذَـه  ِیتَجاَـح  ِیف  َیلاَـعَت )   ) ِهَّللا َیلِإ  اَـمُِکب )  ) اعِفْـشَتْسُم اَـمُِکب َو  ِْهَیلِإ  اـهِّجَوَتُم  اَـمُکِّبَر َو  یِّبَر َو 

اَمُِکتَعاَفَِـشب ِهَّللا  َنِم  اَهِحاََجن  اَِهئاَضَق َو  ِهَجاَْحلا َو  ِزُّجَنَِتل  ارِظَْتنُم  اَمُْکنَع  ُِبلَْقنَأ  یِّنِإ  َهَلیِـسَْولا  َعِیفَّرلا َو  َلِْزنَْملا  َهیِجَْولا َو  َهاَْـجلا  َدوُمْحَْملا َو 
احِْجنُم اـِحْلفُم  اـیِجاَر )  ) اـحِجاَر اـبَلَْقنُم  ِیبَلَْقنُم  ُنوُکَی  ْلـَب  ارِـساَخ  اـِبئاَخ  اـبَلَْقنُم  ِیبَلَْقنُم  ُنوُکَی  ـال  ُبیِخَأ َو  ـالَف  َکـِلَذ  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ِیل 

يِْرمَأ اضِّوَفُم  ِهَّللِاب  الِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ُهَّللا َو ال  َءاَش  اَم  یَلَع  ُْتبَلَْقنا  ِهَّللا  َیلِإ  ِیل  اَعَّفَـشَت  َو  ِجـِئاَوَْحلا )   ) یِِجئاَوَح ِعیِمَج  ِءاَـضَِقب  اباَجَتْـسُم 
اَی ْمُـکَءاَرَو  ِهَّللا َو  َءاَرَو  ِیل  َْسَیل  اَـعَد  ْنَِـمل  ُهَّللا  َعِمـَـس  یَفَک  ُهَّللا َو  َِیبْـسَح  ُلوـُقَأ  ِهَّللا َو  یَلَع  ـالِّکَوَتُم  ِهَّللا  َیلِإ  يِرْهَظ  اــئِْجُلم  ِهَّللا  َیلِإ 

یِّنِم ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  َهَّللا َو ال  اَمُکُعِدْوَتْـسَأ  ِهَّللِاب  الِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ْنُکَی َو ال  َْمل  ْأَشَی  َْمل  اَم  َناَـک َو  یِّبَر  َءاَـش  اَـم  یًهَْتنُم  ِیتَداَـس 
َلَـصَّتا اَم  ٌلِصَّتُم  اَمُْکیَلَع  یِمالَـس  َو )  ) يِدِّیَـس اَی  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  ُْتبُأ )   ) َْتنَأ َيالْوَم َو  َنِینِمْؤُْملا َو  َریِمَأ  اَی  يِدِّیَـس  اَی  ُْتفَرَْـصنا  اَمُْکَیلِإ 

ُهَّنِإَف َلَعْفَی  َِکلَذ َو  َءاَشَی  ْنَأ  اَمُکِّقَِحب  ُُهلَأْسَأ  ُهَّللا َو  َءاَش  ْنِإ  یِمالَـس  اَـمُْکنَع  ٍبوُجْحَم  َْریَغ )  ) ُْریَغ اَـمُْکَیلِإ  َکـِلَذ  ٌلِـصاَو  ُراَـهَّنلا  ُلـْیَّللا َو 
َْریَغ اَمُِکتَراَیِز  َیلِإ  اعِجاَر  اِدئاَع  اِبئآ  ٍِطناَق  ٍسِیآ َو ال  َْریَغ  َِهباَجِْإِلل  ایِجاَر  ارِکاَش  ِهَِّلل  ادـِماَح  اِبئاَت  اَمُْکنَع  َّيَدِّیَـس  اَی  ُْتبَلَْقنا  ٌدـیِجَم  ٌدـیِمَح 

ٌِدئاَع ٌعِجاَر  َْلب  اَمُِکتَراَیِز  ْنَع )   ) ْنِم اَمُْکنَع َو ال  ٍبِغاَر 
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الَف اَْینُّدلا  ُلْهَأ  اَمُِکتَراَیِز  ِیف  اَمُکِیف َو  َدِهَز  ْنَأ  َدـَْعب  اَمُِکتَراَیِز  َیلِإ  اَمُْکَیلِإ َو  ُْتبِغَر  ِیتَداَس  اَی  ِهَّللِاب  الِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ُهَّللا َو ال  َءاَش  ْنِإ 
ٌبیُِجم ٌبیِرَق  ُهَّنِإ  اَمُِکتَراَیِز  ِیف  ُْتلَّمَأ  اَم  ُتْوَجَر َو  اَّمِم )  ) اَم ُهَّللا  َِینَبَّیَخ 

ناضمر ماکحا 

هام لوا  ندش  تباث  هار 

یم ادـیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  هک  يا  هدـع  مود : .دـنیبب  ار  هام  ناـسنا  دوخ  هکنآ  لوا : (: 1) دوش یم  تباث  زیچ  جـنپ  هب  هاـم  لوا   1730
بش رد  هک  دنیوگب  لداع  درم  ود  موس : .دوش  ادیپ  نیقی  نآ  هطساو  هب  هک  يزیچ  ره  تسا  نینچمه  .میا و  هدید  ار  هام  دنیوگب  دوش 

لخاد دنیوگب  هک  نیا  لثم  دشاب ، عقاو  فالخ  ناشتداهـش  ای  دنیوگب ، رگیدـکی  فالخ  رب  ار  هام  تفـص  رگا  یلو  میا ، هدـید  ار  هام 
یکی هک  نآ  لثم  دنشاب ، هتشاد  فالتخا  تایصوصخ  یضعب  صیخشت  رد  رگا  اما  .دوش  یمن  تباث  هام  لوا  دوب ، قفا  فرط  هام  هریاد 

هک درذگب  نابعـش  هام  لوا  زا  زور  یـس  مراهچ : .دوش  یم  تباث  هام  لوا  نانآ  هتفگ  هب  دوبن ، دـیوگب  يرگید  دوب و  دـنلب  هام  دـیوگب 
: مجنپ .دوش  یم  تباث  لاوش  هام  لوا  نآ  هطساوب  هک  درذگب  ناضمر  لوا  زا  زور  یس  و  دوش ، یم  تباث  ناضمر  هام  لوا  نآ  هطساوب 

.تسا هام  لوا  هک  دنک  مکح  عرش  مکاح 

یـسک 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  دناد  یم  هک 

.دیامن لمع  نآ  هب  دیاب  دنک ، ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  رگا  یلو  دوش ، یمن  تباث  نیمجنم  ییوگشیپ  اب  هام  لوا   1732

هک دوش  یمن  لیلد  نآ ، ندرک  بورغ  رید  ای  هام  ندوب  دنلب   1733
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.تسا هدوب  هام  لوا  بش  شیپ ، بش 

، 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  لاوش ، لوا  ای  تسا  ناـضمر  رخآ  دـناد  یمن  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
.دریگب هزور  هام  کی  هرابود  هتفرگ ، هزور  هک  یهام  زا  هام  هدزای  نتـشذگ  زا  دعب  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  .تسا و  حیحـص  دریگب 

.دیامن لمع  نآ  هب  دیاب  درک ، ادیپ  نامگ  دعب  رگا  یلو 

هورکم مارح و  ياه  هزور 

لوا تین  هب  رگا  ناضمر ، لوا  ای  تسا  نابعـش  رخآ  دـناد  یمن  ناسنا  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 

ردام ردپ و  تیذا  بابسا  رگا  دالوا  یبحتسم  هزور   1741
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بجاو طایتحا  دننک ، يریگولج  یبحتـسم  هزور  نتفرگ  زا  ار  وا  یلو  دوشن ، نانآ  تیذا  بابـسا  رگا  هکلب  تسین ، زیاج  دوش ، دـج  ای 
.دریگن هزور  هک  تسا  نآ 

.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  یسک  .دریگب و  هزور  دیاب  ، دراد ررـض  دیوگب  رتکد  هچرگا  درادن ، ررـض  وا  يارب  هزور  دناد  یم  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  دـعب  دـشاب و  هتفرگ  تبرق  دـصق  هب  هک  نآ  رگم  تسین ، حیحـص  دریگب  هزور  رگا  ،و  دریگب هزور  دـیابن  دـشاب ، اجب  مدرم 

.هتشادن ررض 

ررـض وا  يارب  هزور  دمهفب  برغم  زا  دعب  دریگب و  هزور  رگا  درادن ، ررـض  وا  يارب  هزور  هک  تسا  نیا  شا  هدـیقع  هک  یـسک   1745
.دروآ اجب  ار  نآ  ياضق  دیاب  هتشاد ،

.تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  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
دعب هک  یلوا  هبنشراهچ  و  هام ، ره  رخآ  هبنشجنپ  لوا و  هبنشجنپ  - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدش  شرافس 
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تسا بحتسم  دریگب ، هزور  دناوتن  الصا  هچنانچ  و  دیامن ، اضق  تسا  بحتسم  درواین  اجب  ار  اهنیا  یسک  رگا  و.تسا  هام  مهد  زور  زا 
بجر و هام  مامت  .هام 3 - ره  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیـس و  .دـهدب 2 - ریقف  هب  هرقن  دوخن  ای 6/12  ماعط  دـم  کی  زور  ره  يارب 

لوا زور  هدعق ، يذ  مهن  تسیب و  مجنپ و  تسیب و  زور  زورون ، دیع  زور  .دشاب 4 - زور  کی  هچ  رگا  هام  ود  نیا  زا  یضعب  نابعش و 
، تسا هورکم  زور  نآ  هزور  دناوخب ، ار  هفرع  زور  ياهاعد  دناوتن  هزور ، فعـض  هطـساوب  رگا  یلو  هفرع  زور  هجح ، يذ  مهن  زور  ات 

زور لوالا  عیبر   17 ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوعـسم  دالیم  ، مرحم موس  لوا و  زور  هجح  يذ  ریدغ 18  دیعس  دیع 
رخآ هب  ار  نآ  تسین  بجاو  دریگب  یبحتسم  هزور  یـسک  رگا  بجر و   27 ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  ثعبم 

.دیامن راطفا  زور  نیب  رد  و  دنک ، لوبق  ار  وا  توعد  تسا  بحتسم  دنک ، توعد  اذغ  هب  ار  وا  شنمؤم  ردارب  رگا  هکلب  دناسرب ،

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  دنتـسین  هزور  هچ  رگا  ناضمر  هام  رد  تسا  بحتـسم  رفن  شـش  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 :

: موس .دـسرب  دـنامب  اج  نآ  رد  زور  هد  دـهاوخ  یم  هک  ییاج  هب  ای  شنطو  هب  رهظ  زا  دـعب  هک  يرفاـسم  مود : .دـسرب  دـنامب ، زور  هد 
یضیرم
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.دوش بوخ  رهظ  زا  دـعب  هک  یـضیرم  مراهچ : .دـشاب  هداد  ماجنا  دـنک  یم  لـطاب  ار  هزور  هک  يراـک  دوش و  بوخ  رهظ  زا  شیپ  هک 
.دوش ناملسم  ناضمر  هام  زور  رد  هک  يرفاک  مشش : .دوش  كاپ  سافن  ای  ضیح  نوخ  زا  زور  نیب  رد  هک  ینز  مجنپ :

هب يدایز  لیم  ای  تسوا  رظتنم  یـسک  رگا  یلو  ، دـناوخب ندرک  راطفا  زا  شیپ  ار  اشع  برغم و  زاـمن  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 اجب  نآ  تلیضف 

( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لئاسملا  حیضوت  باتک  هناخباتک ، هزوح  هاگیاپ  (. 1)

هزور ماکحا 

همدقم

موی یلا  نیعمجا  مهئادعا  یلع  نعللاو  نیرهاطلا  هلآو  دمحم  انیبن  یلع  هللا  یلـصو  نیملاعلا  بر  دـمحلا هللا  میحرلا « نمحرلا  هللا  مسب 
نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   : ) میرکلا هباتک  یف  میظعلا  هللا  لاق  نیدلا . » 

هک تسا  نآ  يارب  روتـسد  نیا  و  دوب ، هدش  ضرف  زین  هقباس  مما  رب  هکنانچ  هدیدرگ  ضرف  نتـشاد  هزور  امـش  رب  نامیا  لها  يا  ( . ) 
 : دشاب یم  عرف  هد  نآ ،  زا  مهم  فورعم و  هک  دراد  يدایز  عورف  مالسا  سدقم  نید  ( . 1  ( ) دیوش راک  زیهرپ  امش 

تئارب و  10 مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تیالو  رکنم 9  زا  یهن  فورعم 8  هب  رمأ  داهج 7  جح 6  تاکز 5  سمخ 4  هزور 3  زامن 2   1
ینعی دروآ ،  اجب  ار  يدابع  تابجاو  نیا  هک  تسا  بجاو  یناملسم  ره  رب  سپ  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نانمـشد  زا  نتـسج  يرازیب 

ماکحا
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یماسقا هزور  تسا .  نتفرگ  هزور  تادابع  نیرتمهم  زا  یکیو  دـهد  ماـجنا  دوخ  ناـکمو  ناـمز  رد  ار  مادـک  ره  دریگ و  ارف  ار  اـهنآ 
یگنوگچ هوزج  نیا  رد  امو  دشاب .  یم  هورکم  ياه  هزورو  مارح  ياه  هزور  بحتسمیاه ،  هزور  بجاو ،  ياه  هزور  لماش  هک  دراد 

 . درک میهاوخ  نایب  ار  نآ  لئاسمو  ماکحا  هیقب  نآ و  ياضق  طیارـشو  تسا  بجاو  ياه  هزور  زا  هک  ناضمر ،  هام  هزور  ندروآ  اجب 
زین تسا و  دترم  دنک ،  راطفا  دصقو  ملع  نتـشاداب  دـنادب و  لالح  ار  نآ  رد  ندرک  راطفا  دـشاب و  ناضمر  هام  هزور  رکنم  هک  یـسک 

ناضمر هام  هزور  رکنم  هک  یـسکو  تسا  دترم  دنکن ،  راطفا  رگا  یتح  دنادب ،  لالح  ار  ناضمر  هام  زور  رد  ندرک  راطفا  هک  یـسک 
ردو دوش  یم  ریزعت  رگید  راب  درک  راطفا  ریزعت  زا  دـعب  هرابود  رگاو  دوش ،  ریزعت  دـیاب  دـنک ،  راطفا  ناضمر  هام  زور  رد  یلو  دـشابن 
دوخ هکنآ   1 دوش :  یم  تباث  رما  دـنچ  هب  يرمق  هاـم  لوا  هاـم :  لوا  ندـش  تباـث  هار  دوش .  یم  هتـشک  دومن  راـطفا  رگا  موس  هبترم 

 . دنیبب ار  ناضمر  هام  لاله  ناسنا 

رگا یلو  میا  هدید  ار  لاله  هک  دنیوگب  لداع  درم  ود   3 دنمان .  یم  هدع »  لامکا  ار «  نیا  هک  درذگب  نابعش  هام  لوا  زا  زور  یـس   2
هتفگ زا  هک  يا  هدـع  و  دوش ، عیاش  مدرم  دزن  لاله  ندـید   4 دوش .  یمن  تباث  هام  لوا  دـنیوگب ، رگیدـکی  فالخرب  ار  لاله  تفص 

تسا نینچمه  و  میا ،  هدید  ار  هام  دنیوگب  دوش ،  یم  ادیپ  نیقی  نانآ 
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رد و  هدش ،  هام  لوا  هک  دنک  مکح  طئارشلا  عماج  لداع  دهتجم  ینعی  عرـش ،  مکاح   5 دوش .  ادیپ  نیقی  نآ  هطساو  هب  هک  يزیچ  ره 
لیلد دنادب  ای  دوش  تابثا  شیارب  بلطم  نیا  فالخ  هکنآ  رگم  تسا  ربتعم  مه  رگید  یعرش  مکاح  يارب  یتح  وا  مکح  تروص  نیا 

 . دشاب یم  هابتشا  هام  لوا  تابثا  يارب  لوا  مکاح 

هزور فیرعت 

ات قداص )  رجف  عولط  حبـص (  ناذا  زا  دـنوادخ ،  نامرف  نداد  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دـصق  اب  فلکم ،  صخـش  هک  تسا  نآ  هزور 
دراو زا  لبق  دنک .  يراددوخ  دـنیوگ ، یم  هزور  تارطفم  نآ  هبو  دوش  یم  هداد  حرـش  ًادـعب  هک  يا  هناگهد  ياهراک  زا  برغم  ناذا 

بوجو طیارـش  هک  دنتـسه  هزور  هب  فلکم  یناسک  تسا  بجاو  یناسک  هچ  رب  هزور  مینادب  دیاب  ماکحا  لیـصفت  حرـش و  رد  ندـش 
 . دنتسه هزور  ندروخ  هب  زاجم  هک  مینک  یم  انثسا  ًادعب  هک  يا  هدع  رگم  دشاب ،  دوجوم  اهنآ  رد  هزور  تحص  طیارش  هزور و 

 . هیآ 183 هرقب ،  هروس   - 1

ناضمر هام  هزور  طیارش 

هزور بوجو  طیارش   1

یم لصاح  رما  دنچ  نیا  زا  یکی  هب  یعرش  غولب  دح  هب  ندیسر  دشاب .  هدیسر  یعرش  غولب  دح  هب  رجف  عولط  لوا  زا  ناسنا  هکنیا  - 1
هد رد  لخادو  لماک  شلاس  هن  تسا  رتخد  رگاو  دوش  یگلاس  هدزناش  رد  لـخادو  لـماک  شلاـس  هدزناـپ  تسا  رـسپ  رگا  فلا  دوش : 

 . دوش یگلاس 

يرادـیب و رد  هچ  باوخ  رد  هچ  رـسپ  زا  ینم  ندـش  جراخ  ج  دـیورب .  رتخد  ای  رـسپ  تروع  يـالاب  راـهز و  رب  نشخ  ربز و  يوم  ب 
هن هکنیا  رد  دندرک  کش  رگا  هکلب  دـنک ،  یمن  تابثا  ار  غولب  یئاهنتب  ضیح  نوخ  ندـید  هتبلا  رتخد .  زا  ضیح  نوخ  ندـش  جراخ 

مامت شلاس  هن  هک  دنشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  اماو  تسا ، هدش  مامت  شلاس  هن  هک  تسا  نیا  رگناشن  نوخ  ندید  هنای ،  هدش  مامت  شلاس 
دشاب ضیح  تافص  ياراد  هچ  رگا  تسا  هضاحتسا  نوخ  نیا  دنیبب ،  نوخ  هدشن و 
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میراد نیقی  هک  یئاج  رد  یلو  تسا  هدـش  مامت  شلاس  هن  رتخد  هکنیا  هب  دروآ  یم  نانیمطا  رتخد  رد  نشخ  يوم  ندـیئور  نینچمه  . 
4 دـشاب .  هدـشن  شوهیب  زور  رد   3 دـشاب .  لقاع  زور  ماـمت  رد  هکنیا   2 دـنک .  یمن  تابثا  ار  غولب  هدـشن ،  لاـس  هدرد  لـخاد  رتخد 

لصفو دوش ( .  یمن  هتسکش  شزامن  هک  دشاب  يرفس  رد  ای  دشابن  رفاسم   5 دشاب .  هتشاد  ررض  شیارب  هزور  هک  دشاب  هتشادن  یضرم 
دشابن سافنای  ضیح  زور  رد  يا  هظحل  يارب  یتح  نز  هکنیا   6 داد . )  میهاوخ  رارق  ناضمر  هام  رد  رفاسم  ماکحا  يارب  يا  هناگادج 
بجاو وا  رب  هزور  دشاب  طیارـش  نیا  دجاو  هک  یـسک  ره  سپ  دوب .  هزور  بوجو  طیارـش  دـش ،  رکذ  هک  یطئارـش  نیا  يروآدای :  . 

دوش یم  هدیمان  تحص  طیارش  هک  تسا  يرگید  طیارش  رب  فقوتم  هن ،  ای  تسا  لوبقمو  حیحص  صخش  نیا  هزور  ایآ  نکلو  تسا . 
هزورو بوجو )  طیارش  ندوب  اراد  رطاخب  تسا (  بجاو  وا  رب  هزور  دشاب  تحص  طیارـشو  بوجو  طیارـش  ياراد  هک  یـسک  سپ  . 

 ( . تحص طیارش  ندوب  اراد  رطاخب  دوب (  دهاوخ  لوبقمو  حیحص  زین  شا 

هزور تحص  طیارش   2

ضیرمونونجم هزور  یلو  تسا ،  حیحص  زین  غلاب  ریغ  هزور  اریز  غولب ،  طرـش  زا  ریغ  دش  رکذ  هزور  بوجو  رد  هک  یطئارـش  مامت   1
ات حبص  ناذا  زا  دنوادخ  هب  تبرق  دصق  تین و   4 دشابن .  تسم  راد  هزور  هکنیا  مالسا 3   2 تسین .  حیحص  ءاسفنو  ضئاحو  رفاسمو 

دهاوخ نآ  ماکحا  تین و  باب  رد  يا  هناگادج  لصف  و  برغم ،  ناذا 
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بنج بش  رد  رگا   6 دمآ .  دهاوخ  نآ  حرـش  هک  دنک  يراددوخ  تارطفم )  دنک (  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یئاهزیچ  مامت  زا   5 دمآ . 
دنک لسغ  دش  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبص )  ناذا  رجف (  عولط  زا  لبق  نز  رگا   7 دنک .  تبانج  لسغ  حبص  ناذا  زا  لبق  دشاب  هدش 

 . دهد ماجنا  زور  رد  ار  شیاهلسغ  تسا  هطسوتمای  هریثک  هضاحتسم  رگا  نز   8 . 

لئاسم

يراـک هچ  رگا  دوش ،  لـقاع  زور  نیب  رد  رگا  یلو  دوش  یم  بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  دوش  لـقاع  رجف  عولط  زا  لـبق  هناوید  رگا   1
دوخ دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یئاهزیچ  زا  تسا  بحتـسم  هکلب  تسین  بجاو  وا  رب  هزور  هدادن ،  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک 

رد هک  دوش  لقاع  زور  رد  دوش و  هناوید  نآ  زا  دعب  دنک ،  هزور  تین  دوش  هناوید  هکنآ  زا  لبق  لبق ،  بش  رد  هکنآ  رگم  دـنک  يراد 
رد هک  یـسک  تسا  نینچمه  دروآ و  اجب  مه  ار  نآ  ياضق  و  دـنک ،  ماـمت  ار  زور  نآ  هزور  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دـیاب  تروص  نیا 
زا دعب  ناضمر  هام  زور  رد  ضیرم  رگا   2 دیآ .  شوهب  ای  دوش  لئاز  وا  یتسم  زور ،  رد  دوش و  شوهیب  ای  تسم  دعب  هدرک  تین  بش 

هدادن ماجنا  ار  تارطفم  زا  يزیچو  دش  بوخ  شلاح  رهظزا  لبق  رگا  یلو  دـنک ،  راطفا  ار  زورنآ  دـناوت  یم  دـش  بوخ  شلاح  رهظ 
، تسین زیاج  ءاسفنو  ضئاح  يارب  هزور   3 دریگب .  هزور  ار  زورنآو  دنک  تین  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 496 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دوش یم  لطاب  اهنآ  هزور  نوخ  ندید  ضحمب  و 

تارطفم

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  یئاهزیچ 

هار زا  هچو  ناهد )  فراعتمو (  لومعم  هار  زا  هچ  دنک ،  هدعم  دراو  ار  یندیـشونای  اذغ  راد  هزور  رگا  سپ  ندیماشآ :  ندروخ 2-  1
لحم ات  تسا  تلآ  رـس  نآو  هاگ  هنتخ  ینعی  هفـشح ( ،  رادقم  هب  رگا  عامج :   3 دوش .  یم  لـطاب  شا  هزور  ینیب ، )  فراـعتم (  ریغ 

دوش لخاد  هاگ  هنتخ  رادـقم  زا  رتمک  رگا  یلو  دوش ،  یم  لطاب  هزور  دـیاین ،  نوریب  هچو  دـیایب  نوریب  ینم  هچ  دوش ،  لخاد  هنتخ ) 
وا زا  ینم  هک  دـنک  يراک  دوخ  اب  ینعی  دـنک ،  ءانمتـسا  راد  هزور  رگا  ءانمتـسا :   4 دوش .  یمن  لـطاب  هزور  دـیاین ،  نوریب  مه  ینمو 

غورد دنک و  یم  لطاب  ار  هزور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمغیپو ادخ  هب  نتـسب  غورد   5 دوش .  یم  لطاب  شا  هزور  دوش ، جراـخ 
مه ناربمغیپ  نانیشناجو  ناربمغیپ  هیقبو  مالسلا ) مهیلع   ) ماما هدزاودو  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  ینعی  نیموصعم  هیقب  رب  نتـسب 
بآ رد  شندب  هیقب  هک  درادـن  یقرف  تسا ،  هزور  لطبم  بآ  رد  رـس  مامت  ندربورف   6 دـنک .  یم  لطاب  ار  هزور  بجاو  طایتحا  ربانب 
یم لطاب  ار  نآ  ياضق  ناضمر و  هام  هزور  يدمع ،  تروصب  حبـص  ناذاات  سافنو  ضیحو  تبانج  رب  ندنام  یقاب   7 دشابن .  ای  دشاب 

 . دـشاب دـمع  ریغ  تروصب  رگا  یتح  دوش  یم  لطاب  وا  هزور  دوب  یقاب  تبانج  رب  حبـص  ات  رگا  ناـضمر  هاـم  ياـضق  رد  هکلب  دـنک . 
تسین یصاخ  زور  هب  دیقم  هک  عّسوم ،  بجاو  رد  نینچمه 
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ندناسر  8 تسا .  نآ  نالطب  بحتـسم  طایتحا  دنامب ،  یقاب  تبانج  رب  حبـص  ات  يدمع  ریغ  تروصب  رگا  نیعم  ریغ  رذن  هزور  لثم  ، 
دناسرن قلح  هب  تسین  ظیلغ  هک  مه  ار  يرابغ  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانبو  بجاو ،  طایتحا  ربانب  تسا  هزور  لطبم  قلح  هب  ظیلغ  رابغ 

ناور زیچاب  هیقنت )  ندرک (  هلاما   9 دنک .  یم  لطاب  ار  هزور  رابغ ،  دننام  زین  ظیلغ  راخبو  ظیلغ  دود  بجاو  طایتحا  ربانب  نینچمهو  . 
 . دنک یم  لطاب  ار  هزور  دشاب  اوادم  يارب  هچ  رگا  بآ ، زا  ریغ  یعیاماب  هچو  دشاب  بآاب  هچ 

رگا یلو  درادن ،  هرافک  یلو  دنک ، یم  لطاب  ار  هزور  دشاب ،  راچان  نآ  دننام  ضرم و  ببـس  هب  هچ  رگا  يدـمع  ندرک  غارفتـسا   10
 . دوش یمن  لطاب  هزور  دنک  غارفتسا  رایتخا  یب  ای  ًاوهس 

لئاسم

زا يا  هرطق  اـی  اذـغ  زا  يا  هرذ  رگا  یتـح  دـشاب ،  مک  هچو  دـشاب  داـیز  هچ  دـنک  یم  لـطاب  ار  هزور  يدـمع  ندـیماشآ  ندروخ و   1
هکنیاای نانو ،  بآ  لثم  دـشاب  لومعم  زیچ  نآ  ندـیماشآو  ندروخ  هکنیا  رد  تسین  یقرف  هزور  ندـش  لـطاب  رد   2 دشاب .  یندیشون 

وراد هکنیا  لثم  دنک  یمن  لطاب  ار  هزور  ناهد  هار  ریغ  زا  ندـب  لخاد  هب  وراد  ندـناسر   3 تخرد .  هریـشو  كاخ  لثم  دشابن  لومعم 
هزور دهاوخ  یم  هک  یسک   4 دنک .  لامعتسا  ( 1  ) یئاذغ ریغ  لوپمآ  صخـش  هکنیا  ایو  دنزیرب  مخز  رب  ایو  شوگ  رد  ای  مشچ  رد  ار 

هدنام نادند  نیب  رد  هک  یئاذغ  هک  دهد  لامتحا  هچ  رگا  دنک ، لالخ  ار  شیاهنادند  ناذا  زا  شیپ  تسین  مزال  دریگب 
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دراو زور  رد  هدنام  نادند  نیب  هک  یئاذغ  دنکن  لالخ  رگا  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  ای  دنک  نیقی  ناسنا  رگا   5 دوش .  یم  قلح  لخاد 
تسا زیاج   7 ( . 2  ) درادن لاکشا  هدیسرن  ناهد  ياضف  هب  هک  هنیسورس  طالخا  ندرب  ورف   6 دنک .  لالخ  تسا  بجاو  دوش  یم  قلح 

زین رت  زیچاب  هکلب  تسا  زیاج  کشخ  زیچاب  كاوسم   8 دنک .  قاشنتسا  ای  هضمضم  بحتسمای  بجاو  يوضو  يارب  راد  هزور  صخش 
نوریب شناهد  زاو  درک  سیخ  شناهد  رد  ار  يزیچ  رگا  نینچمه  درب ،  ورف  ار  یجراـخ  تبوطر  دـیابن  راد  هزور   9 درادن .  یلاکشا 

هزور دربب  ورف  رگاو  دربن  ورف  ارنآ  تبوطر  دـیاب  دراذـگب  شناهد  رد  ار  رت  زیچ  نآ  هراب  ود  دـهاوخب  رگا  كاوسم ، )  دـننام  دروآ ( 
ًاقافتا هچ  رگا  دسر ،  یمن  قلح  هب  ًالومعم  هک  اهنیا  دننامو  اذغ  ندیـشچو  هدنرپای  هچب  يارب  اذغ  ندـیوج  - 10 دوش .  یم  لطاب  شا 
ياضق دیابو  دوش  یم  لطاب  شا  هزور  دسر  یم  قلح  هب  هک  دنادب  لوا  زا  ناسنا  رگا  یلو  دـنک ،  یمن  لطاب  ار  هزور  دـسرب ،  قلح  هب 

زور رد  ندش  ملتحم   12 دـنک .  یم  لطاب  ار  هدـننک  عامج  درم  نز و  هزور  عامج ،   11 تسا .  بجاو  وا  رب  مه  هراـفکو  دریگب  ارنآ 
رگا دیامن ، ءاربتساو  دنک  لوب  دناوت  یم  هدش ،  ملتحم  ناضمر  هام  زور  رد  هک  يراد  هزور   13 دنک .  یمن  لطاب  ار  هزور  ناضمر  هام 
هدـش ملتحم  ناضمر  هام  زور  رد  هک  یـسک   14 دـیآ .  یم  نوریب  يرجم  زا  ینم  هدـنامیقاب  ندرک  ءاربتـساای  لوب  هطـساوب  دـنادب  هچ 

تسین بجاو 
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دش رادیب  باوخ  زا  رجف  عولط  زا  دعب  ناسنا  رگا   15 دنک لسغ  ًاروف  هک  تسا  نیا  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  دهد  ماجنا  ار  لسغ  ًاروف 
شا هزور  دـنادن  ار  شتقو  هچو  هدوب  رجف  عولط  زا  دـعب  تبانج  دـنادب  هچو  هدوب  بش  زا  شتبانج  دـنادب  هچ  دـید ،  ملتحم  ار  دوخو 
هاـم بش  رد  هک  یـسک   16 تسا .  لـطاب  شا  هزور  هدوـب  بش  زا  شتباـنج  دـنادب  رگا  ناـضمر  هاـم  ياـضق  رد  هتبلا  تسا .  حـیحص 

ار دوخ  رگاو  دنک .  یکیدزن  شرـسمه  اب  ًالثم  دنک  بنج  ار  دوخ  تسا  مارح  درادن ،  تقو  ممیتو  لسغ  زا  مادـکچیه  يارب  ناضمر 
وجتـسج هناـی ،  دراد  تقو  دـمهفب  هکنآ  يارب  رگا   17 ( 3  ) دوـش یم  بجاو  وا  رب  هراـفکو  اـضقو  تسا  لـطاب  شا  هزور  درک  بنج 

شا هزور  دنک  ممیت  هچنانچ  هدوب ،  گنت  تقو  دمهفب  دعبو  دنک  بنج  ار  دوخو  دراد  تقو  لسغ  هزادـنا  هب  هک  دـنک  نامگو  دـیامن 
هزور ممیت  ابو  هدوب  گنت  تقو  دمهفب  دعبو  دیامن  بنج  ار  دوخو  دراد  تقو  هک  دـنک  نامگ  وجتـسج  نودـب  رگاو  تسا .  حـیحص 
ياربو دوش  كاپ  سافنای  ضیح  زا  حبص  ناذا  کیدزن  نز  رگا   18 دنک .  اضق  ار  زور  نآ  هزور  بحتـسم  طایتحا  ربانب  دیاب  دریگب ، 

دنک و لسغ  حبـص  زامن  يارب  دیاب  هدش  كاپ  ناذا  زا  شیپ  هک  دمهفب  ناذا  زا  دعبای  دشاب ،  هتـشادن  تقو  ممیتو  لسغ  زا  مادـکچیه 
هب ملع  درم  رگا  نینچمهو  ( . 4  ) تسا حیحص  شا  هزور  دشاب  نیعم  بجاو  ناضمر  هام  هزور  لثم  دریگ  یم  هک  ار  يا  هزور  هچنانچ 

هتشادن تقو  ممیت  لسغ و  يارب  دنک و  ادیپ  تبانج 
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شا هزور  هنای ،  هتفر  بآ  ریز  رـس  مامت  هک  دـنک  کش  رگا   19 تسا .  حیحـص  شا  هزور  دنک و  لسغ  حبـص  زامن  يارب  دیاب  دشاب ، 
 . تسا حیحص  شا  هزور  دریگب  ار  رس  مامت  هدش  هتخیر  بآ  هظحل  کی  رد  هچ  رگا  دزیرب ،  بآ  رس  يور  رب  رگا   20 تسا .  حیحص 

هزور رگا   22 دوش .  یم  بجاو  وا  رب  اضقو  دوش  یم  لـطاب  وا  هزور  دـنک ،  لـطاب  ار  دوخ  هزور  هک  دـننک  روبجم  ار  ناـسنا  رگا   21
روبجم دوخ  لام  ناج و  ظفح  يارب  تسا و  دـیع  زورنآ  نانآ  شیپ  هک  دـشاب  یناسک  رهـش  رد  ًالثم  دـنک  راطفا  هّیقت  رطاـخب  ار  دوخ 

هزور يولگ  رد  روز  هب  يزیچ  رگا   23 دروآ .  اجب  ار  نآ  اضق  تسا  بجاو  تسا و  لطاب  شا  هزور  دـنک ،  راطفا  نانآ  لثم  هک  دوش 
 ، تسا هزور  هک  دورب  شدای  راد  هزور  صخش  رگا   24 دوش .  یمن  لطاب  وا  هزور  دنرب ،  ورف  بآ  رد  روز  هب  ار  وا  رـس  ای  دنزیرب  راد 

شقلح لخاد  ظیلغ  رابغ  ایو  دربب  ورف  بآ  رد  ار  شرـس  ایو  دروخب  اذغ  هکنیا  لثم  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  دـهد  ماجنا  يراک  و 
دیایب شدای  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ماجنا  نیب  رد  رگاو  تسا .  حیحـص  وا  هزور  دـنک  یکیدزن  شرـسمهاب  هکنیاایو  دـنک 

دهاوخب هکنآ  لثم  دربب ،  ورف  بآ  رد  ار  شرـس  هک  دوش  روبجم  راد  هزور  رگا   25 دنک .  كرت  ار  راک  نآ  ًاروف  دـیاب  تسا  هزور  هک 
یم لطاب  شا  هزور  دهد ،  تاجن  بآ  زا  ار  یقیرغ 
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هزور نآ ، لثمو  ضرم  رطاخب  عیاماب  هلاما  هب  دوش  روبجمو  رطـضم  راد  هزور  صخـش  رگا   26 ددرگ .  یم  بجاو  وا  رب  اـضق  دوش و 
دنچای زور  کی  زا  دـعبو  دـنک  شومارف  ار  لسغ  ناضمر  هاـم  رد  بنج  رگا   27 ددرگ .  یم  بجاو  وا  رب  اـضقو  دوش  یم  لـطاب  شا 

دراذگب رتمک  رب  ار  انب  درک ،  کش  اهزور  ددع  رد  رگاو  دروآ  اجب  هدرکن  لسغ  هک  ار  یئاهزور  نآ  ياضق  دیاب  دـیایب ،  شدای  زور 
تسا بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یسک   28 دنک .  اضق  ار  زور  هس  هزور  زور ،  راهچ  ای  هدوب  بنج  زور  هس  دـناد  یمن  رگا  ًالثم  ، 
رادیب زا  دعب  هک  دشاب  هتشاد  میمـصت  هچنانچ  دوش ،  یم  رادیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  تسا  نینچ  شتداع  ای  دناد  یمو 

بنج ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک   29 تسا .  حیحـص  شا  هزور  دنامب  باوخ  ناذا  اتو  دباوخب  میمـصت  نیا  ابو  دنک  لسغ  ندـش 
لـسغ ندش  رادیب  زا  دعب  دهاوخن  هچنانچ  دوش ،  یم  رادیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  دهد  یم  لامتحا  ای  دـناد  یمو  تسا 

30 دراد .  هرافکو  اضقو  تسا  لطاب  شا  هزور  دوشن ،  رادیبو  دباوخب  هک  یتروص  رد  هنای ، دنک  لسغ  هک  دشاب  هتشاد  دیدرتای  دنک ، 
هتـشاد تلفغ  هچنانچ  دوش ،  یم  رادـیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دـباوخب  رگا  هک  دـناد  یمو  تسا  بنج  ناضمر  هاـم  بش  رد  هک  یـسک 
هرافکو اضق  بجاو  طایتحا  ربانب  دنامب  باوخ  حبـص  ناذا  اتو  دباوخب  هک  یتروص  رد  دنک ،  لسغ  دیاب  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  دـشاب 

وا رب 
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دباوخب هرابود  رگا  هک  تسا  نینچ  شتداع  ای  دـنادبو  دوش  رادـیبو  دـباوخب  ناـضمر  هاـم  بش  رد  بنج  رگا   31 دوـش .  یم  بجاو 
رادیب ناذا  اتو  دباوخب  هرابود  هچنانچ  دنک ، لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتشاد  مه  میمصتو  دوش  یم  رادیب  حبص  ناذا  زا  شیپ 

 ، دوشن رادـیب  حبـص  ناذا  اتو  دـباوخب  موس  هبترم  ياربو  دوش  رادـیب  مود  باوخ  زا  رگاو  دـنک ،  اـضق  ار  زور  نآ  هزور  دـیاب  دوشن ، 
موس باوخ  مکح  نامه  مجنپو  مراـهچ  باوخ  مکح   2 تسا .  هرافک  نداد  یبابحتـسا  طایتحاو  دوش  یم  بجاو  وا  رب  هزور  ياـضق 

هرابود مالتحا  زا  دعب  هک  یئاج  رد  دنک  باسح  لوا  باوخ  دیاب  هدـش ،  ملتحم  نآ  رد  هک  ار  یباوخ  بجاو  طایتحا  ربانب   33 تسا . 
قلح هب  هک  هتشاد  نانیمطا  ای  نیقی  هچنانچ  دوش ،  قلح  لخاد  اهنیا  دننامو  دودای  راخب  ای  رابغو  دنکن  تبظاوم  رگا  دشاب 34  هدیباوخ 

 . دنک اضق  ار  زور  نآ  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـسر ،  یم  قلح  هب  هک  هدرک  یم  نامگ  رگاو  تسا ،  حیحـص  شا  هزور  دـسر  یمن 
دوش رادـیب  دـش  هتفگ  ( 31  ) هلأـسم رد  هک  یلیـصفت  هبو  دوـش  بنج  بش  رداـی  دـنک  غارفتـسا  ًادـمع  ناـضمر  هاـم  هزور  رد  رگا   35
دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  رگا  یلو  دریگب .  ار  زورنآ  ياضق  دـیاب  طقف  دوشن ،  رادـیب  حبـص  ناذا  اتو  دـباوخب  هرابودو 
راد هزور  رگا  دوش .  یم  بجاو  وا  رب  هرافکو  اضق  دنک ،  یم  لطاب  ار  هزور  راک  نآ  تسناد  یم  هک  یتروص  رد  دهد ،  ماجنا  ًادـمع 

هبترم دنچ  ناضمر  هام  زور  کی  رد 
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رارکت رگا  عامج  رد  یلو  تسا ،  یفاک  هرافک  کی  اهنآ  همه  يارب  دـهد  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  عاـمج  ریغ 
دوش یم  رارکت  زین  هرافک  دش 

 : دنیامن يراددوخ  دنک ،  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  زا  دنتسین  هزور  هچ  رگا  ناضمر  هام  رد  تسا  بحتـسم  هورگ  تفه  يارب   36
یلو دـسرب  رهظ  زا  لبق  هکنیاایو  دـسرب  دـنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  دـهاوخ  یم  هک  یئاج  هب  ای  شرهـش  هب  رهظ  زا  دـعب  هک  يرفاسم  أ : 
دنک لطاب  ار  هزور  هک  هک  يراکو  هتفای  يدوبهب  زور  نیب  رد  هک  یـضیرم  ب :  دشاب .  هداد  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک 

هک یئاسفنای  ضئاح  نز  ج :  تسا .  هتفای  يدوبهب  رهظ  زا  دعب  یلو  هدادـن  ماجنا  دـنک  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هکنیا  ایو  هداد  ماجنا 
هکنیاایو هداد  ماجنا  دـنک  یم  لـطاب  ار  هزور  هک  يراـک  یلو  هدـش  ناملـسم  زور  نیب  رد  هک  يرفاـک  د :  دـنوش .  كاـپ  زور  نیب  رد 

بـش رد  هچب  نیا  رگا  یلو  تسا .  هدش  غلاب  زور  نیب  رد  هک  يا  هچب  ه :  تسا .  هدش  ناملـسم  رهظ  زا  دـعب  یلو  هدادـن  ماجنا  يراک 
دـش غلاب  رهظ  زا  لبق  رگاو  دـنک .  مامت  ار  زور  نآ  هزور  هک  تسا  بجاو  دـش ،  غلاـب  زور  رد  سپـس  ًابابحتـسا  دوب  هدرک  هزور  تین 

تـسا هدـش  لقاع  زور  رد  هک  يا  هناوید  و :  دریگب .  هزورو  دـنک  تین  هک  تسا  بجاو  هدادـن  ماجنا  دـنک  لطاب  ار  هزور  هک  يراکو 
دشاب هدادن  ماجنا  تسا  هزور  هدننک  لطاب  هک  يراک  هچ  رگا 
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 . دشاب هدادن  ماجنا  دنک  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچ  رگا  تسا  هدمآ  شوه  هب  زور  رد  هک  یشوهیب  صخش  ز :  . 

هک یلوپمآ  قیرزت  یلو  دـنک  يراد  دوخ  دور  یم  راکب  اذـغ  ياجب  هک  یلوپمآ  لامعتـسا  زا  راد  هزور  هک  تسنآ  بجاو  طایتحا   - 1
( . لئاسملا م 1585 حیضوت   ) درادن لاکشا  دنک  یم  سح  یب  ار  وضع 

لئاسملا م حیضوت   . ) دنربب ورف  ارنآ  دیابن  هک  تسین  توق  زا  یلاخ  هکلب  بجاو  طایتحا  ربانب  دوش ، ناهد  ياضف  لخاد  رگا  یلو   - 2
( . 1589

ياضق هک  تسنآ  یبحتسم  طوحاو  دریگب  هزورو  دیامن  ممیت  دیاب  دنک ،  بنج  ار  دوخ  هچنانچ  دراد ، تقو  ممیت  يارب  رگا  یلو   - 3
 ( . لئاسملا م 1632 حیضوت  دروآ ( .  اجب  ارنآ 

حیـضوت  . ) دراد لاکـشا  نآ  ندوب  حیحـص  تسین ، نیعم  نآ  تقو  هرافک  هزور  لثم  هک  دـشاب  يا  هزوراـی  بحتـسم  هزور  رگاو   - 4
( . لئاسملا م 1648

يروآدای

رجف عولط  زا  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دـشاب ،  هزور  تحـص  بوجو و  طیارـش  ياراد  مه  صخـش  و  دوش ،  تباث  ناضمر  هاـم  هاـگره 
ار هزور  هک  یئاهراک  زا  ملاع ،  دنوادخ  نامرف  ماجنا  تین  دـصق و  اب  برغم ، )  ناذا  هّیقرـشم (  هرمح  لاوز  ات  حبـص )  ناذا  قداص ( 

 . دنک يراددوخ  دنک  یم  لطاب 

تّین

تین موهفم 

دنوادخ هب  ندـش  کیدزن  رطاخب  هزور  نداد  ماجنا  رب  دـشاب  هتـشاد  مزع  دـصق و  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  و  تبرق ،  دـصق  ینعی  تین 
ای وا ،  تیاضر  بلط  تهج  هب  ای  دنوادخ ،  تمعن  نارکـش  تهج  هب  ای  تسا ،  تدابع  هتـسیاش  دـنوادخ  هک  تهج  نآ  زا  ای  لاعتم ، 
ات تسا  بش  لوا  زا  ناضمر ،  هام  هزور  لثم  نیعم  بجاو  هزور  تین  تقو  وا .  باوث  بسک  رطاخب  اـی  یهلا  باذـع  زا  سرت  رطاـخب 
ای هدـنام  باوخ  ای  دـنک  تین  هدرک  شومارف  هک  یـسک  يارب  تقو  نیا  و  تسا .  رجف  عولط  اـب  نراـقم  هک  بش  یناـمز  ءزج  نیرخآ 

 . رهظ ناذا  ات  دراد  همادا  تسا ،  لهاج 

لئاسم

يزیچ رگا  سپ  تادابع ،  هیقب  لثم  دهد  ماجنا  ادـخ  يارب  طقف  ار  لمع  دـیاب  ینعی  تسا  طرـش  ادـخ  يارب  صالخا  هزور  تین  رد   1
وا تین  رد  ایر  لوا  زا  هک  دـنک  یمن  یقرف  دـنک .  یم  لطاب  ار  هزور  ایر ،  ًاصوصخ  دوش  هارمه  تین  اب  دراد  صـالخا  اـب  تاـفانم  هک 

ندرک شیاتـس  لثم  يویند  عفانم  تهج  هب  هک  نآ  لثم  دنک ،  ایر  لمع  مامتا  زا  دعب  رگا  یلو  دـنک .  ایر  دـصق  لمع  نیب  رد  ای  هدوب 
لمع هچرگ  تسا ،  حیحـص  وا  هزور  دـنک ،  ربخ  هتفرگ  هک  يا  هزور  زا  ار  نارگید  لام ،  اـی  ماـقم  ندروآ  تسدـب  اـی  وا  زا  نارگید 
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مهب و  دشاب ،  هتشاد  همادا  وا  تین  دنامب و  یقاب  دوخ  تین  رب  راطفا  تقو  ات  دیاب  راد  هزور  صخـش   2 تسا .  هدش  بکترم  ار  یمارح 
هک تسا  نآ  هب  تین  ندروخ 
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دنک دصق  ای  دوش ،  ددرتم  هزور  ندرک  لطاب  ای  نتـشادهگن  رد  هکنیا  ای  دشکب ،  تسد  نآ  زا  دنک و  لطاب  ار  دوخ  هزور  دـنک  دـصق 
 . دوش یم  بجاو  اضقو  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  دراد و  تافانم  تین  نتشاد  همادا  اب  روما  نیا  هک  دوش ،  بکترم  ار  تارطفم  زا  یکی 
هام همه  يارب  دنک  هزور  تین  هام  لوا  رد  هک  تسا  نیا  رتهبو  دنک ،  هناگادـج  تین  زور  ره  يارب  ناضمر  هام  رد  دـناوت  یم  ناسنا   3

 . دنک دیدجت  ار  تین  زور  ره  ياربو 

کشلا موی  هزور 

تسین بجاو  دنیوگ ،  یم  کشلا  موی  نآ  هب  و  ناضمر ،  هام  لوا  زور  ای  تسا  نابعـش  هام  رخآ  زور  تسین  مولعم  هک  يزور  هزور   1
رذـن ای  اضق  هزور  رگا  ای  دریگب ،  تسا  نابعـش  هاـم  زا  زور  نآ  هکنیا  تین  هب  یبحتـسم  هزور  کـشلا ،  موی  رد  دـناوت  یم  ناـسنا   2 . 

ءزج تسا و  حیحـص  وا  هزور  هدوب ،  ناضمر  هام  لوا  زور  نآ  هک  دوش  مولعم  ًادـعب  رگا  دریگب و  هزور  زور  نآ  رد  تسه  وا  ندرگب 
هزور تین  نیا  هب  اـیو  دریگب ،  هزور  ناـضمر  هاـم  تین  هب  ار  کـشلا  موـی  رگا   3 درادـن .  اضق  دوش و  یم  باسح  ناـضمر  هاـم  هزور 

بجاو هزور  تسا  ناضمر  هام  رگا  هک  تین  نیا  هب  ای  دریگ ،  یم  اضق  ای  بحتـسم  هزور  تسا  نابعـش  هام  زا  زور  نیا  رگا  هک  دریگب 
هام هک  دـش  مولعم  زور  نآ  رهظ  زا  لـبق  و  تشادـن ،  نتفرگ  هزور  ياـنب  کـشلا  موی  رد  رگا   4 تـسا .  لـطاب  شا  هزور  دریگ ،  یم 

ناضمر
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 . تسین وا  ندرگب  اضق  دریگب و  هزور  دنک و  ناضمر  هام  هزور  تین  دیاب  دوب ،  هدادـن  ماجنا  ار  تارطفم  زا  يزیچ  مه  زونه  و  تسا ، 
 . دریگب مه  ار  زور  نآ  ياضق  و  دنک ،  زیهرپ  تارطفم  نداد  ماجنا  زا  ناضمر  هام  مارتحا  هب  دیاب  دوب  رهظ  زا  دعب  رگا  و 

ناضمر هام  رد  رفس 

ناضمر هام  رفس  ماکحا 

هب دنک ، یط  ار  دتمم  ریـسم  خسرف  تشه  هک  دـنک  تین  رفاسم  هکنیا   1 دریگب :  هزور  دیابن  دـشاب  طرـش  تفه  نیا  ياراد  رفاسم  رگا 
 ، دوشب خسرف  تشه  شتشگربو  تفر  عومجم  هکنیا  ایو  ددرگرب ،  شرهش  هب  یئاج  زا  ایو  دورب  یئاج  هب  شرهش  زا  هک  تروص  نیا 

جنپ شتـشگربو  خسرف  هس  شنتفر  هک  یئاج  رد  سپ  طایتحا ، )  ربانب  دشابن (  خـسرف  راهچ  زا  رتمک  شنتفر  تفاسم  هکنآ  طرـش  هب 
نتفر و نیب  هکنآ  ای  دوش  ماجنا  هلـصافالب  مه و  هب  لصتم  شتـشگرب  تفر و  هک  دـنک  یمن  یقرف  دـنک و  طایتحا  دـیاب  دـشاب  خـسرف 

دنک رفس  رهظ  زا  دعب  رگا  سپ  دشاب ،  رهظ  زا  لبق  رفس  هکنیا   2 دنک .  تماقا  لحم  نآ  رد  زور ،  هد  زا  رتمک  دوش و  هلصاف  نتشگرب 
دنیبن و ار  رهـش  ياهراوید  هک  یئاج  ینعی  دسرب ،  صخرت  دـح  هب  هکنیا   3 تسین .  بجاو  وا  رب  اضقو  دـنک  مامت  ار  دوخ  هزور  دـیاب 
و ار ،  رفس  ندرک  عطق  دنکن  تین  هکنیا   4 دنک .  لطاب  ار  دوخ  هزور  دیابن  تفاسم  نیا  هب  ندیسر  زا  لبق  دونشن و  ار  نآ  ناذا  يادص 

ای زور  هد  هک  دنک  تین  هکنیا  دوش :  یم  ققحم  زیچ  دنچ  هب  رفس  عطق 
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ای دنک  رفـس  هک  دشاب  ددرم  دنک و  فقوت  یئاج  رد  رتشیب  ای  زور  یـس  ای  دـنک ،  روبع  دوخ  نطو  زا  ای  دـنک ،  فقوت  یئاج  رد  رتشیب 
زور دنک  دصق  زاب  دنکن و  تکرح  دنک و  تکرح  دعب  زور  هک  دشاب  هتـشاد  دصق  رگا  تسا  ریخا  دروم  نیا  دننام  و  دـنامب .  اجنامه 

 . درونایرد نابراسو و  هدننار  لثم  دشابن  یلغش  رفس  شرفس ،  هکنیا   5 زور .  یس  ات  دنکن  تکرح  لحم  نآ  زا  دنک و  تکرح  رگید 
هاگارچ بآ و  نتفای  يارب  هشیمه  دنرادن و  ینیعم  نکسم  هک  دنتسه  یناسک  دوصقم  و  دشابن ،  نیشن  چوک  شود و  هب  هناخ  هکنیا   6

لثم دشاب  تیصعم  يارب  شرفس  رگا  سپ  دشاب ، زیاجو  حابم  رفـس  شرفـس ،   7 دنتـسه .  چوک  لاح  رد  دوخ  تاناویح  يارب  بسانم 
 . دریگب هزور  دیاب  رگید ، هانگ  ای  يدزد 

لئاسم

دیابن رفاسم  هک  دیمهف  زور  نیب  رد  رگا  تفرگ ،  هزور  مکح ،  هب  لهج  يور  زا  تسا ،  روکذم  طیارـش  ياراد  هک  يرفاسم  هاگره   1
شومارف یسک  رگا   2 دشاب .  یم  حیحـص  وا  زور  نآ  هزور  دیمهفن ،  برغم  زا  دـعب  ات  رگا  و  دوش ،  یم  لطاب  وا  هزور  دریگب ،  هزور 

دح هب  هکنیا  زا  لبق  يرفاسم  رگا  دنک 3  اضق  دیابو  تسا  لطاب  شا  هزور  تفرگ ،  هزور  رفـس  ردو  تسا  لطاب  رفاسم  هزور  هک  درک 
رهظ زا  شیپ  رفاسم  رگا   4 ءاضق .  مهو  تسا  بجاو  وا  رب  هرافک  مه  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ،  لطاب  ار  دوخ  هزور  دـسرب ،  صخرت 

یم هک  دسرب  یئاج  هبای  دسرب ،  شنطو  هب 
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وا رب  اضقو  دریگب  هزور  ار  زور  نآ  دـیاب  هدادـن ،  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دـنامب ،  اجنآ  رد  زور  هد  دـهاوخ 
وا رب  اـضقو  تسین  بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  هداد ،  ماـجنا  لـحم  نآ  هب  ندیـسر  زا  لـبق  ار  تارطفم  زا  یکی  رگاو  تسین ،  بـجاو 
نآ دیابن  دنامب ،  اجنآ  رد  زور  هد  دـهاوخ  یم  هک  دـسرب  یئاج  هبای  دـسرب ،  شنطو  هب  رهظ  زا  دـعب  رفاسم  رگا   5 دوـش .  یم  بجاو 

6 دروآ .  اجب  ار  زور  نآ  ياضق  دیابو  دشاب  هدادـن  ماجنا  ای  دـشاب  هداد  ماجنا  دـنک  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچ  دریگب  هزور  ار  زور 
دناوت یمن  دناوخب  مامتای  هتـسکش  ار  شزامن  هکنیا  رد  تسا  ریخم  زور ،  هد  تماقا  دـصق  نودـب  رفاسم  هک  يا  هناگراهچ  نکاما  رد 
ینیسح رئاح  هفوک 4  دجسم   3 ص )  ) ربمایپ دجـسم  مارحلا 2  دجـسم   1 ناـکم « :  راـهچ  نآ  دریگب و  ار  ناـضمر  هاـم  بجاو  هزور 

 . دشاب یم  مالسلا » ) هیلع  )

ددرگ یمن  بجاو  زین  اضق  دوش و  یمن  لطاب  هزور  هک  يدراوم 

دمهفب دعب  و  دنک ،  راطفا  هدش و  برغم  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  راد  هزور  صخـش  و  دشاب ،  دولآ  رابغ  ای  يربا  نامـسآ  رگا   1
زا یکی  یـشومارف  رطاخب  اـی  تلفغ  وهـس و  يور  زا  راد  هزور  رگا   2 درادـن .  اضق  تسا و  حیحـص  وا  هزور  هدوب ،  هدـشن  برغم  هک 

شتداع ای  دناد  یمو  تسا  بنج  بش  رد  هک  یـسک   3 دوش .  یمن  لطاب  وا  هزور  دهد ،  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یئاهراک 
زا شیپ  دباوخب  رگا  هک  تسا  نینچ 
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باوخ ناذا  اتو  دباوخب  میمـصت  نیا  ابو  دنک  لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتـشاد  میمـصت  هچنانچ  دوش ،  یم  رادیب  حبـص  ناذا 
شومارف دعبو  دنادرگب  ناهد  رد  بآ  ینعی  دـنک ،  هضمـضم  تهج  یبای  ندـش  کنخ  يارب  رگا   4 تسا .  حیحـص  شا  هزور  دنامب 

ورف بآ  رایتخا  یبو  دنک  هضمضم  بجاو  زامن  يوضو  يارب  رگا   5 تسا .  حیحص  شا  هزور  درب ،  ورف  ار  بآو  تسا  هزور  هک  دنک 
 ، داد ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراکو  هدشن  حبـص  هک  دـیمهفو  درک  قیقحت  یـسک  رگا   6 تسا .  حیحـص  شا  هزور  دور ، 

ناضمر هام  هزور  دناوتن  سافنای  ضیحای  ضرم  دننام  یتلع  هب  رگا   7 تسا .  حیحص  وا  هزور  تسا ،  هدوب  حبص  هک  دش  مولعم  دعبو 
 ، دنک یمن  لطاب  ار  هزور  دماج  ءیش  ندرک  هیقنت   8 تسین .  بجاو  وا  رب  اضق  دریمب ،  سافنای  ضیحای  ضرم  نامه  ردو  دریگب ،  ار 

 . تسا نآ  كرت  رد  بحتسم  طایتحا  هچرگ 

تسا بجاو  اضق  طقف  هک  يدراوم 

دوش مولعم  دعب  دهد و  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هن ،  ای  هدـش  حبـص  دـنک  قیقحت  هکنیا  نودـب  ناضمر  هام  رد  رگا   1
تسا نینچمه  و  دشاب .  قیقحت  زا  زجاع  ای  هدوب  نکمم  وا  يارب  ندرک  قیقحت  هکنآ  هچ  دوش  یم  بجاو  وا  رب  اضق  طقف  هدوب ،  حبص 

رگا  2 هن .  ای  هدش  حبص  هک  دشاب  هتشاد  کش  ای  دنک  ادیپ  حبص  هب  نامگ  هکلب  هدش ،  حبص  هک  دنکن  ادیپ  نیقی  و  دنک ،  قیقحت  رگا 
دربب ورف  بآ  رد  ار  دوخ  رس  قیرغ  نداد  تاجن  يارب 
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برغم دوش  مولعم  دعب  دنک ،  راطفاو  هدش  برغم  هک  دـنک  نیقی  یکیرات  هطـساو  هب  فاص  ياوه  رد  رگا   3 تسا .  بجاو  اضق  طقف 
دنیوگ یم  هک  لداع  صخـش  ود  ای  لداع  رفن  کی  رب  دامتعا  هطـساو  هب  هاـگره   4 دوش .  یم  بجاو  وا  رب  زور  نآ  اـضق  تسا  هدوـبن 

یسک رگا   5 دوش .  یم  بجاو  وا  رب  اـضق  طـقف  تسا  هدوبن  برغم  هک  دوش  موـلعم  دـعبو  دـنک  راـطفا  ار  دوـخ  هزور  هدـش ،  برغم 
دعب دهد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراکو  دنک  یم  یخوش  دنک  لایخای  دنکن ،  نیقی  وا  هتفگ  هب  ناسناو  هدش  حبـص  دیوگب 

وا هتفگ  رب  دامتعا  تهج  هب  ناسناو  هدشن  حبص  دیوگب  یسک  رگا   6 دروآ .  اجب  ار  زور  نآ  ياضق  دیاب  تسا  هدوب  حبص  دوش  مولعم 
هاگ ره   7 دروآ .  اجب  ار  زورنآ  ياضق  تسا  بجاو  هدوب ،  حبـص  دوش  مولعم  دـعب  دـهد ،  ماجنا  دـنک  یم  لـطاب  ار  هزور  هک  يراـک 
رگا  8 دوش .  یم  بجاو  وا  رب  اضق  دور  ورف  رایتخا  یبو  دنادرگب  ناهد  رد  بآ  ینعی  دنک ،  هضمـضم  تهج  یبای  ندش  کنخ  يارب 

یم رادیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  هرابود  رگا  هک  تسا  نینچ  شتداع  ای  دنادب  دوش و  رادیبو  دـباوخب  ناضمر  هام  بش  رد  بنج 
زور نآ  هزور  دیاب  دوشن ،  رادیب  ناذا  ات  دباوخب و  هرابود  هچنانچ  دنک ،  لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتشاد  مه  میمـصتو  دوش 

رب زور  نآ  ياضق  دوشن  رادیب  حبص  ناذا  اتو  دباوخب  موس  هبترم  ياربو  دوش  رادیب  باوخ  زا  رگاو  دنک ،  اضق  ار 
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لاح ابو  دـنک  شومارف  ار  تبانج  لسغ  ناضمر  هام  رد  رگا   9 دـهدب .  مه  هرافک  هک  تسنآ  یبابحتـسا  طایتحاو  دوش  یم  بجاو  وا 
 ، دنک لالخا  هزور  تین  رد  یـسک  هاگ  ره   10 دوش .  یم  بجاو  وا  رب  اهزور  نآ  ياضق  دریگب  هزور  زور  دـنچای  زور  کی  تباـنج 

رادیبرهظ ناذا  زا  دعب  دباوخب و  دـنکن و  تین  ای  دوش ،  لفاغای   ، دـنک تین  دـنک  شومارف  هکنآ  لثم  دوش ،  یم  بجاو  وا  ربنآ  ياضق 
ددرم ای   ، دنک عطق  ار  شا  هزور  دنک  تین  ای  دشاب ،  هتـشاد  ایر  دـصق  رگا  تسا  نینچمه  تسا .  هتـشذگ  ندرک  تین  تقو  هک  دوش ، 

ياضق طقف  تسا و  لطاب  هزور  دراوم  نیا  مامت  رد  هک  ار ،  تارطفم  زا  یکی  نداد  ماجنا  دـنک  دـصق  ای  هزور ،  همادا  ای  عطق  رد  دوش 
 ، دوش یم  هتسکش  زامن  نآ  رد  هک  دورب  يرفس  رهظ  زا  لبق  یـسک  رگا   11 دوـشن .  بکترم  ار  تارطفم  رگا  هتبلا  تسا ،  بجاو  نآ 
نآ رد  یلو  دسرب  رهظ  زا  لبق  هکنیا  ایو  دسرب ،  دنامب  زور  هد  دـهاوخ  یم  هک  یئاج  هب  ای  شرهـش  هب  رفـس  زا  رهظ  زا  دـعب  هکنیا  ایو 

 . دوش یم  بجاو  وا  رب  زور  نآ  ياضق  دشاب  هداد  ماجنا  دنک  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  زور 

13 دـنروآ .  اجب  ار  سافنو  ضیح  مایا  ياضق  دـیاب  دـنریگب و  هزور  دـیابن  دـننیب  یم  نوخ  هک  یئاهزور  رد  ءاسفن  ضئاـح و  نز   12
14 تسا .  بجاو  وا  رب  زور  نآ  ياضق  دریگب  هزور  و  تسا ،  لطاب  رفس  رد  ناضمر  هام  هزور  دنک  شومارف  هک  يرفاسم 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 513 

http://www.ghaemiyeh.com


ایو ندیسوب  اب  یـسک  رگا   15 دوش .  یم  بجاو  وا  رب  زور  نآ  ياضق  طقف  دـنک  غارفتـسا  ًادـمع  ناـضمر  هاـم  زور  رد  راد  هزور  رگا 
نآ اب  هک  دشابن  نینچ  زین  وا  تداعو  دشاب  هتـشادن  ار  ینم  ندمآ  نوریب  دـصق  دوش و  جراخ  وا  زا  ینم  نآ  لاثماو  هیبنجا  نز  هب  هاگن 

دناوتن نآ  لاثما  ضرم و  تهج  هب  یـسک  رگا   16 دروآ .  اجب  ار  زور  نآ  ياضق  بحتـسم  طایتحا  ربانب  دوش  جراـخ  وا  زا  ینم  راـک 
 . دروآ اجب  ار  نآ  ياضق  دیاب  دشاب ،  هتشاد  ررض  وا  يارب  هزور  ای  دریگب  هزور 

ار نآ  ياضق  تسا  هدش  توف  وا  هزور  هتشاد ، رارمتسا  ناضمر  هام  زور  رهظ  زا  دعب  ات  هک  یـشوهیب  ای  یتسم  تهج  هب  هک  یـسک   17
( . 1  ) دنک اضق  ار  شدادترا  مایا  هزور  دیاب  یلم  هچو  يرطف  هچ  دترم   18 دروآ .  اجب  دیاب 

تسا بجاو  يرییخت  هرافک  ءاضق ،  رب  هوالع  هک  يدراوم 

هارکا و نودب  ًادمع و  دش ،  رکذ  ًاقباس  هک  یلیـصفت  هب  تبانج  رب  ءاقب  يدـمع و  غارفتـسا  زا  ریغ  ار ،  تارطفم  زا  یکی  هک  یـسک   1
 ، رـصاق لهاج  اما  رّـصقم ،  لهاج  ای  دشاب  مکح  هب  ملاع  هک  دنک  یمن  یقرف  دوش ،  یم  بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  دهد ، ماجنا  رابجا 

هلئسم نیا  هب  هجوتمو  تفتلم  یلو  هدوب  هزور  ماکحا  نتفرگ  دای  لابندب  هدوبن و  یهاتوک  ریـصقت و  يور  زا  وا  لهج  هک  یـسک  ینعی 
ار دوخ  هزور  دسرب  صخرت  دـح  هب  هکنیا  زا  لبق  رفاسم  رگا   2 دوش .  یم  بجاو  وا  رب  اضق  طقف  دریگب ،  دای  ارنآ  هتـسناوتن  ای  هدـشن 

طایتحا ربانب  دنک ،  لطاب 
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 . دوش یم  بجاو  وا  رب  هرافکو  اضق  بجاو 

 ، دنک باختنا  ار  ریز  دروم  هس  زا  یکی  هکنیا  رد  تسا  ریخم  تسا  هدـش  بجاو  وا  رب  هرافک  لبق  دروم  ود  رد  هک  یـسک  يروآدای : 
یپ رد  یپ  هاـم  ود   2 دنک .  دازآ  نمؤم  هدـنب  کی   1 دـنک :  تاعارم  ار  بیترت  دـناوت  یم  رگا  هک  تسنیا  یبابحتـسا  طایتحا  هچ  رگا 

هزور هلـصاف  اب  ار  اهزور  هیقبدـناوت  یم  و  دریگب ،  هزور  اهزور  نیب  نتخادـنا  هلـصاف  نودـب  ار  زور  کی  یـس و  ینعی  دریگب ،  هزور 
 . دریگب

ماعط تسا  ریـس  هد  ًابیرقت  هک  ّدُم  کی  مادک  ره  هب  ایو  دـنک  ریـس  ار  اهنآ  ای  هک  تسا  نیا  هب  ماعطاو  دـهد ،  ماعطا  ار  ریقف  تصـش   3
 . دهدب نآ  لاثماو  نان  ای  وج  ایو  مدنگ  ینعی 

دراد ریزعتو  هرافکو  اضق  هک  يدراوم 

ریزعتو هرافکو  اضق  مادـک  ره  رب  دـشاب ، یـضار  زین  نزو  دـنک ،  عامج  تسا  راد  هزور  هک  دوخ  نزاب  ناضمر  هاـم  رد  راد  هزور  رگا 
سپ عامج  رب  دنک  روبجم  ار  وا  درمو  دشابن  یضار  نز  رگا  یلو  تسا .  قالش  هبرـض  جنپو  تسیب  مادک  ره  ریزعتو  دوش  یم  بجاو 

ترفاسم هطـساوب  هک  یـسک  و  دوش .  ریزعت  زین  وا  فرط  زاو  دزادرپب  ار  نز  هرافک  مهو  دوش  ریزعتو  دهدب  هرافک  دوخ  دیاب  مه  درم 
مزال دـیامن ،  روبجم  ار  وا  رگا  یلو  دـنک ،  عامج  هب  روبجم  ار  دوخ  راد  هزور  نز  دـناوت  یمن  دریگ ،  یمن  هزور  نآ  لاثما  ضرمای و 

 . دهدب هرافک  نز  فرط  زا  تسین 

دوش یم  بجاو  هیدفو  اضق  هک  يدراوم 

یقاب دعب  ناضمر  ات  وا  رذعو  دشاب  هتفرگن  هزور  ار  هام  زا  ضعب  ای  هام  مامت  ترفاسم ،  يارب  ًالثم  ضرم  زا  ریغ  يرذع  هطساوب  رگا   1
( . 1  ) دهدب ریقف  هب  هیدف )  ماعط (  دم  کی  زور  ره  ياربو  دیامن  اضق  هتفرگن  هزور  هک  ار  یئاهزور  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنامب ، 

يور زا  ای  ًادـمع  هدـنیآ  ناضمر  ات  و  دوش ،  فرطرب  وا  رذـع  ناضمر  زا  دـعب  دریگن و  هزور  يرذـع  تهج  هب  ناضمر  هام  رد  رگا   2
هام هب  زونه  رگا  تسا  نینچمه  دهدب .  هیدف  زور  ره  يارب  دنک و  اضق  ار  هزور  دـیاب  دریگن ،  ار  هزور  ياضق  ییانتعا ،  یب  حـماست و 

هزور دـناوتن  تسا ،  هدـش  گنت  اضق  يارب  تقو  هک  یماگنه  رد  نآ ،  لاـثما  ضرم و  هطـساو  هب  یلو  دـشاب ،  هدیـسرن  دـعب  ناـضمر 
يرذع رطاخب  رگا   3 دروآ .  اجب  ار  دوخ  ياضق 
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اجب ار  اضق  هک  دـشاب  هتـشاد  دـصق  دوش و  فرطرب  شرذـع  ناضمر  هام  زا  دـعب  و  دریگن ،  هزور  ار  نآ  زا  یـضعبای  ناضمر  هام  مامت 
نز  4 ( . 2  ) دزادرپـب هیدـف  زور  ره  ياربو  دریگب  ار  اـضق  دـیاب  دـنک ،  ادـیپ  يرذـع  تقو  یگنت  ردو  دوـش  گـنت  تقو  یلو  دروآ ، 

ای دشاب  ردام  هدنهدریش  هک  دنک  یمن  یقرف  دراد ( ،  ررـض  راوخریـش  يارب  ای  وا  يارب  نتفرگ  هزور  تسا و  مک  وا  ریـش  هک  یهدریش 
دروآ و اجب  ارنآ  ياضق  ًادعب  و  دروخب ،  ار  دوخ  هزور  دیاب  دوش ،  یمن  ادیپ  دهد  ریـش  هچب  هب  هک  يرگید  نز  هک  یتروص  رد  هیاد ) 
ار دوخ  هزور  دیاب  دراد ،  ررـض  شدنزرف  ای  وا  يارب  هزور  رگا  تسا ،  کیدزن  وا  لمح  عضو  هک  ینز   5 دهدب .  هیدف  زور  ره  يارب 
 ، اهنیا درآ  ای  وج  ای  مدنگ  ینعی  ماعط (  ریـس )  هد  ًابیرقت  ّدُم (  کی  زا  تسا  ترابع  هیدفو  دهدب .  هیدف  دنک و  اضق  ًادـعب  و  دروخب ، 

 . دوش یم  هداد  ریقف  هب  هک  امرخ )  ای  زیوم  ای  جنرب  ای  نان  ای 

رب هتفرگن  هک  ار  یئاهزور  ياضق  دشکب ،  لوط  دعب  لاس  ناضمر  ات  وا  ضرم  دریگن و  ار  ناضمر  هزور  یضرم  هطـساو  هب  رگا  و   - 1
 ( . لئاسملا م 1712 حیضوت  دهدب ( .  ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیابو  تسین  بجاو  وا 

 . دنیوگ یم  ناضمر  هام  هزور  ياضق  ریخأت  هرافک  دروم ، هس  نیا  رد  نداد  هیدف  هب   - 2

تسا بجاو  عمج  هرافکو  اضق  هک  يدراوم 

رد هک  یمارح  زیچ  هب  رگا 
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ياذـغ ای  بارـش  ندروخ  لثم  دـشاب ، مارح  ًالـصا  زیچ  نآ  هچ  دـنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  تسا  مارح  ناـسنا  رب  زین  ناـضمر  هاـم  ریغ 
رد دوخ  لایعاب  یکیدزنو  دراد  ررـض  ناسنا  يارب  هک  یلالح  ياذغ  ندروخ  لثم  دشاب  هدـش  مارح  یتهج  هب  ای  ندرک ،  انز  ای  سجن 

تـصشو دریگب  هزور  هام  ودو  دنک  دازآ  هدـنب  کی  دـیاب  ینعی  دوش  یم  بجاو  وا  رب  عمج  هرافک  بجاو ، طایتحا  ربانب  ضیح ، لاح 
 . دنک ریس  ار  ریقف 

هرافک رد  یلئاسم 

اهنآ همه  يارب  دوـش ،  بکترم  عاـمج )  زا  ریغ  ار (  هزور  تارطفم  زا  یکی  هبترم  دـنچ  ناـضمر  هاـم  زور  کـی  رد  راد  هزور  رگا   1
مامت مهو  دـماشایب  مهو  دروخب  مه  هکنآ  لثم  دـهد ، ماجنا  ار  تارطفم  زا  عون  دـنچ  رگا  تسا  نینچمه  تسا .  یفاـک  هراـفک  کـی 
رگا يرییخت و  هرافک  کی  هعفد ،  ره  يارب  دـنک  عامج  ًاررکم  دوخ  نزاب  ناضمر  هاـم  زور  رد  رگا  یلو  دربب .  ورف  بآ  رد  ار  شرس 

مارح وا  عامج 

ترفاسم رگا  هدرک ،  لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادمع  هک  یـسک   2 دوش .  یم  بجاو  عمج  هرافک  کی  هعفد  ره  يارب  دنک ،  انز  ًالثم  دـشاب 
يرذع دعبو  درک  لطاب  ار  دوخ  هزور  رگا  یلو  رهظ .  زا  دعب  هچو  دـشاب  رهظ  زا  لبق  شرفـس  هچ  دوش  یمن  طقاس  وا  زا  هرافک  دـنک 

 ، تسا زجاع  هزور  هراـفک  مسق  هس  ره  زا  هک  یـسک   3 تسین .  بجاووا  رب  هرافک  دش ،  ادـیپ  وا  يارب  ضرمای  سافنای  ضیح  دـننام 
ماعطا ارقف  هب  دسر  یم  شعسو  هک  يرادقم  ره  هب  ای  دریگب  هزور  زور  هدجه  هکنیا  رد  تسا  ریخم 
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زجاع یلک  روط  هب  ود  ره  زا  رگاو  دهد  ماجنا  ماعطاو  هزور  زا  دـناوت  یم  هک  رادـقم  نآ  دـیاب  دوب  زجاع  زین  ود  نیا  زا  رگاو  دـهدب ، 
هرافک دناوتب ،  تقو  ره  هک  تسنآ  بجاو  طایتحاو  هللا  رفغتسا  دیوگب  هبترم  کی  ًالثم  هچ  رگا  دنک ،  رافغتسا  هرافک  ياجب  دیاب  دوب 

ریقف هب  ماعط  دـم  کی  زور  ره  ياربو  دروآ  اجب  ار  اضق  دـیاب  دزادـنیب ،  بقع  دـعب  لاس  ات  ار  ناضمر  هزور  ياضق  رگا   4 دهدب .  ار 
هـس ات  ار  ناضمر  هزور  ياضق  رگا  ًالثم  دوش ،  یمن  رارکت  دعب  ياهلاس  ياربو  تسا  مود  لاس  يارب  طقف  ریخأت  هرافک  نیاو  دـهدب ، 
زور ره  يارب  دیاب  هک  یسک   5 درادـن .  هرافک  يدـعب  ياهلاسو  تسا ،  مود  لاس  يارب  طقف  ریخأت  هرافک  درواین ،  اجب  رتشیب  ای  لاـس 

 . دهدب ریقف  کی  هب  ار  ناضمر  دنچ  ای  ناضمر  کی  زا  زور  دنچ  هرافک  دناوت  یم  دهدب ،  ریقف  هب  ماعط  دم  کی 

ناضمر هام  هزور  ياضق 

ددرگ یم  بجاو  هزور  ياضق  یناسک  هچ  رب 

غلاب هچب  رگا  سپ  غولب :   1 ددرگ :  یم  بجاو  دشاب  ریز  طیارش  يارادو  هدش  توف  وا  زا  هزور  هک  یسک  رب  ناضمر  هام  هزور  ياضق 
 . دروآ اجب  ار  یکدوک  نامز  ياه  هزور  ياضق  تسین  بجاو  دوش 

یلصا رفاک  رگا  سپ  مالسا :   3 دیامن .  اضق  هدوب  هناوید  هک  ار  یتقو  ياه  هزور  تسین  بجاو  دوش ،  لقاع  هناوید  رگا  سپ  لقع :   2
ریز دارفا  رب  ناضمر  هام  هزور  ياـضق  نیا  رباـنب  سپ  دـیامن .  اـضق  هدوب  رفاـک  هک  ار  یتقو  ياـه  هزور  تسین  بجاو  دوش ،  ناملـسم 

ءاسفنو ضئاح   1 دشاب :  یم  بجاو 
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رهظ زا  لبقای  هتشگرب  رفس  زا  رهظ  زا  دعب  ایو  هدرک ،  رفـس  رهظ  زا  لبق  هک  يرفاسم   2 تسین .  بجاو  نانآ  رب  زامن  ياـضق  هچ  رگا  ، 
یناملسم رگا  سپ  دترم ،   4 دراد .  ررض  شیارب  هزور  هک  یضیرم   3 تسا .  هداد  ماجنا  دنک  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  یلو  هتـشگرب 

لطاب ار  دوخ  هزور  هک  یناسک  اهنیا  زا  ریغ   5 دیامن .  اضق  دیاب  هدوب  رفاک  هک  ار  یتقو  ياه  هزور  ددرگ ، ناملسم  هرابودو  دوش  رفاک 
 . تشذگ ًاقباس  هک  دنا  هتفرگن  هزور  ایو  دنا  هدرک 

لئاسم

بجوم تسین و  زیاج  هدـنیآ  ناضمر  هام  ات  نآ  ریخأت  یلو  دـهد ،  ماجنا  ًاروف  ار  ناضمر  هام  هزور  ياضق  ناـسنا  هک  تسین  بجاو   1
رگا  2 دوش .  یمن  مزال  هبترم  ود  هیدف  دنک ،  ریخأت  نآ  زا  دعب  ردـق  ره  داد ،  ار  هیدـف  رگا  و  دوش ،  یم  ریخأت )  هرافک  هیدـف (  نداد 
دیاب دوش و  یم  طقاس  وا  زا  اضق  دنک  ادیپ  رارمتسا  دعب  لاس  ناضمر  ات  شـضرم  دریگن و  ار  ناضمر  هام  هزور  ضرم ،  رطاخب  یـسک 
دعب و  موس )  لاس  ناضمر  ات  ینعی  دنک (  ادیپ  همادا  لاس  هسات  صخـش ،  ضرم  رگا   3 دهدب .  هقدص  ماعط  دـم  کی  زور ،  ره  يارب 

ات شـضرم  رگا  یلو  دوـش .  یم  بـجاو  وا  رب  موـس  لاـس  يارب  اـضق  و  مود ،  لوا و  لاـس  يارب  هیدـف  دوـش  فرطرب  وا  ضرم  نآ  زا 
دنک و اضق  ار  مراهچ  لاس  دیاب  و  دوش ،  یم  بجاو  مه  موس  لاس  يارب  هیدف  دنک  ادیپ  رارمتسا  مراهچ  لاس  ناضمر 
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نآ هرافک  و  دوش ،  یم  هراـفک  بجوم  تسین و  زیاـج  رهظ  زا  دـعب  رد  ناـضمر  هاـم  ياـضق  هزور  ندرک  لـطاب   4 بیترت .  نیمه  هـب 
 . دنک لطاب  ار  دوخ  هزور  حبص ،  دناوت  یم  دشابن  گنت  اضق  تقورگا  و  دهدب .  ماعط  دُم  کی  مادک  ره  ریقف  هد  هب  هک  تسانیا 

، ردپ گرم  زا  دعب   5 دـنکن .  لطاب  ار  هزور  رهظ ،  زا  دـعب  هک  تسا  بحتـسم  دریگ ،  یم  تیم  فرط  زا  اضق  هزور  هک  یتروص  ردو 
تسین یقرف  تسین .  راوازس  نآ  كرت  هک  بحتـسم  طایتحا  ربانب  ردام  تسا  نینچمهو  دوش  یم  بجاو  رتگرزب  رـسپ  رب  هزور  ياضق 

هب ای  دـشاب  هدـش  توف  وا  زا  هزور  رذـع  نودـب  هک  تسین  یقرف  بجاو  طایتحا  ربانب  ریخ و  اـی  دـشاب  هدـنام  یقاـب  تیم  زا  یلاوما  هک 
ياه هزور  ات  دنک  ریجا  ار  یصخش  دناوت  یم  رتگرزب  رسپ   6 تسا .  هدیشکن  لوط  دعب  لاس  ات  هک  یضرم  رفس و  دننام  يرذع  تهج 

ار وا  هزور  ریجا ،  هکنآ  زا  دـعب  دـنریگب  ریجا  وا  هزور  يارب  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو  تیم  رگا   7 دهد .  ماجنا  ار  شردپ  هدـش  توف 
 . تسین بجاو  يزیچ  رتگرزب  رسپ  رب  دروآ ،  اجب  حیحص  روطب 

لطاب ار  دوخ  هزور  ًادمع  تسا و  ناضمر  هام  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  ای  لاوش ،  لوا  ای  تسا  ناضمر  رخآ  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا   8
تسین بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  هدوب  لاوش  لوا  دوش  مولعم  دعب  دنک ، 

، دنک لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادمعو  لاوش ،  لوا  ای  تسا  ناضمر  رخآ  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا   9
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 . دوش یم  بجاو  وا  رب  اضقو  هرافک  هدوب ،  ناضمر  رخآ  دوش  مولعم  دعب 

دننک راطفا  ناضمر  هام  رد  ار  دوخ  هزور  دنناوت  یم  هک  یناسک 

زا و  دراد ، یگنشت  ضرم  هک  یـسک   2 دراد .  تقـشم  اهنآ  يارب  نتفرگ  هزور  اـی  دـنریگب  هزور  دـنناوت  یمن  هک  ینزریپ  درمریپ و   1
 . دراد تقشم  وا  يارب  نتفرگ  هزور  ای  دریگب  هزور  دناوت  یمن  یگنشت  تدش 

نتفرگ هزور  و  تسا ، مک  وا  ریش  هک  هدریـش  نز   4 دراد .  ررـض  شلمح  ای  شدوخ  يارب  هزورو  تسا  کیدزن  وا  ندیئاز  هک  ینز   3
دننک یم  راطفا  ار  دوخ  هزور  هورگ  راهچ  نیاو  دشابن .  دوجوم  يرگید  هدریش  نز  هک  یتروص  رد  دراد ، ررـض  راوخریـش  ای  وا  يارب 
نیا رب  هوالع  هدریـش  هلماح و  نز  و  دنهدب .  ریقف  هب  ماعط  دـم  کی  دـنا ،  هدرک  راطفا  هک  زور  ره  يارب  ینعی  دـنهدب ،  هیدـف  دـیاب  و 
رگا نزریپ  درمریپ و  دوش و  بوخ  رگا  دراد  یگنـشت  ضرم  هک  یـسک  نینچمه  دـنروآ .  اجب  ار  اه  هزور  ياـضق  ًادـعب  دـیاب  هراـفک 

 . دروآ اجب  مه  ار  اه  هزور  ياضق  دیاب  دوش ،  رسیم  نتفرگ  هزور  ناشیارب 

هرطف تاکز 

همدقم

وا روخ  نان  هک  یناسک  فرط  زا  دوخ و  فرط  زا  دـیاب  دـشاب ،  هتـشاد  ار  ریز  طیارـش  رطف ،  دـیع  بش  بورغ  ماـگنه  رد  هک  یـسک 
نداد گرزب ،  ای  دشاب  کچوک  رفاک ،  ای  دشاب  ناملـسم  وا  روخ  نان  هک  دنک  یمن  یقرفو  دزادرپب .  هرطف  تاکز  دنوش ،  یم  باسح 

( . 1  ) رگید رهش  رد  ای  دشاب  وا  دوخ  رهش  رد  هن ،  ای  دشاب  بجاو  وا  رب  شجراخم 

رارق وا  لزنم  رد  ار  دوخ  تماقا  لحم  یتدم  ياربو  هدش  دراو  یسک  رب  رطف  دیع  بش  بورغ  زا  شیپ  هک  ینامهم  هرطف   - 1
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رگا اـماو  تسا .  بجاو  هناـخ  بحاـص  رب  هدوب  اـجنآ  لاوش  لـاله  عقوم  ردو  دوش  یم  بوسحم  وا  روخ  ناـن  هک  يا  هنوگ  هب  هداد ، 
دوش یمن  بجاو  هناخ  بحاص  رب  هرطف  دوشن  بوسحم  وا  روخ  نان  هک  يوحن  هب  دشاب  هدش  توعد  اذغ  فرص  يارب  طقف 

هرطف تاکز  ندش  بجاو  طئارش 

ار شتالایعو  دوخ  لاـس  جراـخم  هک  یـسک  رب  سپ  دـشابن ،  ریقف   2 دوش .  یمن  بجاو  هناوـیدو  هچب  رب  سپ  دـشاب ،  لـقاعو  غلاـب   1
3 تسین .  بجاو  هرطف  تاکز  دنک ،  نیمأت  ار  شتالایعو  دوخ  لاس  جراخم  دناوتب  هک  درادن  مه  يدمآرد  لحم  ای  بسک  و  درادن ، 

 . تسین بجاو  هدنبو  دبع  رب  سپ  دشاب ،  دازآ 

 . تسین بجاو  وا  رب  هرطف  هاکز  تسا ،  شوهیب  رطف  دیع  بش  بورغ  عقوم  هک  یسک  سپ  دشاب  رایشه   4

هرطف تاکز  تقو 

هظحل نیلوا  زا  دناوخب ،  رطف  دـیع  زامن  دـهاوخ  یمن  هک  یـسک  يارب  قحتـسم ،  هب  نآ  تخادرپ  هرطف و  تاکز  نتـشاذگ  رانک  تقو 
ربانب دـیاب  دـناوخب ،  ار  رطف  دـیع  زامن  دراد  دـصق  هک  یـسک  اماورطف  دـیع  زور  رهظ  ات  دراد  همادا  رطف )  دـیع  بش  بورغ  بوجو ( 

باتفآ عولط  ماگنه  هک  دـناوخب  نآ  تقو  لوا  رد  ار  دـیع  زامن  هچ  لاح  دراذـگب ( ،  رانک  ار  هرطف  دـیع  زامن  زا  لبق  بجاو  طاـیتحا 
ار نآ  رهظ  زا  لبق  لقادح  ای  زامن  زا  لبق  هک  تسا  رتهب  هچرگ  تسین ،  تقو  نیا  هب  دیقم  نآ  تخادرپ  اما  و  دـناوخب )  رترید  ای  تسا 

ًالصا ار  هرطف  تاکز  هک  یسک  اماو  دناسرب  قحتسم  تسد  هب  نآ  زا  دعب  تسناوتن ،  رهظ  زا  لبق  ات  رگا  و  دنک ،  تخادرپ  قحتـسم  هب 
تقو رد  و  دـنک ،  تخادرپ  ار  نآ  تسا  بجاو  هـکلب  دوـش  یمن  طـقاس  وا  ندرگ  زا  هرطف  تاـکز  هتـشاذگن ،  راـنک  دوـخ  تـقو  رد 

 . دنکب اضق  ای  ءادا  تین  دیابن  تخادرپ 

هرطف تاکز  رادقم  سنج و 

رتشیب هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا ،  دننام  ترذ و  ای  جنرب  ای  شمـشک  ای  امرخ  ای  ود ،  نیا  درآ  ای  وج  ای  مدـنگ  زا  دـیاب  هرطف  تاکز  سنج 
 . تسا ولیک  هس  ًابیرقت  هک  دشاب  عاص  کی  دیاب  نآ  رادقم  و  دـشاب .  دـننک  یم  هدافتـسا  هرمزور  كاروخ  ناونعب  نآ  زا  ًابلاغ  مدرم ، 
هک تسنآ  بحتـسم  طاـیتحاو  دزادرپب .  وا  هب  دـهدب ،  هقدـص  ریقف  هب  دـهاوخ  یم  هک  ار  یماـعط  نآ  تمیق  ناـسنا  هک  تسا  زیاـجو 

رگا دنهدب  اهنآ  لافطاو  هعیش  يارقف  هب  ار  هرطف  تاکز 
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 . دشاب یم  حیحصو  یفاک  دننک ،  یم  فرص  ار  لام  تاکز  هک  یئاهاج  رد  هرطف  تاکز  فرص  هک  تسنآ  يوقا  هچ 

لئاسم

تیصعم رد  ار  هرطف  هک  یـسک  هب   2 داد .  هعیـش  ریغ  ریقف  ناملـسم  هب  ار  هرطف  تاکز  ناوت  یم  دـشابن ،  ریقف  هعیـش  یئاـج  رد  رگا   1
 ، دنک یم  تیـصعم  اراکـشآ  ای  تسا  راوخبارـش  هک  یـسک  هب  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  هکلب  دنهدب ،  هرطف  دیابن  دـنک  یم  فرـصم 

دوخ ناروخ  نانو  دوخ  هرطف  تاکز  دناوت  یم  تسا  دیس  هک  یسک   3 دنکن .  فرص  تیصعم  رد  ارنآ  هچ  رگا  دنهدب ،  هرطف  تاکز 
یمن دشاب ،  وا  روخ  نان  يدیـس  رگا  یتح  دهدب  هرطف  دیـس  هب  دـناوت  یمن  تسین ،  دیـس  هک  یـسک   4 دهدب .  دیـس  ریغو  دیـس  هب  ار 

، دـهدب ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دـصق  هب  ار  هرطف  تاکز  دـیاب  ناسنا   5 دهدب .  رگید  دیـس  هب  ار  وا  هرطف  دـناوت 
دنزادرپب ار  نآ  تمیقای  دـنهدب  عاص  کی  زا  رتشیب  ریقف  کی  هب  هک  تسا  زیاج   6 دیامن .  هرطف  نداد  تین  دهد  یم  ارنآ  هک  یعقومو 

دوخ ریقف  ناشیوخ  هرطف ،  تاکز  نداد  رد  تسا  بحتـسم   7 دـنهدن .  عاص  کی  زا  رتمک  ریقف  کی  هب  هک  تسنآ  بجاو  طایتحاو  ، 
يرترب یتهج  زا  هک  ار  فرط  ره  دیاب  هرطف  نداد  ردو  ار .  ریقف  ملع  لها  دعب  ار ،  ریقف  ناگیاسمه  دـعبو  دراد ،  مدـقم  نارگید  رب  ار 

هب طقف  هک  یسک   8 دنک .  مدقم  ار  ملاع  لهاج ،  يرگیدو  ملاع  یکی  دشاب  ریقف  ود  رگا  ًالثم  دنک ،  مدقم  دراد 
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هرطف دهاوخبو  دشاب  هتـشاد  یناروخ  نان  هچنانچو  دهدب ،  ار  هرطف  تاکز  تسا  بحتـسم  دراد  نآ  دـننامو  مدـنگ  عاص  کی  هزادـنا 
دهدـب يرگید  هب  دـصق  نیمه  هب  مه  واو  دـهدب  اـهنآ  زا  یکی  هب  ار  عاـص  کـی  نآ  هرطف ،  دـصق  هـب  دـناوت  یم  دـهدب  مـه  ار  اـهنآ 

دشابن ناشدوخ  زا  هک  دهدب  یسک  هب  دریگ  یم  هک  ار  يزیچ  رخآ  رفن  تسا  رتهبو  دسرب  يرخآ  رفن  هب  ات  نینچمهو 

ناوناب هزور  ماکحا 

نتم

هزور هام  دمآ  داب  كرابم 

هزور هارمه  يا  داب  شوخ  تهر 

تسا باجتسم  هم  نیردنا  اهاعد 

هزور هآ  دردب  ار  اه  کلف 

ناوناب  » يارب ناضمر  هام  رد  زین  رگید  رایسب  يرامش  نانیا و  دنتسه .  غلبم  ناوناب  زا  دوخ -  ناغلبم - »   » هلجم ناگدنناوخ  زا  يرامش 
شیپ میوش و  انشآ  رتشیب  ناوناب »  هزور  ماکحا   » اب هک  دیآ  یم  رورـض  ور ، نیا  زا  دنزادرپ .  یم  هزور »  ماکحا   » نایب غیلبت و  رما  هب  « 

 : میشاب هتشاد  رطاخ  هب  ار  هتکن  ود  نآ ، زا 

ینزملق نیا  زا  یلـصا  فده  اریز  دنا ، هدش  هدیزگرب  هللا »  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح   » تایرظن اواتف و  قبط  راتـشون  نیا  ماکحا  - 1
يوریپ شیوخ  دـیلقت  عجرم  زا  دـیاب  ماـکحا  نیا  ناـبطاخم  زا  کـی  ره  ور ، نیدـب  رگید .  يزیچ  هن  تسا و  هدوب  یـسانش »  ماـکحا  »

ای دنا و  هدـنام  یقاب  هللا »  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح   » زا دـیلقت  رب  زونه  یهلا  ماکحا  رد  نادـلقم  زا  یناوارف  رامـش  دـنچ  ره  دـننک ،
 . دشاب هتشاد  یناسمه  هللا »  همحر  لحار  ماما   » ياواتف زا  يرامش  اب  ناشدیلقت  عجرم  ياواتف  تسا  نکمم 

; دوش هتسارآ  ملق  هماخ  هب  نانآ  يالتبا  دروم  لئاسم  ناوناب و  هزور  مهم  ماکحا  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  شـشوک  هتـشاگن ، نیا  رد  - 2
اما
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 . . . « دیآ رظن  رد  هچ  دتفا و  لوبق  هچ  ات  »

هزور بوجو  طیارش 

 . ندوبن رفاسم  ج -  ندوب .  لقاع  ب -  ندوب .  غلاب  فلا -  دوش :  یم  بجاو  ناسنا  رب  ریز  طیارش  اب  هزور 

( . 1  ) سافن ضیح و  زا  نز  ندوب  كاپ  ه -  هزور .  ندوبن  رضم  د - 

غولب لیاوا  رد  نتفرگن  هزور 

اب و  مرادن ، ار  نتفرگ  هزور  ییاناوت  هکنیا  رب  ینبم  مردام  دـیکات  هیـصوت و  هب  دـعب ) هب  یگلاس   9  ) فیلکت لوا  ياه  لاـس  رد  لاؤس : 
لاح رد  ما و  هتفرگن  هزور  ار  یلاس  دنچ  هن ، ای  مریگب  هزور  مناوت  یم  ایآ  هک  مهد  صیخـشت  متـسناوت  یمن  زین  مدوخ  هکنیا  هب  هجوت 
نم رب  مه  هرافک  ایآ  هک  مناد  یمن  اـیناث  و  مناد ، یمن  ار  هدـش  توف  ياـه  هزور  دادـعت  هتـشذگ ، نآ  زا  يداـیز  تدـم  نوچ  رـضاح 

؟ هن ای  تسا  بجاو 

بجاو هلاسم  ضرف  رد  هرافک  دییامن و  اضق  دیاب  دیا ، هتفرگن  هزور  غولب  زا  دعب  دیراد  نیقی  هک  يرادقم  هب  یلاعت -  همـساب  خـساپ : 
( . 2  ) تسین

هزور نتفرگن  هب  نتشادن  نیقی 

هتفگ هب  ار  لوا  لاس  هس  اما  ما ، هدرک  نتفرگ  هزور  هب  عورـش  یگلاـس  زا 9  مالسا  عرـش  مکح  هب  هک  هلاس  متسه 17  يرتخد  لاؤس : 
رد مشاـب ، هدروخ  يزیچ  هک  مرادـن  داـی  هب  مدوخ  یلو  ما ، هدرک  یم  لـطاب  ییاـهزیچ  ندروخ  اـب  ار  دوخ  ياـه  هزور  نم  مرهاوـخ ،

هیکزت زیزع  ربهر  امـش  ییامنهار  اـب  مراودـیما  ما .  هدرک  یم  راـطفا  ار  دوخ  ياـه  هزور  نم  هک  دروخ  یم  مسق  مرهاوخ  هک  یتروص 
 . منک نطاب  سفن و 

( . 3  ) تسین امش  رب  يزیچ  دیا ، هدرک  راطفا  ای  دیا  هتفرگن  هزور  هک  تسین  ناتدای  رگا  یلاعت -  همساب  خساپ : 

هزور نتشادن  اضق  يرامیب و  رارمتسا 

روط هب  متسه و  التبم  يرامیب  هب  زین  نونکات  ما و  هدش  التبم  مسیتامر  يرامیب  هب  یگلاس  نس 5  زا  هک  متسه  هلاس  يرتخد 27  لاؤس : 
یگلاس نس 9  زا  ریقح  نیا  متـسه .  التبم  زین  باصعا  يرامیب  هب  نمـض  رد  مشاب ، یم  کـشزپ  رظن  تحت  مروخ و  یم  وراد  رمتـسم 

دیاب نم  ایآ  مریگب .  هزور  يرامیب  تلع  هب  ما  هتـسناوتن  مراد  لاس  هک 27  نونک  ات  دوش  یم  بجاو  نارتخد  رب  ناضمر  هاـم  هزور  هک 
؟ مهدب دیاب  یک  هب  رادقم و  هچ  زیچ و  هچ  هک  دییامرفب  باوج ، ندوب  تبثم  تروص  رد  مهدب ؟ ما  هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور  هرافک 

دیاب زور  ره  يارب  یلو  تسا .  طقاس  اضق  دراد ، رارمتـسا  يرامیب  هدـش و  توف  هزور  يرامیب ، تلع  هب  رگا  یلاعت -  همـساب  خـساپ : 
( . 4  ) دهدب ریقف  هب  ماعط  دم  کی 
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مشچ فعض  هزور و 

ررض منامشچ  يارب  هک  مسرت  یم  یلو  مریگب ، هزور  هک  مراد  تسود  یلیخ  و  هرمن 8 )  ) دشاب یم  فیعض  یلیخ  نم  نامشچ  لاؤس : 
؟ مهد ماجنا  هعلاطم  ینتفاب و  یطایخ ، لیبق  زا  يرگید  فیرظ  ياهراک  مناوت  یم  ایآ  و  مریگب ؟ هزور  دیاب  ایآ  دشاب .  هتشاد 

هب هک  يرگید  ياـهراک  نینچمه  و  تسین ، زیاـج  نتفرگ  هزور  مشچ ، يارب  ررـض  سرت  فوخ و  ضرف  اـب  یلاـعت -  همـساب  خـساپ : 
( . 5  ) دشاب هتشاد  ررض  مشچ 

ینامسج فعض  هزور و 

ات مه  كرابم  هام  زا  دعب  و  دریگب ، هزور  كرابم  هام  دناوت  یمن  هینب  فعض  هطساو  هب  تسا ، هدیـسر  غولب  دح  هب  هک  يرتخد  لاؤس : 
؟ تسیچ شمکح  دنک  اضق  دناوت  یمن  رگید  لاس 

کی دیاب  دعب  ناضمر  ات  زور  ره  ریخات  يارب  و  دریگب .  تسناوت  تقو  ره  تسه ، وا  هدهع  رب  اه  هزور  ياضق  یلاعت -  همـساب  خساپ : 
تـسین وا  رب  يزیچ  دش ، ریخات  رگا  نآ  زا  سپ  دشاب و  روذعم  ریخات  رد  هکنآ  رگم  دهدب ، ریقف  هب  تسا  ریـس  هد  ابیرقت  هک  ماعط  دـم 

( . 6)

تسین بجاو  اه  نآ  رب  هزور  هک  یناوناب 

 : زا دنترابع  تسین  بجاو  اه  نآ  رب  هزور  هک  یناوناب  زا  یخرب 

ره يارب  دـیاب  و  تسین .  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شلمح  يارب  هزور  تسا و  کـیدزن  وا  ندـییاز  هک  ینز  رادراـب :  نز  فلا )
بجاو وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شدوخ  يارب  هزور  رگا  زین  و  دهدب .  ریقف  هب  اه  نیا  دـننام  وج و  ای  مدـنگ  ینعی  ماعط ، دـم  کی  زور 

دیاب هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور  تروص  ود  ره  رد  و  دهدب .  ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  تسین . 
(7  . ) دیامن اضق 

هزور رگا  دهد ، ریـش  ترجا  یب  ای  دـشاب  وا  هیاد  ای  هچب  ردام  هچ  تسا ، مک  وا  ریـش  دـهد و  یم  ریـش  هچب  هک  ینز  هدریـش :  نز  ب )
دننام وج و  ای  مدنگ  ینعی  ماعط ، دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  و  Ə بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررض  دهد  یم  ریش  هک  يا  هچب  يارب 

انب و  تسین .  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررض  شدوخ  يارب  رگا  زین  و  دهدب .  ریقف  هب  اه  نیا 
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 . دیامن اضق  دیاب  هتفرگن ، هک  ار  ییاه  هزور  تروص  ود  ره  رد  دـهدب و  ریقف  هب  ماعط  دـم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب 
وا ترجا  هک  رگید  سک  زا  ای  هچب  ردام  ای  ردپ  زا  هچب  نداد  ریش  يارب  ای  دهد ، ریش  ار  هچب  ترجا  یب  هک  دوش  ادیپ  یـسک  رگا  یلو 

( . 8  ) دریگب هزور  دهدب و  وا  هب  ار  هچب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دریگب ، ترجا  دهدب  ار 

رد یلو  تسین .  بجو  وا  رب  هزور  دراد ، تقـشم  وا  يارب  اـی  دریگب ، هزور  دـناوت  یمن  يریپ  هطـساو  هب  هـک  یـسک  - 1 ریپ :  نز  ج )
هک یسک  - 2 ( . 9  ) دهدب ریقف  هب  اه  نیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  تسا  ریـس  هد  ابیرقت  هک  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  مود  تروص 

هتفرگن هک  ار  ییاه  هزور  ياضق  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دریگب ، هزور  دناوتب  ناضمر  هام  زا  دعب  رگا  هتفرگن ، هزور  يریپ  هطـساو  هب 
( . 10  ) دروآ اج  هب 

رادراب نانز  هزور 

 : خـساپ درادـن ؟ يررـض  وا  لمح  يارب  تسا و  بجاو  هزور  لوا ، ياه  هام  صوصخب  یگلماح  تدـم  رد  هلماـح  نز  رب  اـیآ  لاؤس : 
( . 11  ) دشاب هتشاد  ررض  لمح  ای  وا  دوخ  يارب  رگم  تسا ، بجاو  وا  رب  هزور  یلاعت -  همساب 

رادراب نانز  هزور  ياضق 

دروم رد  شفیلکت  دریگب .  هزور  دناوت  یمن  ناضمر  هام  رد  و  دهد ، یم  ریـش  هچب  ای  تسا و  هلماح  ای  هک  تساه  تدـم  ینز  لاؤس : 
( . 12  ) تسین طقاس  اضق  بوجو  خساپ :  تسا ؟ هنوگچ  هزور  ياضق 

هدریش نز  هزور  ياضق 

هزور رتکد  روتسد  تلع  هب  یگلماح  ياهزور  ما و  هدروخ  ار  میاه  هزور  رتشیب  ینادان ، تلع  هب  غولب  لوا  نینـس  رد  بناجنیا  لاؤس : 
نکمم هک  اجنآ  ات  هتبلا  مریگب .  ار  اه  نآ  همه  مناوت  یمن  متـسه و  هلاـس  نونکا 50  متفرگن .  هام  کی  یـسورع  لوا  لاـس  متفرگن و 

؟ دوش ادا  منید  ات  منک  هچ  دـییامرفب  مهدـب .  ار  شلوپ  ای  ماـعط  مناوت  یمن  ار  رفن  زور 60  ره  يارب  یفرط  زا  مریگ .  یم  هزور  تـسا 
هچب رگا  نز  یلو  تسا .  بجاو  مه  هرافک  اضق  رب  هوالع  دیا ، هتفرگن  ار  اه  هزور  دـمع  ملع و  يور  زا  رگا  یلاعت -  همـساب  خـساپ : 

و ( ، 13  ) درادـن هرافک  دـنک و  اضق  ار  اه  هزور  طقف  دـنک و  راطفا  دـناوت  یم  دراد ، ررـض  شا  هچب  ای  وا  يارب  هزور  دـهد و  یم  ریش 
( . 14  ) دنک یمن  تیافک  هرافک  ياج  هب  لوپ  نداد 

ءاسفن ضئاح و  نز 

هچنانچ نیاربانب  دـنیبب .  زور  زا  یئزج  رد  طقف  ار  سافن  ای  یگدـعاق  نوخ  هچ  رگا  تسین ، بجاو  ءاـسفن  ضئاـح و  نز  رب  هزور  - 1
، دنیبب ار  اه  نوخ  نیا  باتفآ  بورغ  زا  لبق  يا  هظحل  ینز 
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( . 15  ) دوب دهاوخن  حیحص  شا  هزور  تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دنوش ، عطق  وا  زا  اه  نوخ  نیا  حبص  ناذا  زا  دعب  يا  هظحل  ای  و 

ار ییاه  هزور  تسین  مزال  دریمب ، ناضمر  ندش  مامت  زا  شیپ  و  دریگن ، ار  ناضمر  هزور  سافن  ای  ضیح  ای  ضرم  هطـساو  هب  رگا  - 2
( . 16  ) تسا بحتسم  هچ  رگا  دننک ، اضق  وا  يارب  هتفرگن  هک 

هب اهزور  نآ  رد  هک  ار  يا  هزور  زامن و  دیاب  تسا ، هدوبن  ضیح  دمهفب  دعب  دنکن ، تدابع  دـهد و  رارق  ضیح  ار  زور  دـنچ  رگا  - 3
نآ هچنانچ  هدوب ، ضیح  هک  دـمهفب  دـعب  دـنک ، تدابع  تسین  ضیح  هکنیا  نامگ  هب  ار  زور  دـنچ  رگا  و  دـیامن .  اضق  هدرواین ، اـج 

(17  ) دیامن اضق  دیاب  هتفرگ  هزور  ار  اهزور 

هچنانچ دـنیبب ، نوخ  هرابود  رگا  و  دروآ .  اج  هب  ار  دوخ  ياه  تداـبع  دـنک و  لـسغ  دـیاب  دـش ، كاـپ  ساـفن  نوخ  زا  نز  یتقو  - 4
و تسا .  سافن  نآ  مامت  دشاب ، زور  زا 10  رتمک  ای  زور  مه 10  يور  هدوب ، كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  اب  هدید  نوخ  هک  ییاهزور 

( . 18  ) دیامن اضق  دیاب  دشاب  هتفرگ  هزور  هدوب ، كاپ  هک  ییاهزور  رگا 

بجاو هضاحتسم  نز  رب  و  دنروآ .  اج  هب  ار  نآ  ياضق  تسا  بجاو  دنا ، هتفرگن  بجاو  هزور  سافن  ضیح و  مایا  رد  هک  یناوناب  - 5
(19  . ) دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دش ، توف  وا  زا  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  هزور  يادا  هک  تسا 

هناهام تداع  زا  دعب  نوخ  هدهاشم 

تداع قبط  ناضمر  كرابم  هام  رد  هدـش .  یم  كاپ  تدـم  نیا  زا  سپ  هدوب و  زور  لومعم 5  روط  هب  یمناخ  هناهام  تداـع  لاؤس : 
زا سپ  یگشیمه 
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زامن تیعـضو  هدرک .  هدهاشم  ینوخ  هکل  هرابود  متفه  زور  رد  یلو  هتفرگ ، هزور  هدوب و  كاپ  مشـش  زور  هدومن و  لسغ  زور ، جنپ 
زور ود  ره  یتروص  نینچ  رد  یلاعت -  همساب  خساپ :  تسا ؟ هنوگچ  مشـش -  زور  صوصخب  زور -  ود  نیا  رد  صخـش  نیا  هزور  و 

( . 20  ) دراد ار  ضیح  مکح 

صرق زا  هدافتسا 

 : خـساپ دریگب ؟ لماک  ار  هام  کی  هزور  دـناوتب  ات  دـنک  هدافتـسا  لگر  دـض  ياه  صرق  زا  دـناوت  یم  ناضمر  هام  رد  نز  ایآ  لاؤس : 
( . 21  ) درادن لاکشا  دنزن ، جازم  هب  ررض  رگا  یلاعت -  همساب 

ضیح نوخ  ندمآ  دنب 

ای تسا  حیحص  ایآ  دروخن ، ار  شا  هزور  ات  هدرک  هدافتـسا  ضیح  يریگولج  صرق  زا  یلو  دوش ، یم  ضیح  الومعم  هک  ینز  لاؤس : 
( . 22  ) تسا حیحص  هزور  هدمآ ، دنب  ضیح  صرق ، ندروخ  اب  رگا  یلاعت -  همساب  خساپ :  ریخ ؟

لوپمآ صرق و  اب  تداع  زا  يریگشیپ 

مه زاب  صرق  ندروخ  اب  یهاگ  دـنروخ .  یم  صرق  هناـهام  تداـع  زا  يریگـشیپ  يارب  جـح ) رفـس  رد   ) اـه مناـخ  زا  یـضعب  لاؤس : 
یم ادـیپ  ار  ضیح  زا  تراهط  مکح  ایآ  تروص  نیا  رد  دـننک .  یم  يریگولج  تداع  همادا  زا  لوپمآ  هلیـسو  هب  دـنوش و  یم  تداع 
نوخ یپ  رد  یپ  زور  رگا 3  یلاعت -  همـساب  خساپ :  دنروآ ؟ اج  هب  زامن  فاوط  دنوش و  مارحلادجـسم  دراو  دنناوت  یم  ایآ  و  دـننک ،

( . 23  ) دراد ار  هضاحتسا  مکح  زور  زا 3  رتمک  و  تسا ، حیحص  هزور  زامن و  تسین و  بترتم  ضیح  مکح  دننیبن ،

هضاحتسم هزور 

هنازور ياه  لسغ  يوقا  ربانب  هلیلق  هضاحتسمریغ  اما  تسین .  طرـش  وضو  نآ ، تحـص  رد  تسا و  حیحـص  هلیلق  هضاحتـسم  هزور  - 1
یم هزور  شیادرف  هک  ار  یبش  لـسغ  هکنیا  هب  دوشن  كرت  طاـیتحا  هریثـک  هضاحتـسم  رد  و  تسا .  طرـش  شا  هزور  تحـص  رد  شا 

( . 24  ) دهد ماجنا  دریگ 

ياهزامن يارب  هک  ار  ییاه  لسغ  زور  رد  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  دشاب ، یم  بجاو  وا  رب  لسغ  هک  يا  هضاحتسم  نز  هزور  - 2
ربانب زین  و  دهد .  ماجنا  تسا  بجاو  شزور 
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زامن زا  دعب  رگا  یلو  دروآ .  اج  هب  دریگب  هزور  زور  نآ  يادرف  دهاوخ  یم  هک  یبش  ياشع  برغم و  زامن  لسغ  دیاب  بجاو  طایتحا 
يارب هک  ار  ییاـه  لـسغ  مـه  زور  رد  و  دـیامن ، لـسغ  حبـص  ناذا  زا  شیپ  بـش  زاـمن  ندـناوخ  يارب  دـنکن و  لـسغ  اـشع  برغم و 

( . 25  ) تسا حیحص  وا  هزور  دروآ ، اج  هب  تسا  بجاو  شزور  ياهزامن 

یلو تسا .  طرش  دوش ، یم  ماجنا  زامن  يارب  زور  رد  هک  ییاه  لسغ  ماجنا  دشاب ، حیحص  هضاحتـسم  هزور  هکنیا  يارب  اوقا  ربانب  - 3
زامن زا  شیپ  رگا  نیاربانب  تسین .  طرـش  دوش ) یم  ماجنا  شبـش  ياهزامن  يارب  هک  ییاه  لسغ  ینعی   ) هنازور ياه  لـسغریغ  ماـجنا 

وا هزور  دنکن ، لسغ  هریثک و  ای  هطسوتم و  هضاحتسا  دننام  دشاب ، لسغ  بجوم  هک  يروط  هب  دوش  هضاحتـسم  رـصع  رهظ و  ای  حبص 
 . دوش یمن  لطاب  شا  هزور  دنکن ، لسغ  بورغ  ات  دوش و  هضاحتسم  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  رگا  هکنیا  فالخ  رب  دوش .  یم  لطاب 

حبـص زامن  ای  بش و  زامن  يارب  حبـص  هدـیپس  زا  شیپ  رگا  و  دـهد .  ماجنا  ار  شلبق  بش  زامن  لسغ  هکنیا  هب  دوشن  كرت  طاـیتحا  و 
( . 26  ) تسا حیحص  وا  هزور  اوقا  ربانب  دنک و  یم  تیافک  دنک ، لسغ 

( . 27  ) تسا حیحص  وا  هزور  دنکن  لسغ  بورغ  ات  دوش و  هضاحتسم  رصع  زامن  زا  دعب  رگا  - 4

هب هدش  هتفگ  لئاسملا ) حیضوت   ) هضاحتسا ماکحا  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  دوخ  ياه  لسغ  تسا ، هضاحتـسا  لاح  رد  هک  ینز  رگا  - 5
( . 28  ) تسا حیحص  وا  هزور  دروآ ، اج 

نوریب زا  دناوت  یم  هک  يرادقم  هب  تسا  هزور  هک  يزور  مامت  رد  هضاحتسم  نز  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  - 6
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( . 29  ) دنک يریگولج  نوخ  ندمآ 

نآ ماکحا  هزور و  تالطبم 

( . 30  ) حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  رب  ندنام  یقاب  ب .  ندیماشآ .  ندروخ و  فلا .  هلمج :  زا  دنک ، یم  لطاب  ار  هزور  زیچ  هن  - 1

هزور دسرب ، قلح  هب  اقافتا  هچ  رگا  دسر ، یمن  قلح  هب  الومعم  هک  اه  نیا  دننام  واذغ  ندیـشچ  هدنرپ و  ای  هچب  يارب  اذغ  ندیوج  - 2
نآ ياضق  دیاب  دوش و  یم  لطاب  شا  هزور  دور ، ورف  هچنانچ  دسر ، یم  قلح  هب  هک  دنادب  لوا  زا  ناسنا  رگا  یلو  دنک .  یمن  لطاب  ار 

( . 31  ) تسا بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دریگب و  ار 

هب هقیقد  هک 5  درک  یم  رادیب  ارم  یتقو  يرحـس  ندروخ  يارب  مردپ  دوب ، هدش  بجاو  نم  رب  هزور  هک  یگلاس  نس 9  رد  لاؤس :  - 3
مدرک و یم  ار  راک  نیمه  مه  نم  و  دیروخب " .  اذغ  دیناوت  یم  تسا  هدشن  مامت  ناذا  ات   : " تفگ یم  دوب و  هدـنام  یقاب  حبـص  ناذا 

؟ هن ای  دراد  اضق  اه  هزور  نیا  ایآ  مدروخ .  یم  اذغ  لمعلا " ریخ  یلع  یح   " هملک ات 

( . 32  ) دنرادن اضق  دیا ، هدروخ  رجف  عولط  زا  دعب  دیناد  یمن  رگا  یلاعت -  همساب  خساپ : 

دنکن ممیت  ادـمع  تسا  ممیت  وا  هفیظو  رگا  ای  دـنکن ، لسغ  ادـمع  دوش و  كاـپ  ساـفن  اـی  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  - 4
( . 33  ) تسا لطاب  شا  هزور 

شا هزور  دنامب ، یقاب  سافن  ضیح و  رب  حبـص  ناذا  ات  رگا  درادن ، ) ممیت  لسغ و  هلیـسو  ینعی   ) تسا نیروهطلا  دقاف  هک  یـسک  - 5
( . 34  ) تسا حیحص 

تقو لسغ  يارب  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  - 6
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دهاوخب رگا  و  تسا ، حیحـص  شا  هزور  دیامن و  ممیت  دیاب  دریگب ، ار  نآ  ياضق  ای  ناضمر  هام  هزور  دهاوخب  هچنانچ  دشاب ، هتـشادن 
طایتحا یلو  تسا ، حیحص  شا  هزور  مه  ممیت  نودب  هچ  رگا  دریگب ، يرذن  هزور  هرافک و  هزور  لثم  بجاو  هزور  ای  بحتسم  هزور 

( . 35  ) دنک ممیت  هک  تسا  نآ  بحتسم 

ناذا زا  دعب  ای  دشاب ، هتـشادن  تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادک  چیه  يارب  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  نز  رگا  - 7
ندوب حیحص  دشاب ، هتفرگ  ار  ناضمر  ياضق  تقو  تعسو  رد  رگا  یلو  تسا .  حیحـص  وا  هزور  هدش ، كاپ  ناذا  زا  شیپ  هک  دمهفب 

( . 36  ) دراد لاکشا  نآ 

کیدزن هچ  رگا  دـنیبب ، سافن  اـی  ضیح  نوخ  زور  نیب  رد  اـی  دوش ، كاـپ  ساـفن  اـی  ضیح  نوخ  زا  حبـص  ناذا  زا  دـعب  نز  رگا  - 8
( . 37  ) تسا لطاب  وا  هزور  دشاب ، برغم 

تسا حیحـص  هتفرگ  هک  ییاه  هزور  دیایب ، شدای  زور  دنچ  ای  زور  کی  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  سافن  ای  ضیح  لسغ  نز  رگا  - 9
( . 38)

یگنت رد  دـنکن و  لسغ  ناذا  ات  دـنک و  یهاتوک  ندرک  لسغ  رد  دوش و  كاپ  ساـفن  اـی  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  - 10
هبترم هس  هچ  رگا  دوش ، هنانز  مامح ، هک  دشاب  رظتنم  الثم  دنکن ، یهاتوک  هچنانچ  یلو  تسا .  لطاب  شا  هزور  دـنکن ، مه  ممیت  تقو 

( . 39  ) تسا حیحص  وا  هزور  دنک  ممیت  هک  یتروص  رد  دنکن ، لسغ  ناذا  ات  دباوخب و 

هزور هرافک 

يارب ضرم  ای  سافن  ای  ضیح  دننام  يرذع  دعب  دنک و  لطاب  ار  دوخ  هزور  ادمع  رگا  - 1
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( . 40  ) تسین بجاو  وا  رب  هرافک  دوش ، ادیپ  وا 

نآ نتفر  رد  هک  يرفـس  ای  سافن  ای  ضیح  لثم  يرذع  دریگب ، هزور  یپ  رد  یپ  دیاب  هک  ییاهزور  نیب  رد  رگا  هزور ) هرافک  رد  - ) 2
فرطرب زا  دعب  ار  هیقب  هکلب  دریگب ، رـس  زا  ار  اه  هزور  تسین  بجاو  رذـع ، ندـش  فرطرب  زا  دـعب  دـیآ ، شیپ  وا  يارب  تسا  روبجم 

( . 41  ) دروآ یم  اج  هب  رذع  ندش 

هرافک هزور 

ریقف هد  ای  دنک ، دازآ  هدنب  کی  دیاب  دنکب ، ار  دوخ  يوم  ای  دـیایب  نوخ  هک  يروط  هب  دـشارخب  دوخ  تروص  تیم  يازع  رد  نز  رگا 
نیا هب  بجاو  طایتحا  ربانب  دیاین ، مه  نوخ  رگا  هکلب  دریگب ، هزور  زور  هس  دیاب  دناوتن  رگا  و  دناشوپب .  ار  اه  نآ  ای  و  دـهد ، ماعط  ار 

( . 42  ) دیامن لمع  روتسد 

هزور ياضق 

هلماح یهاگ  هتفرگن .  بترم  ار  شیاه  هزور  یلاس  چـیه  ناضمر  كرابم  هاـم  هدرک و  جاودزا  لاـس  تدـم 14  تسا  ییوناب  لاؤس : 
مه یعناوم  تسا و  هدرواین  اج  هب  ار  اه  نآ  ياضق  هدوب ، مه  تمالـس  هک  ناضمر  هاـم  ریغ  ماـیا  رد  و  ضیرم ، اـبیرقت  یهاـگ  هدوب و 
 - یلاعت همـساب  خساپ :  دیامن ؟ اضق  دیاب  رادـقم  هچ  هتفرگن ، هزور  ار  زور  دـنچ  ناضمر  هام  لاس  دـنچ  نیا  رد  دـناد  یمن  هتـشادن و 

( . 43  ) تسین بجاو  نآ  زا  رتشیب  دیامن و  اضق  دیاب  هدش ، اضق  دراد  نیقی  هک  ار  ییاه  هزور 

ردام ردپ و  هزور  ياضق 

رـسپ و رب  هن  ردام  هزور  ياضق  و  تسین .  بجاو  دشابن -  مه  رـسپ  دنزرف  هچ  رگا  رتخد -  رب  رتگرزب و  رـسپ  ریغ  رب  ردپ  هزور  ياضق 
( . 44  ) دوب دهاوخن  بجاو  رتخد  رب  هن 

مارح ياه  هزور 

اقلطم یبحتسم  هزور  نتفرگ  زا  ار  وا  رهوش ، رگا  نینچمه  و  دورب ، نیب  زا  شرهوش  قح  یبحتسم  هزور  نتفرگ  هطساو  هب  نز  رگا  - 1
( . 45  ) دوش كرت  طایتحا  نیا  دیابن  دشاب ) هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  رهوش  قح  اب  تمحازم  هچ   ) دنک یهن 

زا ار  وا  یلو  دوشن ، نانآ  تیذا  بابسا  رگا  هکلب  تسین .  زیاج  دوش ، دج  ای  ردام  ردپ و  تیذا  بابـسا  رگا  دالوا  یبحتـسم  هزور  - 2
( . 46  ) دریگن هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دننک ، عنم )  ) یبحتسم هزور  نتفرگ 

هزور رد  تاهورکم  تابحتسم و 

، دـنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  زا  ناضمر  هام  رد  تسا  بحتـسم  دوش ، كاپ  ساـفن  اـی  ضیح  نوخ  زا  زور  نیب  رد  هک  ینز  - 1
(47  . ) دیامن يراددوخ 
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دـسرب و قلح  هب  نآ  يوـب  اـی  هزم  هک  یتروـص  رد  ندیـشک  همرـس  تسا :  هلمج  نآ  زا  تسا و  هورکم  راد  هزور  يارب  زیچ  دـنچ  - 2
( . 48  ... ) بآ و رد  نز  نتسشن 

هرطف تاکز 

روخ نان  رگا  و  تسا ، بجاو  سک  نآ  رب  شا  هرطف  دشاب ، رگید  سک  روخ  نان  هچنانچ  دـهد ، یمن  ار  وا  جراخم  شرهوش  هک  ینز 
( . 49  ) دهدب ار  دوخ  هرطف  دیاب  دشابن ، ریقف  هک  یتروص  رد  تسین  رگید  سک 

اه تشون  یپ 

 . هلاسم 1 و 2 ، 294 ص 293 - ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ( 1

 . لاؤس 76 ص 328 ، ج 1 ، تآاتفتسا ، ( 2

 . لاؤس 90 ص 333 ، ج 1 ، نامه ، ( 3

 . لاؤس 45 ص 318 ، ج 1 ، نامه ، ( 4

 . لاؤس 44 ص 317 ، ج 1 ، نامه ، ( 5

 . لاؤس 88 ص 333 ، ج 1 ، نامه ، ( 6

 . هلاسم 1728 لئاسملا ، حیضوت  ( 7

 . هلاسم 1729 نامه ، ( 8

 . هلاسم 1725 نامه ، ( 9

 . هلاسم 1726 نامه ، ( 10

 . لاؤس 68 ص 326 ، ج 1 ، تآاتفتسا ، ( 11

 . لاؤس 87 ص 332 ، ج 1 ، نامه ، ( 12

، ندادریـش رطاخ  هب  هک  ینز  صوصخم  هرافک  هچ  رگا  دزادرپب ، تسا  هتفرگن  هزور  ادـمع  هکار  یـسک  هرافک  تسین  مزال  ینعی  ( 13
 . تسا هدش  نایب  دوخ  لحم  رد  تسا ، هتفرگن  ار  دوخ  هزور 

 . لاؤس 79 ص 329 ، ج 1 ، نامه ، ( 14
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 . هلاسم 1 ص 293 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  هلاسم 1640 و  لئاسملا ، حیضوت  زا  هدافتسا  اب  ( 15

 . هلاسم 1702 لئاسملا ، حیضوت  ( 16

 . هلاسم 507 نامه ، ( 17

 . هلاسم 515 نامه ، ( 18

 . هلاسم 3 ص 229 ، ج 2 ، یقثولا ، هورعلا  هلاسم 1 و  زا  لبق  ص 298 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 19

 . ص 113 ج 1 ، يزاریش ، رازآ  یب  میرکلادبع  نیون ، هلاسر  ( 20

 . ص 113 ج 1 ، نامه ، ( 21

 . لاؤس 39 ص 316 ، ج 1 ، تآاتفتسا ، ( 22

 . ص 112 ج 1 ، نیون ، هلاسر  ( 23

 . هلاسم 6 ص 59 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 24

 . هلاسم 418 لئاسملا ، حیضوت  ( 25

 . هلاسم 6 ص 282 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 26

(27
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 . هلاسم 419 لئاسملا ، حیضوت 

 . هلاسم 1643 لئاسملا ، حیضوت  ( 28

 . هلاسم 417 نامه ، ( 29

 . هلاسم 1572 لئاسملا ، حیضوت  زا  هدافتسا  اب  ( 30

 . هلاسم 1582 لئاسملا ، حیضوت  ( 31

 . لاؤس 34 ص 314 ، ج 1 ، تآاتفتسا ، ( 32

 . هلاسم 1637 لئاسملا ، حیضوت  ( 33

 . هلاسم 7 ص 283 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 34

 . هلاسم 1638 لئاسملا ، حیضوت  ( 35

 . هلاسم 1639 نامه ، ( 36

 . هلاسم 1640 نامه ، ( 37

 . هلاسم 1641 نامه ، ( 38

 . هلاسم 1642 نامه ، ( 39

 . هلاسم 1675 نامه ، ( 40

 . هلاسم 1664 نامه ، ( 41

 . هلاسم 636 نامه ، ( 42

 . لاؤس 67 ص 326 ، ج 1 ، تآاتفتسا ، ( 43

 . ص 756 ج 1 ، یقثولا ، هورعلا  هلاسم 1398 و 1712 و  لئاسملا ، حیضوت  زا  هدافتسا  اب  ( 44

 . ص 243 ج 2 ، یقثولا ، هورعلا  ص 304 و  ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  هلاسم 1740 و  لئاسملا ، حیضوت  ( 45

 . هلاسم 1741 لئاسملا ، حیضوت  ( 46
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 . هلاسم 1749 لئاسملا ، حیضوت  زا  هدافتسا  اب  ( 47

 . هلاسم 1657 نامه ، ( 48

 . هلاسم 2008 لئاسملا ، حیضوت  ( 49

خساپو شسرپ 

نتم

؟ تسا هدرک  بجاو  ار  هزور  مالسا  ارچ 

رد یگرزب  ریثاـت  هزور  هک  تسناد  دـیاب  دوـش .  یم  راد  هزور  ناـسنا  رد  يراـگزیهرپ  اوـقت و  ببـس  هـک  تـسا  نآ  هزور  یحور  رثا 
هدعم و تاحشرت  ندرک  مظنم  اه و  هدور  هدعم و  اصوصخ  شراوگ  هاگتسد  تحارتسا  يارب  هزور  هک  ارچ  دراد ، ناسنا  ندب  تحص 
هزیرغ ي يور  زا  مه  تاـناویح  یتح  دـنا ، هتفگ  سانـش  ناویح  نادنمـشناد  دـشاب و  یم  دـیفم  رایـسب  مضه ، لاـمعا  هب  نداد  بیترت 
زا زور  کـی  يا  هتفه  هک  هدـش  هظحـالم  ربـب  گـنلپ و  ریـش و  لـیبق  زا  ناگدـنرد  رد  هلمج  زا  دـنریگ ، یم  هزور  یهاـگ  يدادادـخ 

هصالخ دننک .  یم  يارددوخ  اذغ  هنوگره  ندروخ 
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ندروخ و زا  يراددوخ  كاسما و  هب  ابطا  میدق  رد  هک  تفگ  دیاب  دراد .  یناوارف  یمسج  یقالخا و  یحور و  تاریثات  هزور  هک  نیا 
ار زیهرپ  كاسما و  مان  دیدج ، بط  رد  دندومن و  هجلاعم  ار  ضارما  زا  یلیخ  نآ  هلیـسو ي  هب  دـنداد و  یم  تیمها  یلیخ  ندـیماشآ 
ار هزور  دـیدج ، سانـش  ناور  ياملع  دوش .  یم  هدـیمان  فلتخم  ياه  مان  هب  هک  تسا  هزور  ناـمه  نیا  دـنا و  هدرازگ  ییاذـغ  میژر 

یم یتسردـنت  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هزور  دـیوگ :  یم  يوسنارف  رـشوپ  روتکو  روسفرپ  دـنا .  هدرمـش  تحـص  لماوع  نیرتهب  زا  یکی 
مه رگا  دشاب و  یم  درف  هب  رصحنم  جالع  اه  يرامیب  زا  يا  هراپ  رد  دیفم و  ضارما ، بلغا  هجلاعم ي  رد  هزور  هک  تفگ  دیاب  دشاب . 

 . تسا هجلاعم  شور  نیرت  لهس  نیرتهب و  افاصنا  دشابن ، درف  هب  رصحنم 

هدـعم و تاریمخت  نویـساتنامرف و  هک  یماگنه  رد  اه و  هدور  نمزم  داـح و  لـالتخا  دروم  رد   . 1 راصتخا :  روط  هب  هزور  دـیاوف  اـما 
یتکرح مک  يروخرپ و  زا  یـشان  الومعم  هک  ندـب  نزو  ندـش  دایز  ماگنه   . 2 دـنک .  یم  دـیدش  ياهدرد  لد  راچد  ار  رامیب  هدور 

مظن نیلوؤسم  بلغا  یمالسا  ياهروشک  رد  ( . 1  ) دنق ضرم  بالود و  يرامیب  رد   . 4 نوخ .  راشف  هب  التبم  ناراـمیب  رد   . 3 تسا . 
رد ( . 2  ) دسر یم  لقادح  هب  تایانج  اهراتـشک و  اه ، عازن  میارج ، دادعت  ناضمر  هام  رد  هک  دنا  هدرک  تباث  ماقرا  رامآ و  اب  عامتجا ،

هزور هفسلف ي  رد  نآرق  ( . 3  ) حور تیبرت  سفن و  هیکزت ي  ندب 2 .  هحصلا ي  ظفح   . 1 تسا :  هدش  روظنم  هدیاف  ود  نتفرگ  هزور 
یلع ترضح  و  دیوش ) راکزیهرپ  دیاش  ات   « ) نوقتت مکلعل   » دیامرف یم 
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ترضح ( 4 ( ) تشگ بجاو  مدرم  صالخا  شیاـمزآ  يارب  هزور   « ) قلخلا صـالخال  ءـالتبا  مایـصلاو   : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) 
دیادزب و نآ  زا  اراه  یگریت  و  ددرگ .  افص  اب  كاپ و  هیکزت و  امـش  ياه  لد  هک  تسا  نآ  يارب  دنیامرف :  یم  مالـسلا ) اهیلع  ارهز ( 

لاح رد  نز  هک  تهج  نیا  زا  تسا ؟ زامن  زا  رت  مهم  هزور  یتیاور  رب  اـنب  ارچ  ( 5  . ) دزاس هدامآ  هتسیاش  تمواقم  ياربار  ناسنا  حور 
زامن انلع  یـسک  رگا  هک  نیا  رگید  دنک و  اضق  ار  هزور  دـیاب  طقف  ادـعب  یلو  دـنک ، یم  كرتار  هزور  مه  زامن و  مه  سافن  ضیح و 

يزجاانا  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  نیا  رگید  دوش .  یم  يراجوا  رب  دح  دروخ ، ینلع  ار  هزور  رگا  یلو  درادن ، یعرـشدح  دـناوخن ،
نینچ زامن  هرابرد ي  هک  یلاح  رد  متـسه  راد  هزور  هزور ي  شاداپ  نم  ای  مهد ، یم  ار  هزور  شاداپ  نم  ینعی  هب »  يزجااـنا   » اـی هب » 

زا روظنم  هک  تفگ  دـیاب  تسا ؟ هداد  رارق  هزور  کـی  ندروخ  هراـفک ي  ار  هزور  زور  تصـش  دـنوادخ  ارچ  تسا .  هدومرفن  يزیچ 
ام هزور ي  کـی  ندروـخ  تفرگ .  رظن  رد  دـیاب  زین  ار  لـمع  تیفیک  هکلب  تسین ، ددـع  تاواـسم  رفیک »  » و هاـنگ »   » ناـیم تاواـسم 

مارتحا هزادنا ي  هب  هک  دریگب  هزور  ردق  نآ  دـیاب  هکلب  تسین ، هرافک  زور  کی  اهنت  شتازاجم  دراد ، هک  یتیمها  همه  نآ  اب  ناضمر 
مایا ریاس  زا  شیب  ناضمر  هام  رد  ناهانگ  رفیک  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  لیلد  نیمه  هب  دوش ; كرابم  هام  زور  کی  نآ 
ياه هام  رد  نآرق  متخ  داتفه  ربارب  هام ، نیا  رد  نآرق  متخ  کـی  ـالثم  هک  اـج  نآ  اـت  تسا ، رت  شیب  مه  کـین  لاـمعا  باوث  تسا و 

 . تسا رگید 
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( مالـسلا هیلع  مدآ (  ترـضح  یتقو  هک  تسا  تیاور  ؟ دنریگب هزور  ناضمر ) هام   ) زور یـس  لاس  رد  هک  تسا  هدـش  بجاو  ارچ  ( 6)
ناگدـنب و رب  دـنوادخ  لیلد  نیمه  هب  دوب ، شمکـش  رد  اذـغ  نآ  زور  یـس  ات  درک ، لوانت  دوب ، هدـش  یهن  هک  یتخرد  زا  تشهب  رد 

(7  . ) دنریگب هزور  لاس  رد  ار  زور  یس  ات  دومن  بجاو  تمایق  زور  ات  مدآ  ترضح  نادنزرف 

اه تشون  یپ 

51 همه ص 50 -  يارب  رتکد   . 1

ص 290 هعیرشلا ، حابصم   . 2

یفجن داوجدمحم  ج 10 ص 195 ، ناشخرد ، ناگراتس   . 3

ص 1197 راصق ، یتاملک  هغالبلا  جهن   . 4

ص 190 همطاف ، ياهدایرف  اه و  جنر   . 5

ص 57 ج 6 ، هنومن ، ریسفت   . 6

ینیمخ ماما  هاولصلارس   . 7

!؟ هتسکش شزامن  تسا و  لطاب  شا  هزور  رفاسم  ارچ 

، رفاسم هزور  نالطب  زامن و  ندش  هتـسکش  هفـسلف  هک  نآ  هژیو  هب  دنریگب ؛ هزور  دنناوت  یمن  نارفاسم  هزور ، دـیفم  راثآ  دوجو  اب  ارچ 
 : دـیامرف یم  مکح  نیا  نایب  زا  دـعب  میرک ، نآرق  رد  تسا و  هدـش  ریبعت  یهلا  هیدـه  هب  نآ  زا  تایاور  رد  تسوا و  لاح  هب  فیفخت 

؟» تسا رتهب  نانآ  يارب  دنریگب ، هزور  رگا  »

، هدارا تیوقت  حور ، فـیطلت  دراد .  ناـسنا  دوـجو  رد  يوـنعم  يداـم و  رظن  زا  یناوارف  تبثم  راـثآ  هتـشاد ، ینوگاـنوگ  داـعبا  هزور ،
نآ رب  هوالع  تسا و  هزور  یتیبرت  یقالخا و  تاریثأـت  نیرت  مهم  زا  یتسود  عون  راـثیا و  هیحور  تیوقت  اـهنآ ، لـیلقت  زیارغ و  لرتنک 
دعب رد  ًاصوصخم  راثآ  نیا  نیا ، دوجو  اب  دراد ، یناوارف  یناـمرد  یتشادـهب و  راـثآ  یناور ، یمـسج و  ياـه  يراـمیب  يارب  هزور  هک 

اب تدابع  نیا  هک  دبای  یم  ققحت  ینامز  هللا ، یلا  برق  يونعم و 
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رـشب تداعـس  هار  هک  لاعتم  يادخ  تدابع  ارچ  هک  نیا  تسا .  ندوبن  رفـس  رد  طیارـش ، نیا  هلمج  زا  هک  دریذـپ  تروص  نآ  طیارش 
هن و ای  تسا  ربتعم  طیارش  نیا  زونه  ایآ  لقن ، لمح و  لیاسو  يروانف  تفرشیپ و  اب  ای  تسا و  هدش  یصاخ  طیارش  هب  طورـشم  تسا ،

طورشم دنوادخ  تدابع  ارچ  تسیچ و  زامن  رصق )  ) ندش هتسکش  هفسلف  شسرپ 1 .  تسام .  ثحب  عوضوم  هزور ، تایآ  ریسفت  زین 
، دـنوادخ تدابع  يارب  ارچ  هک  نیا  اما  تسا ؛ نارفاسم  يارب  دـنوادخ  یلیهـست  ینانتما و  ماکحا  زا  هتـسکش  زامن  ؟ تسا یطیارـش  هب 
زا ینعی ، تسا ؛ يدـبعت  یفیقوت و  اهنآ  طیارـش  تادابع و  مامت  فلا ) تسا :  دـیفم  لیذ  تاـکن  هب  هجوت  تسا ، هدـش  ررقم  یطیارش 

ب) تسا .  دـنوادخ  يوـس  زا  طیارـش ، نیا  همه  سپ  درادـن ؛ ار  نآ  هب  ندوزفا  یتساـک و  قـح  سک  چـیه  تـسا و  دـنوادخ  يوـس 
تداعـس و هب  دش و  کیدزن  وا  هب  رتهب  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  وا  هب  برقت  لوصو و  هار  هک  دـناد  یم  سک  ره  زا  رتهب  دـنوادخ 

اهنآ زا  يرایسب  هک  تسا  یحلاصم  ساسا  رب  هدرک ، فذح  ار  يزیچ  ای  هداد و  رارق  ار  یطرـش  ءزج و  وا  رگا  نیاربانب  دیـسر .  لامک 
رظن رد  لامک  هب  لین  يارب  يا  هلیسو  ناونع  هب  تادابع  ج ) تسا .  هاگآ  نادب  دنوادخ  اهنت  تسا و  يرـشب  لقع  كرد  ناوت  زا  رتارف 

يا ؛1  َنیِِرباّصلا َعَم  َهّللا  َّنِإ  ِهالَّصلا  ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْـسا  اُونَمآ  نیذـلا  اـهیأ  اـی   : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدـش  هتفرگ 
لامعا همه  رد  دیوش . » کیدزن  ادخ  هب  هزور  زامن و  زا  تناعتسا  اب  نمؤم ! ياه  ناسنا 
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یم مینک ، یم  نایب  ظاـفلا  تاراـبع و  اـب  ار  تین  ناـمه  یتقو  یلو  یبلق ، تسا  يرما  تین  هچرگ  تسا .  طرـش  تبرق  دـصق  يداـبع ،
یم ماجنا  یلاعت  كرابت و  قح  ترـضح  هاگـشیپ  هب  برقت  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  ار  اه  تدابع  نیا  ینعی  هللا ،» یلا  هبرق   : » مییوگ
یم لاعتم  يادـخ  دریگ .  تروص  نآ  طیارـش  اب  هک  دـننک  یم  افیا  ار  ادـخ  هب  برقت  هلیـسو  شقن  ینامز  تاداـبع ، نیا  سپ  میهد . 
ُْمْتنَأ َهـالَّصلا َو  اُوبَْرقَت  ـال   » هک دـهد  یم  رکذـت  لاـح  نیع  رد  و  ( 2 يِرْکِذـِل َهالَّصلا  ِِمقَأ   ) دـشاب یم  نم  دای  يارب  دـیاب  زامن  دـیامرف : 

اب رازگزامن  تسین و  ادـخ  هب  رـشب  هدـننک  کیدزن  ادز و  تلفغ  يزامن  نینچ  اریز  دـیوشن ؛» زامن  کیدزن  یتسم  لاح  رد  ؛3  يراکُس
 : دـیامرف یم  مکح  لـیلعت  ماـقم  رد  هیآ ، نیمه  همادا  رد  ور  نیازا  دـنک .  یم  هچ  هک  دـناد  یمن  درادـن و  بلق  روضح  یتلاـح  نینچ 

درادن و حور  ناناملـسم  ياه  تدابع  هک  تسا  نیا  یمالـسا ، عماوج  رد  اه  یناماسبان  زا  يرایـسب  تلع  4 نُولوُقَت . » اـم  اوُمَْلعَت  یّتَح  »
دوجو هک  یلاـح  رد   5« ِرَْکنُْملا ِءاـشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهـالَّصلا  َّنِإ   » هـنرگو درادـن ، حور  ناـنآ  زا  يرایـسب  هزور  زاـمن و  تـقیقح  رد 

یهلاریغ و عماوج  رد  هک  هچ  نآ  اب  نآ  تبسن  هچرگ   ) تسا راکنا  لباقریغ  یمالسا ، عماوج  رد  یعامتجا  يدرف و  دسافم  زا  يرایسب 
( . تسا رتمک  رایسب  بتارم  هب  تسا  ینیدریغ 

زامن هب  صوصخم  نکر ، نیا  تسا و  تبرق  دصق  تین و  تادابع ، همه  مهم  نکر   : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  يدزی  حابـصم  هللا  هیآ 
ناسنا لد  اب  شتسرپ  نوچ  دشاب ؛ ادخ  تعاطا  نآ  ماجنا  رب  یعاد  دوش و  ماجنا  هللا » یلا  هبرق   » دیاب يدابع ، لمع  ره  هکلب  تسین ؛
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؛ تسین میظعت  تمالع  یندـش  مخ  هنوگ  ره  هک  نانچ  تسا .  يدـصق  نیوانع  لاعفا و  زا  تداـبع  رگید ، تراـبع  هب  دراد و  یگتـسب 
رطاخ هب  دیاب  هکلب  تسین ؛ داروا  راکذا و  ای  تانکس  تاکرح و  فرـص  مه  تدابع  دشاب ، ندرک  هرخـسم  دصق  هب  تسا  نکمم  اریز 

قافن و يور  زا  ای  ییامندوخ  ایر و  يارب  اـی  دوش ، یم  هدـناوخ  نتفرگ  داـی  نیرمت و  يارب  هک  يزاـمن  سپ  دـشاب ؛ ادـخ  رما  تعاـطا 
6 تسین . » ...  یقیقح  تدابع  ناشیا ، هجوت  بلج  ای  ناناملسم  زا  سرت 

لکش و ره  اب  يدابع  لمع  کی  هب  ناگدنب  مادقا  فرص  اب  ار  شدوخ  هب  برقت  لاعتم ، يادخ  ارچ  هک  دوش  حرطم  شسرپ  نیا  دیاش 
هیآ هک  روط  نامه  نآ  خساپ  دوش ؟ یم  لصاح  صاخ  طیارش  اب  برقت  نیا  هکلب  تسا ؛ هدادن  رارق  دوش ، ماجنا  هک  یطیارـش  بلاق و 

 : تسا نیا  دنا  هتشون  يدزی  حابصم  هللا 

، بابسا لیصحت  هار  رد  هک  تسا  نیا  دنسرب ، ناشدصاقم  هب  يداع  بابسا  هار  زا  مدرم  تسا  هتساوخ  لاعتم  يادخ  هک  نیا  تمکح  »
؛ دوش یمن  لصاح  دـبعم  دجـسم و  هشوگ  رد  زگره  هک  دـیآ  یم  شیپ  اه  ناسنا  يارب  يراـیتخا  لـماکت  شیاـمزآ و  هلیـسو  نارازه 
ار لامک  هار  دوخ  باختنا  رایتخا و  اب  هک  تسا  نامه  يدام ، ناهج  نیا  رد  ناسنا  ندش  هدیرفآ  زا  ضرغ  دـش ، هتفگ  اهراب  هک  نانچ 
هار دازآ و  لمع  نادـیم  رایتخا ، باختنا و  دوش و  یم  لصاح  رایتخا  هار  زا  هک  تسا  نامه  ناـسنا ، یقیقح  لاـمک  اـساسا  دـیامیپب و 

 . دوب دهاوخ  رتشیب  یناسنا  لماکت  ناکما  دشاب ، رتشیب  شیامزآ  هنیمز  ردق  ره  دراد و  مزال  شیامزآ  نوگانوگ  لیاسو  ددعتم و  ياه 
هب لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا 
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يرایتخا لامک  و  دهدب ، ار  دوخ  شیامزآ  فلتخم ، ياه  هنیمز  رد  ات  دزادرپب  تیلاعف  شالت و  ششوک و  راک و  هب  هدومرف  رما  ناسنا 
هدـئام هلیـسو  هب  ار  يا  هدـنب  ره  يزور  هک  دوبن  زجاع  دـنوادخ  هنرگو   » 7 ًـالَمَع ) ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَوـُْلبَِیل   ) دروآ تسد  هب  ار  شیوـخ 

هک تسا  نیا  رب  فقوتم  راتفر ، ندوب  يراـیتخا  تساـم و  يراـیتخا  ياـهراتفر  ورگ  رد  اـم  لاـمک  ینعی ،  8 ؛» ...  دنک لزان  ینامـسآ 
هک تسانعم  نیا  هب  تسا ، نیرتهب  ای  حیحـص  یکی  هک  نیمه  دـشاب و  نیرتهب  ای  حیحـص  اهنآ  زا  یکی  هک  دـشاب  فلتخم  ياه  هنیزگ 

9 میا .  هتشاذگ  تدابع  نآ  لامک  ای  یلوبق  يارب  یصاخ  طرش 

ناضمر هام  تسین ، بجاو  ضیرم  رفاسم و  رب   : » دیامرف یم  هرقب ، هروس  تایآ 183 و 184  ساسا  رب  لاعتم  يادخ  هچرگ   . 2 شسرپ
، نیاربانب تسا ؛» رتهب  نتفرگ  هزور   : » دـیامرف یم  تاـیآ  ناـمه  همادا  رد  یلو  دـنریگب ؛ هزور  ار  يرگید  ماـیا  هکلب  دـنریگب ، هزورار 
« ْمَُکل ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  َو   » هفیرـش هیآ  اب  رفـس  رد  هزور  ندوب  مارح  لاح  دشاب .  مارح  هک  نیا  هن  تسین ؛ بجاو  رفاسم  ناسنا  رب  هزور 

هدوب لاعتم  يادـخ  روظنم  هک  هنوگ  نآ  یهلا  مکح  ندـیمهف  يارب  هزور  تایآ  هب  هجوت  یباوج  ره  زا  لبق  ؟ تسا عمج  لـباق  هنوگچ 
 . تسا دنمدوس  رایسب 

رفاسم هزور  تایآ 

تایآ نتم 

ْوَأ ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ٍتادوُدـْعَم  ًاماّیَأ  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  »
ُْمْتنُک ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  َُهل َو  ٌْریَخ  َوُهَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَف  ٍنیِکْسِم  ُماعَط  ٌهَیِْدف  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َرَخُأ َو  ٍماّیَأ  ْنِم  ٌهَّدِعَف  ٍرَفَس  یلَع 

ِساّنِلل ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  َنوُمَْلعَت 
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َرُْسْیلا ُمُِکب  ُهّللا  ُدیُِری  َرَخُأ  ٍماّیَأ  ْنِم  ٌهَّدِعَف  ٍرَفَس  یلَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  َناک  ْنَم  ُهْمُصَْیلَف َو  َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَش  ْنَمَف  ِناقْرُْفلا  يدُْهلا َو  َنِم  ٍتانَِّیب  َو 
رب هزور  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛10  َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُکادَه َو  ام  یلَع  َهّللا  اوُرِّبَُکِتل  َهَّدِْعلا َو  اُولِمُْکِتل  َرْسُْعلا َو  ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال 

هزور دیاب   ) ار يدودعم  زور  دنچ  دیوش .  راگزیهرپ  ات  دش  هتشون  دندوب ، امش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  دش ؛ هتـشون  امش 
ماجنا ِتردق  هک  یناسک  رب  و  دـنریگب ) زور  نآ  ياج  هب   ) ار يرگید  ياهزور  دنـشاب ، رفاسم  ای  رامیب  هک  امـش  زا  یناسک  و  دـیرادب )

راک هک  یـسک  دـننک و  ماعطا  ار  ینیکـسم  دـنهدب ؛ هرافک  تسا  مزال  نانزریپ ) نادرمریپ و  نمزم و  نارامیب  نوچمه   ) دـنرادن ار  نآ 
ییامنهار يارب  نآرق  هک  تسا  ناضمر  هام  دینادب .  رگا  تسا ؛ رتهب  امش  يارب  نتـشاد  هزور  تسا و  رتهب  وا  يارب  دوش ، اریذپ  ار  ریخ 

رفاسم  ) دـشاب رـضح  رد  ناضمر  هام  رد  هک  سک  نآ  سپ  هدـش ، لزان  نآ  رد  لطاب  قح و  نایم  قرف  تیادـه و  ياـه  هناـشن  مدرم و 
ار امـش  یتحار  دنوادخ  دریگب .  هزور  نآ  ياج  هب  ار  يرگید  ياهزور  دشاب ، رفـس  رد  ای  رامیب  هک  سک  نآ  درادب و  هزور  دشابن ، )
هب هدرک ، تیادـه  ار  امـش  هک  نیا  رب  ار  ادـخ  دـینک و  لیمکت  ار  اـهزور  نیا  هک  تسا  نیا  فدـه  ار .  امـش  تمحز  هن  دـهاوخ ؛ یم 

« . دیدرگ رازگ  ساپس  گرزب  تمعن  نیا  زا  هک  دشاب  دینک .  دای  تمظع 

هدمآ نایم  هب  نخس  رفاسم  ضیرم و  هزور  زا  راب  ود  هفیرش ، تایآ  نیا  رد  فلا ) لوا :  خساپ 
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تحارـص و نیا  زا  دـنریگب . » هزور  نآ ، ياج  هب  ار  يرگید  ياهزور  ناـنآ   : » تسا هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  راـب ، ود  ره  رد  تسا و 
یم نینچ  تسا ،» رتهب  نتفرگ  هزور   » هلمج يانعم  ب ) تفرگ .  هزور  دـیابن  دروم ، ود  نیا  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هبترم ، ود  رارکت 

نتفرگ هزور  هداد و  ماجنا  یبوخ  راک  دریگب ، هزور  عّوطت )  ) تبغر لیم و  اب  هدرک و  رظن  فرص  ندرک  ترفاسم  زا  ناسنا  رگا  دوش : 
یم ثعاب  ینعی ، تسا ؛ هورکم  تسین  مارح  هچرگ  ناـضمر  هاـم  رد  ترفاـسم  هک  دـنا  هداد  اوتف  اـهقف  ور ، نیا  زا  تسا .  رتهب  شیارب 

یکی هک  میناد  یم  تفگ  دیاب  ُهَنوُقیُِطی » َنیِذَّلا  یَلَع   » هلمج هب  تبسن  نینچمه  ج ) دنامب .  مورحم  هزور  یهلا  ضیف  زا  ناسنا  هک  دوش 
، دشاب هتشادن  تردق )  ) عسو یفیلکت  نداد  ماجنا  رب  یسک  رگا  تسا و  فلکم  نتشاد ) تردق   ) عسو یهلا  فیلاکت  توبث  طیارـش  زا 
، نآ زا  دهد ، ماجنا  ناوارف  تقـشم  یتخـس و  اب  دـناوتب  ار  فیلکت  هک  دـشاب  هتـشاد  یمک  تردـق  رگا  اما  تسا ؛ طقاس  وا  زا  فیلکت 

لصا تروص ، نیا  رد  هک  دنراد  شطع  يرامیب  هک  یناسک  ای  ریپ و  صاخـشا  نتفرگ  هزور  دننام  دوش ؛ یم  تقاط »  » نتـشاد هب  ریبعت 
هب یلو  دـننک ؛ راطفا  زین  نانآ  هک  تسا  هدومرف  هزاجا  هدـش و  لئاق  فیفخت  زین  هتـسد  نیا  يارب  دـنوادخ  هکلب  تسین ؛ طقاس  فیلکت 
رد تسا و  رتـهب  اـهنآ  يارب  دـنهدب ، ار  نآ  ربارب  ود  رگا  دـنهدب و  ریقف  هـب  ماـعط  ریـس  هد  ینعی ، دـنهدب ؛ هیدـف  زور ، ره  هزور  ياـج 

دوش یم  نینچ  ْمَُکل ،» ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  َو   » يانعم مود :  خساپ  تسا .  رتهب  ناشیارب  نتشاد  هزور  تقشم ، لمحت  تروص 
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امش زا  ضرم  رفس و  لاح  رد  ار  نآ  و   ) تسا هداد  صاصتخا  نادب  ار  امش  هدرک و  بجاو  امـش  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  يا  هزور  نآ  : 
هب تسا ،» رتهب  امش  يارب  نتفرگ  هزور   » هلمج رگید  ترابع ، هب  دینادب و  رگا  تسامـش ؛ حالـص  وریخ  هب  هزور  نآ  تسا ، ) هتـشادرب 

 . تسا هدش  انثتسا  هک  يدراوم  هب  هن  ددرگ ؛ یم  رب  هزور  روتسد  لصا 

تنـس لها  ياملع  زا  یخرب  ياوتف  دنک ، یم  راد  هشدخ  ار  تسا » رتهب  رفـس  رد  نتفرگ  هزور   » هک هدافتـسا  نیا  هچ  نآ  موس :  خـساپ 
دروم مه  تنس  لها  ياملع  نایم  رد  یتح  هلئـسم  نیا  ینعی ، تسا ؛ نتفرگ  هزور  زا  رتهب  رفـس  رد  ندرک  راطفا  هک  تسا  نیا  رب  ینبم 

 . تسا رتهب  رفس  رد  هزور  هک  تسین  قافتا 

اوتف شطیارش ) اب   ) رفس رد  راطفا  زاوج  هب  قافتالاب  تسه ، ناشرایتخا  رد  هک  یتایاور  زا  هدافتسا  اب  تنس  لها  ياملع  مراهچ :  خساپ 
نیا ای  تسا و  رترب  لضفا و  رفـس  رد  راطفا  ای  تسا  يواسم  راطفا  مدـع  راطفا و  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  طقف  نانآ  فـالتخا  دـنا و  هداد 

فرط زا   12 دنا .  هداد  اوتف  راطفا  مدع  تیلضفا  رب  یهورگ  راطفا و  تیلضفا  رب  یخرب  تسا .  رترب  لضفا و  رفس  رد  نتفرگ  هزور  هک 
رد هزور  هک  دـنا  هداد  اوتف   13 قافتالاب مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تایاور  زا  هدافتـسا  اب  هعیـش  ياهقف  یمامت  رگید 

دننک و راطفا  دنناوت  یم  هک  نیا  هن  دننک ؛ راطفا  امتح  دیاب  ینعی ، تصخر ؛ هن  تسا ؛ تمیزع  راطفا  تسا و  مارح  شطیارش ) اب   ) رفس
رد ار  ینئمطم  شور  دهاوخب  یناملسم  رگا  اج  نیا  رد  دنریگب .  هزور  ای 
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چیه دیامن ؟ راطفا  دریگن و  هزور  شطیارـش ) اب   ) رفـس رد  دیاب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  دـنکب ؟ دـیاب  هچ  دریگب ، شیپ  رد  لمع  ماقم 
مارح و ار  نآ  ناملسم  ياملع  زا  يا  هدع  فرط ، نیا  زا  یلو  دنادب ؛ بجاو  صاخ ، طیارش  نآ  اب  ار  رفـس  رد  هزور  هک  تسین  یملاع 
دـناوخب و یتعکر  ود  ار  شا  یتعکر  راهچ  زامن  رفاسم  هک  هداد  روتـسد  مالـسا  هک  نیا   . 3 شـسرپ دنناد .  یم  رتهب  ار  راطفا  يا  هدع 
يروانف و هعـسوت  اب  نامز  نیا  رد  اما  تسا ؛ هدوب  تقـشم  اب  ینالوط و  اهرفـس  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  دـیامن ، راـطفا  ار  شا  هزور 

؟ ددرگ یم  ارجا  ارچ  روتسد  نیا  تحار ، ياهرفس  هتفرشیپ و  لیاسو  شیادیپ 

، تسا هدمآ  لاؤس  رد  هک  دشاب  نامه  رفس ، رد  هزور  نتفرگن  یتعکرراهچ و  ياهزامن  ِندناوخ  هتسکش )  ) رـصق همات  تلع  اعقاو  رگا 
، دشاب حیحـص  فرح  نیا  رگا  اریز  تسین ؛ حیحـص  يزیچ  نینچ  هک  دوش  یم  نشور  یلامجا  یـسررب  کی  اب  یلو  دشاب ؛ نینچ  دیاب 
اب مه  دنچ  ره  تیصعم  رفس  رد  لاثم  روط  هب  هک  نآ  لاح  دنشاب و  یمکح  نینچ  لومشم  ینالوط ، تقشم و  اب  ياهرفـس  یمامتدیاب 

، دشاب رت  تقـشم  اب  رت و  ینالوط  رفـس  هچ  ره  دـیاب  نینچمه  دوش .  هتفرگ  هزور  هدـناوخ و  مامت  زامن  دـیاب  دـشاب  ینالوط  تقـشم و 
مامت ار  شزامن  دیاب  دنک ، یم  رفـس  امئاد  تسا و  ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  دوش  یم  هدهاشم  هک  نآ  لاح  دشاب و  رتشیب  فیفخت 
یهلا هیدـه  کی  فیفخت  نیا  تسا و  فیفخت  مکح ، نیا  ياه  تمکح  زا  یکی  هک  نیا  هصالخ  دریگب .  زین  ار  شا  هزور  دـناوخب و 

، دراوم مامت  رد  اموزل و  ودوش  یم  نارفاسم  زا  یخرب  لماش  هک  تسا 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا .  روآ  لالم  هدننک و  هتسخ  رفس  ًالومعم  درادن و  رفس  نتـشاد  تقـشمو  ندوب  ینالوط  هب  یطبر 
هتشادرب رفاسم  زا  ار  زامن  زا  يرادقم  هزور و  لاعتم ، دنوادخ  ؛14  هالصلا رطش  موصلا و  رفاسملا  نع  عضو  یلاعت  هللا  نا   : » دیامرف یم 

ياـه تمکح  زا  یکی  تسا و  یناـنتما  مکح  نیا  نوـچ  تشادرب و  دارفا  نیا  شود  زا  ار  يراـب  ینعی ، عـضو ، ریبـعت  نیمه  و  تـسا »
یگتسخ یلیلد  ره  هب  هک  يدراوم  رد  تهج ، نیا  زا  تسین و  فیفخت  هزور  نالطب  زامن و  رـصق  یلـصا )  ) همات تلع  تسا و  فیفخت 

 . دوش یمن  یفتنم  مکح  نیا  دشابن ، تقشم  ای 

یتما یلا  َّیلا و  يدها  هللا  ّنا   : » هک دنا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نانآ  دوخ و  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . هالـصلا یف  ریـصقتلا  رفـسلا و  یف  راطفالا  لاق :  هللا ؟ لوسر  ای  كاذام  اولاق و  انل ، هللا  نم  همارک  ممالا  نم  دحا  یلا  اهدهی  مل  هیدـه 

ياه تما  هب  هک  هدومرف  تمارک  متما  نم و  هب  يا  هیدـه  لاـعتم  دـنوادخ  ؛15  هتیدـه لجوزع  هللا  یلع  در  دـقف  کلذ ، لعفی  مل  نمف 
( یتعکر راهچ  ياهزامن   ) زامن ندش  فصن  هزور و  راطفا  هزاجا  دومرف :  تسیچ ؟ هیدـه  نآ  دـندرک :  ضرع  تسا .  هدادـن  هتـشذگ 

رـصق نم   : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا . » هدرک  در  ار  دـنوادخ  هیدـه  دـنکن ، نینچ  یـسک  ره  سپ  ترفاـسم ؛ رد 
هزور دناوخب و  هتـسکش  ترفاسم  رد  ار  زامن  سک  ره  ؛16  ُُهتالص تلمک  لجوّزع و  هللا  فیفخت  لبق  دقف  رطفا ، رفـسلا و  یف  هالـصلا 

هب هک  نیا  يارب  تسا . » لماک  شزامن  هتفریذپ و  ار  دنوادخ  هیده ) و   ) فیفخت دنک ، راطفا  ار  شا 
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اب ترفاسم  رازبا  هیلقن و  لیاسو  اـهزور ، نیا  هچرگ   . 1 مینک :  یم  بلج  هتکن  دنچ  هب  ار  امـش  هجوت  میهد ، خـساپ  رتهب  شـسرپ  نیا 
ناتدوخ هبرجت  هب  رگا  امـش  تسا .  يدایز  تاروذـحم  ياراد  ترفاسم  زین  نونکا  مه  لاح ، نیع  رد  یلو  تسا ، هدرک  قرف  هتـشذگ 

رفس رد  هک  نآ  هژیو  هب  درادن ؛ دوجو  مزال  شمارآ  نآ  هار  نایم  رد  هژیو  هب  رفس  رد  ًالوصا  هک  درک  دیهاوخ  هظحالم  دینک ، هعجارم 
رـصق روتـسد  شمارآ ، مدع  دایز و  تالکـشم  هب  هجوت  اب  نیاربانب ، تسا .  كدنا  تصرف  دایز و  رایـسب  اه  هغدغد  عیرـس ، لیاسو  اب 

 . تسا هدش  رداص  رفاسم  زامن 

زامن رصق  مهم  ياه  تمکح  زا  یکی  دوب  رتراوشد  هتشذگ  ناراگزور  رد  هیلقن  لیاسو  اب  اعبط  هک  تفاسم  یط  زا  یشان  یگتسخ   . 2
، رـصق لـیلد  هک  میدرکن  ادـیپ  یـسرتسد  اـم  یلقع  لـیلد  چـیه  هب  هن  یتـیاور و  رد  هن  دـشاب .  یلـصا )  ) هماـت تلع  هک  نآ  هن  تسا و 
 : تسا هتـسد  ود  رب  تسا ، رفاسم  زامن  رـصق  رگ  نایب  هک  یتایاور   . 3 دشاب .  دراو  روکذم  لاکـشا  ات  تسا  هدوب  رما  نیمه  ًارـصحنم 

ریسم « ) موی هریسم   » ار رفاسم  زامن  رصق  كالم  ب ) دناد .  یم  تشگرب  تفر و  خسرف ) تشه  « ) خسارف هینامث   » ار رـصق  كالم  فلا )
لمح ار  موی » هریسم   » تایاور دنا و  هدرک  کسمت  خسارف » هینامث   » تایاور هب  اهقف  عامجا  هکلب  ناهیقف  روهشم  دناد .  یم  زور ) کی 

« موی هریـسم   » هک نیا  هب  رظن  تسا و  هدوب  يواسم  خـسرف  تشه  اب  ترفاسم ، زور  کی  میدـق ، ياـه  ناـمز  رد  هک  نیا  رب  دـنا  هدومن 
؛ تسا هدوب  قبطنم  خسارف » هینامث   » اب ترفاسم  زور  کی 
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 . ترفاسم زور  کی  ناونع  اب  یهاگ  تسا و  هدش  نایب  خـسرف  ناونع 8  اب  زامن  ندش  هتـسکش  كالم  یهاگ  ناموصعم ، ثیداحا  رد 
 . یفصو ناونع  هن  تسا  ریشم  ناونع  موی » هریسم  ، » رگید ترابع  هب 

، ینعی تسا ؛ ترفاسم  رد  ساسا  لصا و  نطو ، زا  جورخ  تسا و  هدـش  جراـخ  شیوخ  نطو  زا  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  رفاـسم   . 4
نیمه هب  ترفاسم و  لصا  هن  تسا ؛ ترفاسم  هناـشن  فِّرعم و  ناـمز  تسین .  رفاـسم  رگید  دوشن ، جراـخ  شیوخ  نطو  زا  یـسک  رگا 

 . دراد ار  خسرف  تشه  دصق  هدش ، جراخ  لزنم  زا  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  رفاسم  فرع ، رد  تهج 

، تسا خسرف )  8 « ) خسارف هینامث   » هکلب تسین ؛ موی » هریسم  ، » زامن رصق  عوضوم  ناهیقف ، روهشم  رظنم  زا  هک  نیا  هب  رظن  يدنب :  عمج 
لوط تعاس  کی  زا  رتمک  دـشاب و  امیپاوه  اب  تسا  نکمم  هزورما  هدوب و  رتش  بسا و  اب  هتـشذگ  رد  ترفاـسم   » هک نیا  ههبـش  رگید 

« موی هریـسم   » زامن رـصق  عوضوم  هک  تسا  دراو  یتروص  رد  لاکـشا  نیا  اریز  تسین ؛ دراو  درادـن ، ار  یعرـش  رفاسم  مکح  دـشکب و 
هن تسا و  خسرف  تشه  زامن  رصق  عوضوم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  هک  یلاح  رد  خسرف ؛ تشه  هن  دشاب و  لماک ) زور  کی  )
 . تسا قداص  هتشذگ  دننام  زین ، هدنیآ  لاح و  نامز  يارب  تسا  هدش  حرطم  هقف  رد  هک  هتسکش  زامن  مکح  نیاربانب ، موی . » هریسم  »

اهتشون یپ 

 . هیآ 153 ( ، 2  ) هرقب  . 1

 . هیآ 14 ( ، 20  ) هط  . 2

 . هیآ 43 ( ، 4  ) ءاسن  . 3

 . هیآ 43 نامه ،  . 4

(29  ) توبکنع  . 5
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 . هیآ 45 ، 

 . ص 89 یقالخا ، يداقتعا و  لئاسم  نوماریپ  راتفگ   28 يدزی ، حابصم   . 6

 . هیآ 2 ( ، 67  ) کلم هیآ 7 ؛ ( ، 11  ) دوه  . 7

 . ص 144145 یقالخا ، يداقتعا و  لئاسم  نوماریپ  راتفگ   28  . 8

 . تسا دنمدوس  رایسب  هنیمز  نیا  رد  يزاسدوخ ،» يارب  یسانشدوخ   » ناونع تحت  يدزی ، حابصم  هللا  هیآ  سیفن  رثا  هعلاطم   . 9

 . هیآ 183 185 ( ، 2  ) هرقب  . 10

( . هیشاح ، ) ص 179 حیباصملا ، هوکشم   . 11

 . نامه  . 12

 . ص 210 ج 10 ، ماکحالا ، بّذهم  يراوزبس ، یلعألادبع  دیس   . 13

 . ص 503 ج 8 ، لامعلازنک ،  . 14

 . ص 540 ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش   . 15

 . ص 503 ج 1 ، هعیشلا ، لئاسولا  كردتسم  يرون ، نیسح  ازریم   . 16

هاتوک خساپ  هاتوک  شسرپ 

هراشا

هزور دوش ، دوخ  تسد  يور  رب  یعنام  هجوتم  زور ، رد  هدرک و  لسغ  رحس  ًالثم  هدادن ، ماجنا  حیحص  روط  هب  ار  لسغ  یسک  رگا   . 1
نآ اب  هک  ار  يزامن  ياضق  دـنک و  لیمکت  ار  لسغ  عناـم ، ندرک  فرطرب  زا  سپ  دـیاب  تسا و  حیحـص  هزور  ؟ دراد یتروص  هچ  شا 
زا لبق  رگا  ؟ مینک هچ  میشاب ، هتشادن  ندرک  لسغ  يارب  تقو  میـشاب و  بنج  ناضمر  هام  رحـس  رگا   . 2 دروآ .  اج  هب  هدـناوخ ، لسغ 

ریخأت رگا  رکذت :  دینک .  لسغ  دیاب  حبص ، زامن  ماجنا  يارب  دعب  تسا و  حیحـص  هزور  دیهد ، ماجنا  لسغ  زا  لدب  ممیت  حبـص ، ناذا 
 . 3 دروآ .  اج  هب  زین  ار  نآ  ياضق  دریگب و  هزور  ممیت ، اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  یفاص ، هللا  هیآ  رظن  هب  دشاب ، يدمع  لسغ ،
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ياضق ایآ   . 4 درک .  راطفا  ناوت  یم  زور  زا  عقوم  ره  رد  ار  یبحتـسم  هزور  ؟ ریخ ای  تسا  زیاج  رهظ ، زا  دعب  رد  یبحتـسم  هزور  راطفا 
؟ تفرگ هدنیآ  ناضمر  زا  لبق  دیاب  ار  ناضمر  هزور 

دُم کی  دـیاب  تفرگن ، ار  هزور  ياضق  دـعب ، لاس  ناضمر  ات  یـصخش  رگا  دوش و  یتسـس  دـیابن  ناضمر ، هام  هزور  ياضق  هب  تبـسن 
ار نآ  ياضق  ناضمر ، هام  زا  دـعب  دزادرپب و  ریقف  هب  زور  ره  يازا  هب  هرافک  ناونع  هب  اـمرخ و ). . .  درآ ، اـی  مدـنگ  مرگ   750  ) ماعط

يا هفیظو  هچ  هزور  زاـمن و  هب  تبـسن  دـندرگ ، یمرب  هناـخ  هب  زور  هد  زا  رتـمک  رد  بترم  روط  هب  هک  ینایوجـشناد   . 5 دریگب .  مـه 
رب انب  اهنآ  زامن  يا :  هنماخ  هللا  هیآ  تسا .  حیحـص  اـهنآ  هزور  ماـمت و  اـهنآ  زاـمن  يرون :  لـضاف و  یفاـص ، تجهب ، هللا  هیآ  ؟ دـنراد

، دنشاب ترفاسم  رد  هتفه  رد  زور  هس  لقادح  رگا  یناتـسیس :  مراکم و  هللا  هیآ  تسین .  حیحـص  ناش  هزور  تسا و  هتـسکش  طایتحا ،
تسا و حیحـص  دنتفرگ ، هزور  رگا  دـنناوخب و  هتـسکش  مامت و  ار  زامن  يزیربت :  هللا  هیآ  تسا .  حیحـص  اهنآ  هزور  مامت و  اهنآ  زامن 

صیخشت اب  رگا  ؟ ریخ ای  تسا  بجاو  نم  رب  هزور  ایآ  دراد ؛ ررض  نم  مشچ  يارب  نتفرگ  هزور  کشزپ ، صیخشت  اب   . 6 درادن .  اضق 
ایآ منک ، ادیپ  دـیدش  دردرـس  ناضمر ، هزور  رد  رگا   . 7 تسین .  بجاو  هزور  دیراد ، ناتمـشچ  يارب  ررـض  زا  سرت  جلاعم ، کشزپ 

راطفا دوش ، یم  يرامیب  دـیدشت  ثعاب  وراد ، ندروخن  ای  تسین و  لمحت  لباق  هک  تسا  يدرد  رگا  ؟ ریخ ای  منک  راـطفا  ار  هزور  دـیاب 
رگا اما  درادن ؛ یعنام 
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هب نداد  شوگ  مرحمان ، هب  هاگن  لـثم  یناـهانگ  اـیآ   . 8 تسین .  زیاج  راطفا  دـنک ، یم  ادـیپ  فیفخت  درد  ندـیباوخ ، تحارتسا و  اـب 
 . دنک یم  مک  ار  نآ  باوث  دنچ  ره  تسین ؛ هزور  نالطب  بجوم  ناهانگ ، هنوگ  نیا  ؟ دننک یم  لطاب  ار  هزور  یقیسوم و . . . 

؛ ددرگ یم  هزور  نالطب  بجوم  يدـمع ، ندروخ  ؟ دوش یم  لطاب  ما  هزور  ایآ  مروخب ، يزیچ  هجوت ، نودـب  هزور ، لاـح  رد  رگا   . 9
ناضمر هام  ياهرحس  رد  تین  رارکت  ایآ   . 10 دنک .  یمن  لطاب  ار  بحتسم  بجاو و  هزور  یشومارف ، يور  زا  يوهـس و  ندروخ  اما 

 . تسین مزال  نابز ، هب  تین  نتفگ  تسا و  یفاک  دیریگب ، هزور  ار  ادرف  هک  دیراد  دصق  هک  نیمه  ؟ تسا مزال 

رفاسم يوجشناد  هزور  زامن و  مکح 

رد دـشاب .  یم  متماقا  لحم  نیوزق  يرتمولیک  رد 35  رهش  نیا  متسه ، ناتسکات  ناتسرهش  موس  لاس  يوجـشناد  بناج  نیا  شـسرپ : 
 : خساپ ؟ تسیچ مرفـس  زور  ود  هب  هجوت  اب  میاهزامن  هزور و  فیلکت  مور  یم  روکذم  هاگـشناد  هب  زور  يا 2  هتفه  طقف  رضاح  لاح 

یلو هنازور .  ای  دشاب  یگتفه  ناشرفس  هک  نیا  زا  معا  تسین ، حیحـص  مه  هزور  تسا و  هتـسکش  زامن  ملع ، لیـصحت  يارب  رفـس  رد 
کی لقا  دـح  زور  هد  ره  شراک  لحم  تنوکـس و  لحم  ای  نطو  نیب  رگا  دـنک ، یم  ترفاسم  يرادا ، اـی  دازآ  راـک  يارب  هک  یـسک 

هک يرفس  ود  نیب  رگا  و  تسا ، حیحـص  مه  وا  هزور  دناوخب و  مامت  ار  دوخ  زامن  دعب  هب  مود  رفـس  زا  دیاب  دیامن ، دمآ  تفر و  هبترم 
راک يارب  هزور  هد  تماقا  زا  دعب  هک  یلوا  رفس  رد  دنامب ، يرگید  ياج  ای  نطو  رد  زور  هد  دور ، یم  ندرک  راک  يارب 
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(1  . ) دریگب هزور  دناوت  یمن  تسا و  هتسکش  شزامن  دور ، یم  ندرک 

دنا هدنز  هک  يردام  ردپ و  ياضق  هزور  زامن و 

زامن هزور و  ناوت  یم  دشاب  هتفر  ایند  زا  یـسک  رگا  خـساپ :  ؟ مناوخب زامن  مریگب و  هزور  مردام  ردـپ و  يارب  مناوت  یم  ایآ  شـسرپ : 
ندناوخ زا  هچ  رگا  تسا  هدـنز  ناسنا  ات  ( 1  . ) داد ماجنا  ار  لامعا  نیا  وا  يارب  ناوت  یمن  دـشاب  هدـنز  رگا  یلو  دروآ  اج  هب  وا  يارب 

(2  . ) دیامن اضق  ار  وا  ياهزامن  دناوت  یمن  يرگید  ، دشاب زجاع  دوخ  ياهاضق  زامن 

 . هلأسم 1390 عجارم ج 1 ص 789  لئاسملا  حیضوت  ( 1)

 . 1387 هلأسم زامن  ماکحا  هر )  ) ماما لئاسملا  حیضوت  ( 2)

فاکتعا ماکحا  خساپو  شسرپ 

 . یهلا هاگرد  هب  بّرقت  تدابع و  دصق  هب  تسا ، دجسم  رد  ندنام  زا  ترابع  فاکتعا ، باوج _  تسیچ ؟ فاکتعا  لاوئس 1 . 

هچ س 3 .  دـشاب .  یم  يداـیز  رایــسب  باوـث  رجا و  ياراد  تـسا و  بحتــسم  راـک  نـیا  ؟ج _  دراد یمکح  هـچ  فاـکتعا  س 2 . 
دجـسم رگا  نینچ  مه  دجـسم و  ءزج  نآ  بارحم  نیمز و  ریز  دجـسم ، ماـب  تـشپ  ؟ج _  دوـش یم  باـسح  دجـسم  ءزج  ییاهتمـسق 

ای دشاب  هداتسیا  فاکتعا  لاح  رد  دنک  یمن  یقرف  ؟ج _  دوب دیاب  یعـضو  هچ  رد  فاکتعا  نیح  رد  س 4 .  دشاب .  هدرک  ادیپ  هعسوت 
، دـشاب حیحـص  نتفرگ  هزور  هک  یتـقو  ره  ؟ج _  تسا حیحـص  فاـکتعا  یتاـقوا ، هـچ  رد  س 5 .  باوخ .  ای  دـشاب  رادـیب  هتـسشن ،
س دـشاب .  یم  ناضمر  هام  نآ ، تاقوا  نیرتهب  ؟ج _  تسا یماگنه  هچ  فاکتعا  تاقوا  نیرتهب  س 6 .  تسا .  حیحص  زین  فاکتعا 

 . نامیا 2  . 1 دشاب :  یم  طرش  فاکتعا  رد  زیچ  دنچ  ؟ج _  تسا طرش  زیچ  دنچ  فاکتعا  رد   . 7
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رد نتفرگ  هزور  ؟ج _  تسیچ فاـکتعا  رد  هزور  مکح  س 8 .  دـشابن .  زور  هس  زا  رتمک  نتفرگ 5 .  هزور  تبرق 4 .  تین  لقع 3 . 
يراجیتسا اضق و  هزور  اب  ایآ  س 9 .  بجاو .  هچ  دشاب و  بحتسم  هزور  هچ  دشاب .  یم  زور  هس  نآ  لقادح  تسا و  طرـش  فاکتعا 

فاکتعا رد  ییاهزیچ  هچ  س 10 .  تسا .  حیحـص  فاکتعا  زین  يراجیتسا  هزور  اضق و  هزور  اب  یتح  ؟ج _  تسا حیحـص  فاکتعا 
هب رهوش  هزاجا  دوش و  اهنآ  تیذا  ثعاب  فاکتعا  هک  یتوص  رد  دـنزرف  هب  تبـسن  ردام  ردـپ و  هزاجا  فاکتعا  رد  ؟ج _  تسا مزـال 

رگا س 12 .  تسا .  زور  هس  فاکتعا  لقادح  ؟ج _  تسا زور  دنچ  فاکتعا  لقادح  س 11 .  تسا .  مزال  دوخ  مالغ  هب  الوم  نز و 
زور هـس  زا  شیب  تـین  س 13 .  تسا .  لطاب  فاکتعا  ؟ج _  دـنک یم  ادـیپ  یمکح  هچ  فاکتعا  دـنک ، ّتین  زور  ود  اـی  کـی  طـقف 

رد ؟ج _  دراد يا  هفیظو  هچ  فاکتعا  تدـم  رد  ناسنا  س 14 .  درادـن .  لاکـشا  زور  هس  زا  رتشیب  ؟ج _  دراد یمکح  هچ  فاکتعا 
دننام بجاو  يراک  يارب  ای  يرورـض  مزال و  يراـک  ماـجنا  يارب  رگم  دـنامب ، فاـکتعا  دـصق  هب  دجـسم  رد  دـیاب  فاـکتعا ، تدـم 
لهج ینادان و  يور  زا  فلکم  رگا  س 15 .  دور .  نوریب  ماحرا  هلص  ای  نمؤم  هزانج  عییشت  دننام  بحتـسم ، يراک  ای  نداد  تداهش 

؟ دوش یم  لطاب  وا  فاکتعا  ایآ  دور  نوریب  دجسم  زا  فاکتعا  تدم  رد 

لاکشا دورب  نوریب  دجسم  زا  یشومارف  ای  هلأسم  نتسنادن  يور  زا  رگا  ج _ 
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دجـسم دشاب :  دـجاسم  نیا  زا  یکی  رد  فاکتعا  تسا  رتهب  ؟ج _  تسا ییاهناکم  هچ  فاکتعا  يارب  ناکم  نیرتهب  س 16 .  درادن . 
رب زیچ  راهچ  ؟ج _  دنک یم  لطاب  ار  فاکتعا  مارح و  فکتعم  زیچ  دنچ  س 17 .  هرصب .  دجسم  هفوک ، دجسم  یبنلادجسم ، مارحلا ،

عامج و ؟ج _  تسیچ دوش ، یم  فاکتعا  لاطبا  ثعاب  هک  يزیچ  نیلوا  س 18 .  دنک .  یم  لطاب  ار  فاکتعا  تسا و  مارح  فکتعم 
هچ ءانمتسا  فاکتعا ، ماگنه  رد  س 19 .  دننک .  سمل  ای  دنـسوبب  ار  رگیدکی  دنناوت  یمن  نز  درم و  فاکتعا  تدم  رد  طایتحا  ربانب 

فاکتعا لاطبا  ثعاـب  هک  يزیچ  نیمود  س 20 .  دـنک .  یم  لطاب  ار  فاکتعا  طایتحا  رباـنب  مارح و  زین  ءانمتـسا  ؟ج _  دراد یمکح 
نیموس س 21 .  تذل .  روظنم  هب  اهلگ  دننام  وبـشوخ  ياهزیچ  رطع و  ندیئوب  ؟ج _  دشاب یم  هچ  تسا  مارح  نآ  ماجنا  ددرگ و  یم 

تباث يارب  رگا  اما  يرترب ، ملع و  لضف ، راهظا  يارب  ندرک ، ثحب  هلداجم و  ؟ج _  دـشاب یم  هچ  تسا ، مارح  فکتعم  رب  هک  يزیچ 
طایتحا ربانب  شورف و  دیرخ و  ؟ج _  تسیچ دشاب ، یم  مارح  فکتعم  رب  هک  مراهچ  دروم  س 22 .  درادن .  لاکشا  دشاب  قح  ندرک 

ایآ س 23 .  دوخ .  يارب  یندیماشآ  یندروخ و  دیرخ  دننام  يرورـض  ياهراک  يارب  رگم  دـیامن ، بانتجا  تراجت  عون  ره  زا  بجاو 
فکتعم رب  هک  ياهزیچ  ؟ج _  دوش یم  اهنآ  تمرح  نتفر  نیب  زا  ثعاب  بش ، ای  زور  رد  تسا ، مارح  فکتعم  رب  هک  ییاهزیچ  ماجنا 

زور ای  دوش  بکترم  بش  هک  دنک  یمن  یقرف  تسا ، مارح 
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دنک و یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  ؟ج _  دوش یم  زین  فاکتعا  لاطبا  ثعاب  دنک ، یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  ایآ  س 24 .  . 
بحتسم فاکتعا  ناوت  یم  ایآ  س 25 .  دوش .  بکترم  زور  رد  هچنانچ  دـنک ، یم  لطاب  زین  ار  فاکتعا  دـش ، نایب  هزور  ماکحا  رد 

؟ دومن عطق  لوا  زور  ود  رد  ار 

هچ موس  زور  تشذـگ ، بحتـسم  فاکتعا  زور  ود  رگا  س 26 .  دومن .  عطق  لوا  زور  ود  رد  ار  بحتـسم  فاـکتعا  ناوـت  یم  ج _ 
 . دوش یم  بجاو  موس  زور  تشذگ ، زور  ود  رگا  ؟ج _  دنک یم  ادیپ  یمکح 

، تساوخ تقو  ره  دـنک  طرـش  فاکتعا  تین  ماگنه  رد  تسا  زیاج  ؟ج _  تسا زیاج  یطرـش  هچ  فاکتعا  تین  ماـگنه  رد  س 27 . 
یفیلکت يا و  هفیظو  هچ  دوـش ، بـنج  دجـسم  رد  فـکتعم  صخـش  رگا  س 28 .  دـیامن .  عوجر  فاـکتعا  زا  موـس ، زور  رد  یتـح 

 . دیامن لسغ  دوش و  جراخ  دجسم  زا  ؟ج _  دراد

ناضمر یخیرات  ياهتبسانم 

ناضمر هام  رد  یخیرات  ثداوح 

هلاقم عبانم 

؛ نیسح دیس  ، یجیهال دار  يوسوم  مسج ، حور و  ياهیرامیب  نامرد  هزور 

دش يزوس  شتآ  راچد  ص )  ) یبنلا دجسم  هام  لوا  زور 

تارجح و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا دجـسم  يرجه ، لاس 654  رد  هماع »  خروم  يدوهمـس   » لـقن هب  اـنب  ناـضمر  هاـم  لوا  زور 
تخیر ورف  هتفرگ و  ارف  ار  اهراوید  فقـس و  هک  دش ، راد  هنماد  شتآ  ياه  هلعـش  يردـق  هب  و  دـش ، يزوس  شتآ  راچد  نآ  هسدـقم 

(. 1  ) دنتشاد ياپ  هب  هرابود  ار  دجسم  ناینب  داد ، روتسد  يو  دوب ، یسابع  مصتعم  تموکح  اب  فداصم  نامز  نیا 

ناضمر هام  لوا  رد  ع )  ) اضر ماما  يدهعتیالو 

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  يدهعتیالو  هب  تعیب - زور  هعیـشلا »  راسم  رد  دیفم  خیـش  لقن  هب  انب   » ناضمر هام  لوا  زور  عیاقو  زا  اضیا 
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  دندوب ) وا  تفالخ  هدننادرگ  نومام  تفالخ  لئاوا  رد  هک   ) ناریا نایعیـش  مایق  جورخ و 

(2  ) .دیآ یم  رامش  هب  نومام  فرط  زا  مالسلا ) هیلع  اضر (  ترضح  يدهعتیالو  لماوع  هلمج  زا  مالسلا ) هیلع 

ناضمر هام  موس  زور  رد  هحضاف  ای  كوبت  هوزغ 

رد زین  دـیماجنا  حلـص  هب  دـش و  اپ  رب  يرجه  مهن  لاس  رد  هک  نایمور  ناناملـسم و  نیب  ساسح  ياهگنج  زا  هحـضاف  اـی  كوبت  هوزغ 
( سویلقاره  ) مور روطارپما  رابرد  هب  ناسوساج ، هک  دوب  نینچ  گنج  نیا  داجیا  تلع  و  تشگ ، عقاو  ناضمر  كراـبم  هاـم  موس  زور 

بسانم ار  عقوم  نارضاح  یمامت  و  داد ، لیکشت  یماظن  ياروش  روطارپما  تفر ، ایند  راد  زا  مالـسا  ربمایپ  هک  دنداد ، شرازگ  لقره ) )
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یلحم  ) كوبت رد  و  راپسهر ، زاجح  يوس  هب  دابغاب ، )  ) ای انحوی ، مان  هب  يدرم  یتسرپرـس  هب  دندید و  زاجح  هیلع  مور  رکـشل  جیـسب 
ار گنج  نیا  ارچ  هکنیا  و  دنتفای ، زکرمت  یبآ  همشچ  هرانک  كوبت  رد  مالسا  هاپس  و  دندرک ، یقالت  مالسا  هاپس  اب  ماش ) رجح و  نایم 
 « هرـسعلا وذ   » ار گنج  نیا  و  دندش ، اوسر  و  دندیزرو ، فلخت  گنج  رد  روضح  زا  ناقفانم  هک  تسا  تلع  نادب  دنمان  یم  هحـضاف 

(3  ) .دندرب رسب  یتخس  ترسع و  رد  رایسب  تامهم  بکرم و  هقوذآ و  رظن  زا  ناناملسم  هک  اریز  دنمان 

متفه زور  رد  ع )  ) بلاط وبا  ترضح  تافو 

هراشا

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ يافو  اب  رای  مع و  بلاط  وبا  ترضح  تثعب  مهد  لاس  هرس  سدق  دیفم  خیش  لقن  هب  انب  ناضمر  هام  متفه  زور 
.تفای تافو  هلآ )

شیرق رـش  درک و  يرای  ار  شزیزع  هداز  ردارب  تلاس  زا  لبق  تلاسر و  نارود  ياهزارف  بیـشن و  مامت  رد  هک  يراوگرزب  درم  ناـمه 
یتاملک اب  و  دومن ، رورسم  لاحشوخ و  یهلا  تلاسر  تاغیلبت و  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نینزان  بلق  تشادزاب و  وا  زا  ار 

تسود هچ  ره  ورب و  مردارب  رسپ  يا  ادبا » یشل ء  کملسا  هللا ال  وف  تببحا  ام  لقف  یخا  نبای  بهذا  : » ریظن
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وا زا  و  دومن ) یم  شزاوـن  ، ) مراذـگ یمن  او  يدـمآ  شیپ  چـیه  رد  ار  وـت  دـنگوس  ادـخ  هب  شیرق ) نیکرـشم و  اـب   ) وـگب يراد  یم 
.درک یم  ینابیتشپ 

تسا رت  نیگنس  قلخ  همه  نامیا  هفک  زا  بلاط  وبا  نامیا  هفک 

وزارت هفک  کی  رد  ار  بلاط  یبا  نامیا  رگا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  رقاب (  ترـضح  دـننز ، یم  ینامیا  یب  تمهت  راوگرزب  نیا  هب  يرآ 
افو و تیاهن  رد  لاـس ، ود  لـهچ و  بلاـط  وبا  يرآ  ( 4  ) .تسا رت  نیگنـس  وا  ناـمیا  رگید ، هفک  رد  ار  قـلخ  نیا  ناـمیا  دـنراذگب و 

همطاف شرـسمه  نابرهم و  يردـپ  دـننام  وا  هک  تخادرپ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیامح  تلافک و  هب  يراکادـف  تیمیمص و 
تدش هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ بلاط  وبا  گرم  .دندومن و  يراتـسرپ  تظافح و  تمدخ و  ار  وا  يردام  نوچمه  دسا  تنب 

هللا یلص   ) ربمایپ رب  وا  زا  سپ  نمـشد  هک  داد ، تسد  زا  ادخ  زا  دعب  ار  دوخ  هاگ  هانپ  یماح و  هناگی  ترـضح  هک  ارچ  تخاس ، رثاتم 
، تفرگ رارق  هدش  هدیمان  بانجنآ  مان  هب  هک  بلاط  وبا  ناتسربق  هکم  رد  ترـضح  نآ  نفدم  .دنتـشگ و  خاتـسگ  يرج و  هلآ ) هیلع و 

(5  « ) هنانج تاحوبحبب  هللا  هدمغت  »

تثعب مهد  لاس  ناضمر  هام  هجیدخ  ترضح  تافو 

رد هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  نابرهم  تیاهن  یب  رسمه  راکادف و  يوناب  هجیدخ  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  كرابم  هام  رد 
هکم نوجح  رد  شیوخ  كرابم  تسد  اب  ار  وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ و  تفر ، ایند  زا  یگلاس  جنپ  تصـش و  نس  هب  مهد  زور 
یلص  ) ربمایپ هک  تخاس  نوزحم  رایسب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ وا  تشذگ  رد  نزح  و  درپس ، كاخ  هب  بلاط ) وبا  ناتـسربق  )
یلص  ) ربمایپ ياتمه  یب  رسمه  هجیدخ  یلب  هداهن ، مان  هودنا  لاس  نزحلا »  ماع   » ار هجیدخ  ترـضح  تشذگرد  لاس  هلآ ) هیلع و  هللا 

تشپ تفای و  قنور  مالسا  وا  تورث  زا  هک  یئوناب  هلآ ) هیلع و  هللا 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تبیـصم  داهن و  مان  نزحلا »  ماع   » ار شتـشذگرد  لاس  دیاب  دـش ، تسار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
هجیدخ نوچمه  يرای  هداد و  تسد  زا  ار  هیضرم  يارهز  شرتخد  هتسیاش  ردام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  اریز  تفرگ ، تدش 

(6  ) .دروآ دهاوخن  تسد  هب  زگره  ار 

هدادن ضوع  نم  هب  ادخ  ار  هجیدخ  زا  رتهب  دنگوس  ادخ  هب 

هب وا  رب  و  درک ، یم  دای  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هکنآ  رگم  تفر  یمن  نوریب  هناخ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تفگ  هشیاـع 
هب ار  وا  زا  رتهب  ادـخ  و  دوبن ، شیب  ینز  هریپ  وا  متفگ : تفرگ ، ارف  ارم  تریغ  اـهزور  زا  يزور  دومن ، یم  اـنث  حدـم و  یکین  یبوخ و 

دروخ یم  ناکت  بضغ  زا  شرـس  يولج  يوم  هک  يروط  هب  دـش ، كانبـضغ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسا ، هداد  ضوع  اـمش 
قیدصت و  دندوب ، رفاک  مدرم  هک  یماگنه  دروآ  نامیا  نم  هب  وا  هدادن ، ضوع  نم  هب  ادخ  ار  وا  زا  رتهب  مسق  ادـخ  هب  هن  دومرف : سپس 

وا زا  و  دنتخاس ، مورحم  ارم  مدرم  یتقو  درک ، تاساوم  نم  اب  دوخ  لاوما  رد  دـندرک و  یم  بیذـکت  ارم  مدرم  هک  یماگنه  ارم ، درک 
(7 « ) دومرف تیانع  نم  هب  وا  زا  ار  همطاف  ادخ  ینعی  ، » دومرف مورحم  رگید  نانز  زا  هک  درک  نم  يزور  ادخ  ینادنزرف 

مالسا رد  يردارب  دقع  هاخاوم و  ثیدح  مهدزاود 

نتم

يردارب زین  مالسلا ) هیلع  یلع (  دوخ و  نیب  و  دناوخ ، يردارب  دقع  باحصا  نیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ناضمر ، مهدزاود  رد 
هلئاع کی  ار  ناهج  لها  تشاذگ  ناینب  مالسا  رد  ار  يربارب  تاواسم و  يردارب و  توخا ، دقع  نیا  اب  و  داد ، رارق 
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تخاس زا  ار  تسوپ  گنر و  یگلیبق و  يدام و  تازاـیتما  یتسرپ و  داژن  هشیمه  يارب  و  درمـش ، هداوناـخ  کـی  وضع  ار  رـشب  دارفا  و 
يور رد  لصا  نیا  يارجا  زا  عنام  هک  رابکتسا  يایند  یسایس  یگنهرف و  رامثتـسا  رامعتـسا و  زا  فسا  او  هدومن  كاپ  مالـسا  سدقم 

.تسا نیمز 

(8  ) نودبعاف مکبر  انا  هدحاو و  هما  مکتما  هذه  نا 

« . دینک یگدنب  ارم  سپ  میامش ، راگدرورپ  نم  و  تسا »  نم  نایدا  همه  كرتشم   » تسا يا  هناگی  نیئآ  امش  نیئآ  نیا 

(9  ) اعیمج مکیلا  هللا  لوسر  ینا  سانلا  اهیا  ای  لق 

زور نآ  ياراـصن  دوـهی و  يارب  تاـعطاس  نیهارب  تاـنیب و  نیا  یلو  متـسه ، امـش  همه  يوـس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نـم  مدرم  يا  وـگب :
دنناوت یمن  اهیربارب  اهتاواسم و  نیا  اب  نانآ  نوچ  تسین ، هدوبن و  دـنیآ  شوخ  ناـمز  نیا  تسیلاـیرپما  تسینویهـص و  يارب  نینچمه 

!!. دوش یم  هتفرگ  قلخ ، زا  ناشرامحتسا  ولج  دنزاس و  مکحم  نیفعضتسم  ناهج  رب  ار  دوخ  يرترب  قوفت و 

نک لامیاپ  ار  ما  هرهچ  میاوران  نخس  مرجب 

يا ءادوسلا » نبای  : » دـیوگ یم  يا  همکاحم  رد  یهایـس »  مالغ   » اب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رـضحم  رد  يراـفغ  رذوبا  یتقو 
نبا یلع  ءاضیبلا  ینبـال  سیل  عاـصلا  فط  عاـصلا  فط  : » دومرف هدـش  نیگمـشخ  تحاراـن و  مالـسا  زیزع  ربماـیپ  تسوپهایـس ، رـسپ 

، حـلاص لمع  ای  يوقت  هب  رگم  دـیرادن  رگیدـکی  رب  يرترب  چـیه  دـیتسه و  مه  دـننامه  حـلاص »  لمعب  وا  يوقتلاب  ـالا  لـضف  ءادوسلا 
هرهچ تفگ  هک  ینخـس  نیا  هرافک  هب  رذوبا  هلوق »  نع  هل  اریفکت  يدخ  یلع  اطف  مق  دوسالل  لاق  ضرالا و  یلع  هدـخ  رذوبا  عضوف  »

هرافک هب  نم  هرهچ  دخ و  رب  تفگ : تسوپهایس  نآ  هب  و  دراذگ ، نیمز  يور  هب  ار  دوخ 
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.دراذگب نمشد  رگا  تسا  ناهج  رد  دشر  لباق  یقرتم و  یبتکم  بتکم  نیا  ( 10 ( ) نک موفع  و   ) لام هب  ياپ  مهانگ 

يربارب تاواسم و  موهفم  تسا  نیا 

هیخا یلع  ملـسملا  قح  و  ملـسملا ، خا  ملـسملا  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  قداص (  ترـضح  عیـشت  بهذم  سیئر  نخـس  نیا  و 
 « ملسملا هیخا  یلع  ملسملا  قح  مظعا  امف  هوخا  يرعی  یستکی و  و ال  هوخا ، شطعی  يوری و  و ال  هوخا ، عوجی  عبـشی و  نا ال  ملـسملا 

باریـس وا  دـشاب و  هنـسرگ  شردارب  ددرگن و  ریـس  وا  هک  تسا  نیا  شردارب  رب  ناملـسم  قح  تسا و  ناملـسم  ردارب  ناملـسم  ( 11)
قح تسا  گرزب  هچ  دومرف  ترضح  هاگنآ  دشاب  نایرع  شردارب  هک  دشابن  هدیشوپ  وا  و  تسا ، هنـشت  شردارب  هک  یلاح  رد  ددرگن ،

دوخ و ناـبابرا  بیج  هب  ار  فعـضتسم  نیملـسم  قوـقح  هک  یناملـسم  ياـهتلود  نآ  يور  داـب  هایـس  ، ) شناملـسم ردارب  رب  ناملـسم 
، دالب ریاس  اقیرفآ و  هراق  دوخ و  ياهروشک  رد  نانآ  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  هک  یلاح  رد  دنزیر  یم  ناهج  رد  یتفن  ياهلتراک 

نامـسآ ریز  دنرادن و  هناشاک  هناخ و  دنرادن و  نت  هب  سابل  دنریم و  یم  یئاذغ  داوم  دوبمک  هیذغت و  ءوس  زا  ناشنادـنزرف  هنـسرگ و 
( دنکفا یمن  هیاس  نانآ  رب  یفقس  هک  دننک  یم  یگدنز 

؟ تشاد ار  ص )  ) ربمایپ يردارب  تقایل  ع )  ) یلع زج  یسک  هچ 

يارب دـیاب  مه  ساـسا  نیا  رب  و  درک ، داـجیا  يردارب  دوخ ، هبترمه  نیرق و  اـب  هباحـص  دارفا  نیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يرآ 
دنوادخ هک  دـیزگرب ، يردارب  هب  ار  وا  دـیدن  مالـسلا ) هیلع  یلع (  زج  ماقم  نیا  رب  قیال  ار  یـسک  اذـل  دـنک  باختنا  يردارب  شیوخ 

: دومرف درک  لیئاکیم  لیئربج و  هب  هک  یحو  نمض 

الفا
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(12  ) دمحم نیب  هنیب و  تیخآ  بلاطیبا  نب  یلع  لثم  امتنک 

هللا یلـص   ) دـمحم وا و  نیب  نم  لـیلد  نیا  هب  دـیریگ )؟ یمن  سرد  وا  يراکادـف  زا  و  ( ؟ دـیتسین بلاـط  یبا  نب  یلع  دـننام  امـش  اـیآ 
یلص  ) ربمایپ ياج  رد  مالسلا ) هیلع  یلع (  هک   » تیبملا هلیل  تبسانم  هب  ترـضح  ناش  رد  نخـس  نیا  مدرک و  رارقرب  يردارب  امهیلع )

.تسا هدمآ  دیباوخ » هلآ ) هیلع و  هللا 

ص)  ) ربمایپ زا  يردارب  توخا و  فیرعت 

مهمحارت و یف  نونمؤملا  اـمنا  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  ربماـیپ  رگیدـکی ، اـب  نینمؤـم  يردارب  توـخا و  هراـبرد 
ص 13) دلج 1 ، راحبلا ، هنیفس  « ) رهسلا یمحلاب و  دسجلا  رئاس  هل  یعادت  دحاو  وضع  هنم  یکتشا  اذا  دحاولا  دسجلا  هلزنمب  مهفطاعت 

.

ءاضعا و رئاس  ندـب  وضع  کـی  زا  درد  ساـسحا  ماـگنه  هب  دنتـسه ، دـسج  کـی  هلزنم  هب  هتبلا  یناـسنا  فطاوع  محرت و  رد  نینمؤم 
.دیآ یم  درد  هب  هدومن و  یعادت  يرادیب  بت و  ببس  هب  ندب  حراوج 

زا ای  دـیآ و  ناج  هب  رقف ، درد  یگنـسرگ و  زا  ناهج  طاقن  رگید  ایـسآ و  ای  اقیرفآ و  هراق  رد  نمؤم  ناملـسم و  ناسنا  کی  رگا  ینعی 
دارفا دوخ  روشک  رد  رگا  هک  ام  رب  ياو  مینک ، ساسحا  ناج  هب  ار  درد  نآ  هدومن و  تیلوؤسم  ساسحا  دـیاب  ناناملـسم  ام  دورب ، نیب 
رکیپ کی  هلزنم  هب  ناهج  رد  نیملسم  یمامت  دسانش ، یمن  زرم  مالسا  هک  اریز  میرواین ، وربا  هب  مخ  میشاب و  هتشاد  مورحم  هنـسرگ و 

.میشاب مه  راوخمغ  هدوب و  رگیدمه  ياهدرد  کیرش  دیاب  هک  دنتسه  دسج  کی  و 

مهدزناپ زور  رد  ع )  ) ربکا طبس  یبتجم  ماما  تدالو 

هراشا

، ربکا طبس  ترضح  تداعـسلا  روفوم  تدالو  زور  دصاقملا ) حیـضوت  رد  یئاهب  خیـش  دیفم و  خیـش  لقن  هب  انب   ) ناضمر هام  مهدزناپ 
هب ار  كاـپ  رون  نیا  تدـالو  هدژم  یتـقو  تسا ، هدـش  عـقاو  ترجه  موـس  لاـس  رد  نیا  و  تسا ، مالـسلا ) هیلع  یبـتجم (  نسح  ماـما 

هناخ هب  باتـش  اـب  هناقاتـشم و  تفرگ و  ارف  ار  ترـضح  كراـبم  لد  یناـمداش  رورـس و  جاوما  دـنداد ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
دازون ءامسا  هدب  نم  هب  ار  مرسپ  ینبا ، »  ینیتاه  ءامسا  ای  : » دومرف تفر ، ملاع  نانز  هدیس  شا  هبوبحم  شرتخد و 
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هک : ) دومرف هماقا  شپچ  شوگ  رد  و  ناذا ، شتسار  شوگ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  داد ، شراوگرزب  دج  هب  ار  كرابم 
، دـیحوت يادـص  دوب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ءایبنالا متاخ  شدـج  قح  يادـص  دـش ، انـشآ  وا  اـب  دازون  شوگ  هک  یئادـص  نیتسخن 

تنـس نیا  قیفوت  يادخ  هک  .شمارگ  دج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ توبن  هب  قیدـصت  يادـص  و  لیلهت ، يادـص  ریبکت ، يادـص 
: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ .دیامرف  تیانع  نادازون  دروم  رد  مالسلا ) هیلع  یبتجم (  ترضح  نایعیـش  هب  شتما و  هب  ار  هینس 
رب هللا »؟ لوسر  ای  کقبـسال  تنک  ام  : » درک ضرع  ؟ يا هدراذگ  مان  ار  كرابم  دازون  نیا  ایآ  كرابملا »؟ دیلولا  تیمـس  له  یلع  ای  »

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  ار  ادـخ  نامرف  و  دـش ، لزان  لیئربج  یحو  ریـشب  هک  دوب  هتـشذگن  یتاظحل  زونه  مریگ ، یمن  تقبـس  امش 
هقیقع مالسلا ) هیلع  نسح (  يارب  اصخش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ راذگ ، مان  نسح  ار  وا  انسح » همس   » هللا لوسر  ای  دیناسر ، هلآ )

.درک اعد  تفگ و  هللا  مسب  و  درک ،

دوب یهلا  فیلکت  کی  ع )  ) نسح ماما  حلص 

مالسا ظفح  رد  ار  ترضح  نآ  حلص  هداعلا  قوف  ساسح و  رایسب  ریثات  و  مالسلا ) هیلع  یبتجم (  ترضح  تیصخش  مدرم  زا  يرایسب 
ماما حلص  هک  یلاح  رد  تسا ، هدنام  لوهجم  يرایسب  دزن  ترضح  نآ  هریس  شور و  شزرا  ردق و  و  دنسانش ، یمن  دیاب  هک  روط  نآ 

لمحت زا  ریزگان  مالـسلا ) هیلع  ماما (  لاوحا ، طئارـش و  نآ  رد  هک  دوب  یعرـش  هفیظو  یئادـخ و  فیلکت  کی  مالـسلا ) هیلع  نسح ( 
زا ملسم  روهشم و  ثیدح  بسح  رب  و  درک ، لیمحت  ترضح  نآ  رب  ار  نآ  عاضوا ، رگید  ترابع  هب  ای  دش ، نآ 
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هچنآ یلو  دومرف ، یفرعم  یبلط  حالـصا  یئاقآ و  تدایـسب و  ار  وا  هداد و  ربخ  ار  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تنـس  لها  قیرط 
نیتئف نیب  وا   ) نیتئف نیب  هب  هللا  حلـصی  دیـس  اذه  ینبا  نا   » تسا نومـضم  نیا  هطبار ) نیا  رد  تایاور  نیب  رد   ) تسه همه  قافو  دروم 

وا ببس  هب  دنوادخ  هک  تسا  یئاقآ  مالـسلا ) هیلع  نسح  ماما   ) مدنزرف نیا  یتسارب  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نیتمیظع » )
يوق لامتحا  هب  و  تسین ، قافتا  دروم  هک  دراد ، نیملـسملا »  نم   » اهلقن زا  یـضعب  رد  هک  دنک ، یم  داجیا  حلـص  میظع  هورگ  ود  نیب 

وا اب  تعیب  راب  ریز  و  دیامن ، گنج  نالعا  دوخ  نامز  ماما  اب  هک  یسک  هیماما  هدیقع  هب  اریز  تسا ، هیواعم  هیما و  ینب  نارادفرط  لعج 
ناملـسم هورگ  ود  نیب  مدـنزرف  هلیـسو  هب  هک  دـشاب  هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسین  تسرد  نیا  و  تسا ، رفاـک  دورن 

ماـما شدـنزرف  هیلع  وا  جورخ  ناملـسم و  ار  هیواـعم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  تسا  نـیا  شیاـنعم  ددرگ ، یم  رارقرب  حـلص 
(13  ) .دناد یم  عورشم  ار  مالسلا ) هیلع  یبتجم ( 

دش عقاو  مهدزناپ  رد  ع )  ) داوج ماما  تدالو  یتیاور  هب 

مهدزناپ رد  مالسلا ) هیلع  یقت (  دمحم  ماما  ترضح  تداعس  اب  تدالو  هعیـشلا »  راسم   » رد هیلع ) هللا  ناوضر   ) دیفم خیـش  لقن  هب  انب 
و دناد ، یم  ناضمر 195  هام  رد  ار  ترضح  نآ  دلوت  یفاک  رد  ینیلک  خیـش  هک  هداتفا ، قافتا  يرجه  لاس 195  ناضمر  كرابم  هام 

.هدش عقاو  هام  نیا  مهدزون  مهدفه و  رد  دندقتعم  یضعب 

وا یملع  لئاسم  نیرت  ضماغ  رد  هتشاد و  ار  ترضح  نآ  زا  مولع  بسک  راختفا  ردقیلاع ، ءاملع  گرزب و  ناثدحم 
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تماما هب  ار  مالسلا ) هیلع  داوج (  ترضح  هرتاوتم  تایاور  بسح  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دنتفای ، یم  تالکشم  لالح  ار 
(14  ) .تسا هداد  تراشب  مالسلا ) هیلع  داوج (  ماما  كرابم  دوجو  يربهر  هب  ار  تما  یفرعم و 

نسرغص لاح  رد  ع )  ) داوج ترضح  تماما  لئالد 

تسا رکذت  هب  مزال  اجنیا  رد  هک  تسا ، نسرغص  توابـص و  نینـس  رد  ترـضح  نآ  تماما  مالـسلا ) هیلع  داوج (  ماما  زا  مهم  هلاسم 
یـسک ترـضح  نآ  زا  شیپ  ناماما  نیب  رد  و  تشادن ، هقباس  یمـسر  روطب  نامز  نآ  ات  هچ  رگا  غولب  نس  زا  شیپ  یئاوشیپ  تماما و 

.دوب هتسشنن  تماما  دنسم  رب  ینس  نینچ  رد 

دندش ربمایپ  یکدوک  نینس  رد  ییحی  یسیع و  تارضح 

یکدوک رد  ع )  ) ییحی ترضح  یسیع و  ترـضح  و  تسا ، راد  هقباس  ناربمغیپ  ءایبنا و  ادخ و  ججح  رئاس  نیب  رد  عوضوم  نیا  یلو 
: تفگ هراوهگ  رد  هک  دیوگ ، یم  مالسلا ) هیلع  یسیع (  ترضح  هرابرد  نآرق  دندیسر و  توبن  ماقم  هب 

رارق ربمایپ  یبن و  ارم  و  لیجنا )  ) داد باتک  نم  هب  دنوادخ  هک  متـسه ، ادخ  هدـنب  نم  ( 15 « ) ایبن ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللا  دـبع  ینا 
: دیامرف یم  ادخ  ییحی  ترضح  دروم  رد  و  داد ،

(16  ) ایبص مکحلا  هانیتآ  و 

.میداد وا  هب  دوبن  شیب  یکدوک  هک  یلاح  رد  ار  توبن )  ) نامرف و 

هراومه تسین ، ینامـسج  دـشر  ینتخومآ و  ملعت و  هب  نآ  فراـعم  ترثـک  مهف و  توـق  ناـماما و  ياهـشناد  موـلع و  هک  هلاـسم  نیا 
لئاسم دوب  یگلاس  تفه  نس  رد  یتقو  مالـسلا ) اـمهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  زا  هفینح  وبا  .تسا  هدوب  ماوع  صاوخ و  لوبقم 

.دینش یم  خساپ  دیسرپ و  یم  یهقف 

: دیامرف یم  دنوادخ 

(17  ) اندابع نم  انیفطصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث 

ثرا هب  میدیزگرب  ار  اهنآ  هک  یناگدنب  هب  ار  نآرق )  ) باتک سپ 
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هیلع داوج (  ماما  نیا  ربانب  دومرف ، اطع  ناشیا  هب  ار  باتک  ملع  باتک و  ادخ  هک  دندوب ، ادـخ  هدـیزگرب  هدـنب  کی  ره  ناماما  میداد ،
لباق مکحم و  لئالد  زا  یکی  اریز  .دشاب  نایعیـش  ياوشیپ  ماما و  نس  رغـص  رد  دناوت  یم  رگید  لیلد  اهرازه  لئالد و  نیا  اب  مالـسلا )

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ناشدج  زا  ثرا  هب  ادخ و  هیحان  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ءایـصوا  ملع  هک  تسا  نیا  همه  لوبق 
.دندرکن ملعت  ذملت و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ادخ و  ریغ  يداتسا  دزن  رد  هدوب و 

ناضمر هام  ای 19  رد 17  ردب  هوزغ  عوقو 

اب مالسا  هاپـس  هلباقم  نیتسخن  هوزغ ، نیا  ( 18 ، ) 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 ،

رب گرب  زاس و  ثیح  زا  هک  نوعلم  مادـص  اب  ناریا  گنج  نوچمه  .دوب  مالـسا  هاپـس  ربارب  هس  ابیرقت  اـهنآ  دارفا  تارفن و  و  دنتـشاد ،
نوچ ینایماح  شـشوپ  ریز  تاهج ، مامت  یتاغیلبت و  يداصتقا و  رظن  زا  نردم و  ياهحالـس  رظن  زا  هک  اریز  دراد ، يرترب  ناریا  تلم 

شکارم و تیوک و  ناتـسبرع و  رـصم و  نوچ  یمالـسا  ياهروشک  یتح  سیلگنا ، هسنارف و  دیلپ و  يوروش  ماشآ و  نوخ  ياکیرمآ 
گنج و هب  ضحم  نامیا  اب  ضحم  رفک  تقیقح  رد  دراد ، زیتس  گنج و  ناریا  اب  هتفرگ و  رارق  رگید  ياهروشک  زا  يرایـسب  ندرا و 

( مالسلا هیلع  نامز (  ماما  هللا  هیقب  ترضح  تمحر  فنک  رد  ادخ و  هب  نامیا  ششوپ  ریز  طقف  ناریا  هک  تسا  لوغشم  زیتس 
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تـسد هب  يریگمـشچ  يزوریپ  رابکتـسا  ناهج  اب  گنج  ینیمخ  ماما  نوچ  يریذپان  شزاس  هوتـسن و  هاگآ و  دنمدرخ و  يربهر  اب  و 
كاخ هب  لاح  هب  ات  ار  ناراکتیانج  ربا  رابکتسا  هزوپ  لوغشم و  گنج  هب  شیوخ  نیدالوپ  هدارا  اب  هک  هتـساوخ  اپ  هب  یتلم  اب  هدروآ و 

.درپس دهاوخ  خیرات  یناد  هلابز  هب  یهلا  ددم  هب  زین  سپ  نیزا  هدیلام و 

نیملسم مالسا و  يارب  ردب  گنج  یناهج  تارثا 

، دش ناناملسم  بیصن  نآ  رد  هک  یحتف  و  تشاد ، یتایح  شزرا  مالسا  یناهج  نیئآ  دیحوت و  هملک  هملک و  دیحوت  يارب  ردب  گنج 
هاگرد هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  ددرگ ، یم  مولعم  اجنیا  زا  نآ  تیمها  دش ، مالسا  هدنیآ  تاحوتف  مامت  ساسا  هیاپ و 

: دیامن یم  ضرع  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  یهلا 

 « هادغلا مهنـسحا  مهللا  ینتدعو  يذلا  كرـصنف  مهللا  کلوسر ، بذکت  كداحت و  اهرخف  اهئالیخب و  تلبقا  دـق  شیرق  هذـه  مهللا  »
(19)

هب هک  ار  يرصن  ایادخ  .دنیامن  یم  بیذکت  ار  تربمایپ  هتساخرب و  هزرابم  هب  وت  اب  رخافت  ربکت و  تلع  هب  هک  دنشیرق  هلیبق  نیا  ایادخ 
.ناسرب نانآ  هب  ار  شیوخ  تیاده  یکین و  ناهاگحبص  ایادخ  تسا ؟ اجک  يدوب  هدومرف  هدعو  نم 

دش یهاوخن  شتسرپ  رگید  وت  دندرگ  كاله  تما  نیا  رگا  ایادخ 

: درک ضرع  درک و  هلبق  هب  يور  دید ، ار  ناناملسم  ددع  تلق  و  نیکرشم ، ددع  ترثک  ترضح 

 « ضرالا یف  دبعت  هباصعلا ال  هذه  کلهت  نا  مهللا  ینتدعو ، ام  یل  زجنا  مهللا  »

یهاوخن شتـسرپ  نیمز  يور  رد  رگید  دنوش ، كاله  هورگ  نیا  رگا  هک  ناسر ، ماجنا  هب  يدومرف  هدـعو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  ایادـخ 
ناناملسم هوزغ  نیا  رد  داتفا ، كرابم  شود  زا  شیادر  هک  تشادهاگن  دنلب  اعد  هب  ار  شیاهتسد  مرکا  ربمایپ  ردق  نآ  دش ،
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رد و  درک ، يرای  ار  نانآ  ادخ  دنتخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  مالـسا  نامیا و  یتسار  تاین و  قدص  و  دندرک ، داهج  تماقتـسا  ربص و  اب 
رد دنناسرب و  نایناهج  هب  ار  مالـسا  توعد  دنناوت  یم  هک  دش  مولعم  دندومن و  يرای  ار  ادخ  نید  دـندش و  زوریپ  نانمـشد  رب  گنج 

(20  ) .دنراد یم  رت  یمارگ  دوخ  ياهناج  دالوا و  لاوما و  زا  ار  مالسا  يزابناج ، يراکادف و  ماگنه 

دیشاب نمؤم  رگا  دیرترب  امش 

: دیامرف یم  مه  دنوادخ 

(21  ) نینمؤم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  اونهت و ال  و ال 

.دوب دیهاوخ  همه  زا  رتالاو  رترب و  دیشاب  هتشاد  نامیا  رگا  هک  دیشابن ، نیگمغ  دیوشن و  تسس 

ناضمر هام  متسیب  يرجه و  متشه  لاس  رد  هکم  حتف 

هراشا

(22  ) انیبم احتف  کل  انحتف  انا 

كرابم هام  متسیب  رد  هکم  حتف  ربتعم  ( 23  ) ياهباتک لقن  قبط  میدومن ، ررقم  داجیا و  يراکشآ  نشور و  يزوریپ  وت  يارب  ام  یتسارب 
.داتفا قافتا  ترجه  متشه  لاس  ناضمر 

و ناگمه ، دبعم  هریزج و  هبـش  زکرم  هکم ، رهـش  دـش  مالـسا  بیـصن  هک  یئاهیزوریپ  یپ و  رد  یپ  تاحوتف  اب  ترجه  متـشه  لاس  ات 
داسف یتسرپ و  تب  هدنامیقاب و  ناکرشم  ناتسرپ و  تب  فرصت  رد  نانچمه  نیملسم ، مالـسا و  هلبق  همظعم و  هبعک  و  مارحلا ، دجـسم 

تب شتسرپ  دروم  هک  دوب  بصن  هبعک  رب  تب  تصش  دصیس و  و  دوب ، جئار  اجنآ  رد  اهناسنا  دابعتسا  رامثتسا و  یقالخا و  طاطحنا  و 
یب و  دـش ، هدایپ  ادـخ  هناخ  رانک  رد  درک و  حـتف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ار  هکم  یتقو  هک  تفرگ ، یم  رارق  شیرق  ناتـسرپ و 

هشوگ ای  درک ، یم  هراشا  اهنآ  هب  یبوچ  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دوب  لبه »  ، » اهتب گرزب  تخادرپ ، اهتب  نتـسکش  هب  ناما 
مشچ رد  نامک 
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، دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  و  دینالخ ، یم  اهنآ 

(24  ) اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  لق 

هیلع  ) یلع زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا ، یندش  دوبان  لطاب  هنیآ  ره  هک  دـش  دوبان  لطاب  دـمآ و  قح  هک  وگب  ربمایپ ) )
هیآ و  دز ، اهنآ  رب  تفرگ و  هزیرگنس  یتشم  مالسلا )

 . . .قحلا ءاج  لق 

.دنتسکش دندرب و  نوریب  دجسم  زا  ار  همه  سپس  دنداتفا  ورب  اهتب  همه  دومن  تئارق  ار 

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

رب اپ  مالـسلا ) هیلع  یلع (  نینمؤملا  ریما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ نامرف  هب  هبعک ، راوید  زارف  زا  گرزب  تب  دنچ  نتخادـنا  يارب 
دنمهوکش عضو  نیا  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ اب  و  دنکفا ، ریزب  ار  اهتب  تشاذگ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ كرابم  فتک 

.دنا هدروآرد  مظن  هب  ار  نیا  برع  مجع و  يارعش  .درک و  يراکمه  زیمآ  راختفا  و 

دنک یم  شوماخ  ار  نازوس  شتآ  ع )  ) یلع تبحم 

يار كاپ  ربمغیپ  شود  ربا 

ياپ دنوادخ  دوس و  تسد  ادخ 

احدم یلعل  لق  یل  لیق 

هدصؤم اران  دمخی  ( 25  ) هبح

هلضف یف  نم  حدما  له  تلق 

هدبعا نا  یلا  بللا  وذ  راص 

انل لاق  یفطصملا  یبنلا  و 

هدعص امل  جارعملا  هلیل 

ادی يرهظ  یلع  هللا  عضو 

هدرب دق  نا  بلقلا  یناراف 
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یل هیلجر  عضاو  یلع  و 

هدی هللا  عضو  ناکمب 

هقباس یب  نازوس  شتآ  مالسلا ) هیلع  یلع (  تبحم  هک  اریز  وگب ، يرعش  مالسلا ) هیلع  یلع (  حدم  رد  دنتفگ  نم  هب  دیوگ  یم  رعاش 
یلص  ) ربمایپ هدیسر و  وا  شتسرپ  هب  شلـضف  يدایز  زا  لقع  نابحاص  هک  میوگب  ار  یـسک  حدم  ایآ  هک  متفگ  دنک ، یم  شوماخ  ار 

نامسآ هب  یتقو  جارعم  بش  رد  هک  تفگ  ام  هب  هدیزگرب ، هلآ ) هیلع و  هللا 
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ناکم نامه  رد  ار  شیاپ  ود  مالـسلا ) هیلع  یلع (  هدش و  کنخ  نم  بلق  نآ  رثا  رد  هک  تشاذـگ  یتسد  نم  تشپ  رب  دـنوادخ  متفر 
(26  ) .دوب هدراذگ  اجنامه  رد  ار  شتسد  دنوادخ  هک  تشاذگ 

هکم حتف  رد  ص )  ) ربمایپ ریظن  یب  یخیرات و  وفع 

بیذـکت و و  رخـسمت ، ءازهتـسا و  زا  و  دـنداد ، رازآ  ار  شناراـی  ربماـیپ و  دـح  هچ  اـت  هکم  مدرم  هک  تسادـیپ ، ناـهج  مدرم  همه  رب 
هقوذآ عنم  يداصتقا و  راشف  رد  و  روصحم ، بلاط  یبا  بعش  رد  شنارای  اب  ار  وا  دندرکن ، یهاتوک  ناوارف  ياهیبدا  یب  زا  تراسج و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ لتق  میمـصت  تیبملا  هلیل  رد  و  دنتفر ، هشبح  هب  دندرک و  ترجه  راچان  نانمؤم  زا  یهورگ  و  دندراذگ ،
و هدیباوخ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ياج  هب  بش  نآ  مالسلا ) هیلع  یلع (  ترـضح  هک  دندومن ، هلمح  ترـضح  هب  هتفرگ و 

نآ تیذا  زا  تسد  مه  زاب  دومرف ، ترجه  برثی  هب  دومن و  نطو  كرت  و  درک ، رارف  هنیدـم  هب  هکم  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
همه راید و  هناخ و  دنک ، یم  حتف  ار  رهش  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ کنیا  دندیشک ، وا  يوس  هب  رگشل  و  دنتشادنرب ، ترضح 

.دوش یم  ارجا  ارچ  نوچ و  نودب  اروف  دهدب  اهنآ  هرابرد  ینامرف  ره  هدمآرد  مالسا  هاپس  رایتخا  رد  ناشزیچ 

همحلم زور  هن  تسا  تمحرم  زور  زورما ،

دیامرفب رگا  و  دور ، یم  تراغ  هب  ناشلاوما  مامت - بهنلا »  : » دـیامرفب رگا  دـنوش ، یم  هتـشک  هکم  لـها  همه  لـتقلا »   » دـیامرفب رگا 
همحلملا موی  مویلا  : » دیوگ یم  دعس »  » دینش یتقو  تمحر  وفع و  تشذگ و  ملح و  ندعم  نآ  یلو  دنزاس ، یم  ریسا  ار  همه  رـسالا » »

نتخیر نوخ  زور  زورما  همرحلا »  لحتست  مویلا 
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: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ .ددرگ  یم  لالح  هکم  لها  تمرح  زورما  تسا ، راتشک  و 

 «: همحرملا موی  مویلا  لب  »

قفر و اب  و  ریگب ، وا  زا  ار  ءاول  مچرپ و  بایرد و  ار  دعـس  دومرف : مالـسلا ) هیلع  یلع (  هب  تسا  تفطالم  تمحر و  رهم و  زور  زورما 
زا ریـشمش  دندرک  یم  نامگ  شیرق  ناگرزب  دـش ، هکم  دراو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  یماگنه  .وش  هکم  دراو  ارادـم 

: تفگ و  داتـسیا ، همظعم  هبعک  هناخ  رد  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ یلو  .دنوش  یم  ماع  لتق  همه  و  دش ، دـهاوخن  هتـشادرب  اهنآ 
ياتکی يادخ  زج  يدوبعم  تسین  هدحو »  بازحالا  مزه  هدنج و  زعا  هدبع و  رـصن  هدعو و  زجنا  هدـحو  هدـحو  هدـحو  هللا  الا  هلا  «ال 
.تخاس دوبان  ار  اـههورگ  رگید  و  دیـشخب ، تزع  ار  شهاپـس  و  درک ، يراـی  ار  شا  هدـنب  و  داد ، ماـجنا  ار  شا  هدـعو  هکنآ  هناـگی ،

لوقن : » درک ضرع  رمع  نب  لیهس  دیرب »؟ یم  نامگ  هچ  دیئوگ و  یم  هچ  ؟ نونظت اذام  و  نولوقت ، اذام  : » دومرف اهنآ  هب  باطخ  سپس 
 « . تردق دق  میرک  خا  نبا  میرک و  خا  اریخ ، نظن  اریخ و 

لوسر يا ، هتفای  تردـق  ام  رب  هک  یمیرک ، ردارب  رـسپ  میرک و  يردارب  میرب ، یم  یئوکین  ریخ و  ناـمگ  و  میئوگ ، یم  ریخ  هب  نخس 
ار هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  هکم  مدرم  دش  دولآ  کشا  شناگدید  .دومرف و  تقر  نانخس  نیا  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ

.دنتسیرگ یم  راز  راز  دش و  دنلب  هیرگ  هب  ناشیادص  دندید  لاح  نیا  هب 

دوب ربمایپ  زا  ءاقلطلا » متنا   » یخیرات هملک 

مکل و هللا  رفغی  مویلا  مکیلع  بیرثت  ال  : » تفگ فسوی  ترضح  مردارب  هک  میوگ ، نآ  نم  دومرف : ترضح  هاگنآ 
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ناگدننک محر  نیرت  هدننک  محر  وا  دزرمایب ، ار  امـش  ادخ  تسین ، یتمالم  امـش  رب  زورما  ءاقلطلا » متنا  اوبهذا و  نیمحارلا ، محرا  وه 
(27  ) .دیدازآ نات  همه  دیورب  تسا ،

ناضمر هام  مکی  تسیب و  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  تداهش 

هراشا

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ يافو  اب  نارای  زا  وا  تسا ، مالـسلا ) هیلع  یلع (  نایقتم  يالوم  تداهـش  ناضمر  هام  گرزب  ثداوح  زا  یکی 
یخا اذه  نا  : » دومرف شمع  رسپ  قح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  هدوب  ترضح  نآ  ناماد  مع و  نبا  ریزو و  یـصو و  و  هلآ )

رد تسا  نم  هفیلخ  ریزو و  یـصو و  ردارب و  مالـسلا ) هیلع  یلع (  انامه  اوعیطا ، » هل و  اوعمـساف  مکیف  یتفیلخ  يریزو و  ییـصو و  و 
(28  ) .دینک تعاطا  ار  وا  دیونشب و  وا  زا  امش  نایم 

ترضح تامارک  زا  همغلا  فشک  بحاص  داد ، ربخ  ار  شیوخ  تداهش  هلاسم  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  رکذت  لباق  بلاج و  بلطم 
دجسم لخاد  ناضمر  كرابم  هام  رد  تشگرب ، هفوک  هب  ناورهن  جراوخ  لاتق  زا  ترـضح  یتقو  دیامن : یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  یلع ( 

شدنزرف هب  ور  هاگنآ  ءانـسح » هبطخ  بطخف  : » دومرف تئارق  یئابیز  رایـسب  هبطخ  درب ، فیرـشت  ربنم  هب  زامن  تعکر  ود  زا  سپ  دش ،
سپس نینمؤملا ، ریما  ای  زور  هدزیس  درک  ضرع  ؟ هتفر ناضمر  هام  زا  ردقچ  دمحم  ابا  ای  دومرف  درک ، مالسلا ) هیلع  یبتجم (  ترـضح 

 ) ماما هاگنآ  نینمؤملا ، ریما  ای  زور  هدفه  درک  ضرع  هدـنام ، هام  نیا  زا  ردـقچ  هللا  دـبع  ابا  ای  دیـسرپ  مالـسلا ) هیلع  نیـسح (  ماما  زا 
منوخ هب  منساحم  نیا  دومرف : دوب  دیفس  لاح  نآ  رد  هک  تشاذگ  شیوخ  فیرش  نساحم  هب  ار  شیوخ  كرابم  تسد  مالسلا ) هیلع 

: دومرف شلتاق  دروم  رد  ار  تیب  نیا  سپس  دش ، دهاوخ  باضخ 

دیرا
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یلتق دیری  هتایح و 

(29  ) 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 

وا دومرف : یـشک ، یمن  ار  وا  ایآ  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ  دشاب ، یم  ملتاق  نیا  دومرف : وا  هب  هراشا  سپـس  یلتاق ، »  هللا  اذـه و  لاق : مث  »
(30  ) .تسا هدرکن  يراک  نم  اب  زونه  هک 

دورف ربنم  زا  ترضح  نآ  ات  تسشن  شوماخ  دیسرت و  تخس  دینش  ار  تاملک  نیا  یتقو  هیلع  هللا  هنعل  يدارم  مجلم  نب  نامحرلا  دبع 
امش تمدخ  رد  مرضاح و  نم  نینمؤملا  ریما  ای  درک  ضرع  داتسیاب و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  هلجع  هب  تساخرب  نوعلم  نآ  سپ  دمآ ،

: دومرف ماما  ناـسرب ، لـتق  هب  ار  نم  اـی  ار و  میاهتـسد  نک  عطق  تسا ، امـش  لـباقم  رد  هک  تسا  نم  پچ  تسار و  تسد  نیا  متـسه ،
، 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 ضرع  دومث »؟ رتش  هدنـشک  ردارب  يا  : » درک باـطخ  وت  هب  اـهزور  زا  يزور  ؟و  یتـشاد هنـضاح  ینز  نادوهج  زا  اـیآ  وگب  نکل 
(31  ) تفگن نخس  رگید  ترضح  نینمؤملا ، ریما  ای  دوب  نینچ 

جراوخ ياهبآم  سدقم  اب  گنج  ناورهن  گنج 

دایز مه  یمالـسا  يروهمج  نامز  رد  هک  ، » دندوب مالـسا  هب  رهاظتم  بآم و  سدقم  هدـع  کی  ناورهن  گنج  نیلماع  ناورهن : گنج 
یلو دنتشاد ، يدنسپ  ماوع  هتـسارآ و  رهاظ  و  دندرک ، یم  لمع  یمالـسا  تاروتـسد  همه  هب  نانآ  رهاظ  رظن  زا  دنروخ » یم  مشچ  هب 

يربهر ماقم  هب  ار  دوخ  یفارحنا  مهف  دنتساوخ  یم  و  دندوب ، هدش  يربهر  هلاسم  رد  فارحنا  عون  کی  راتفرگ  هنافساتم 
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داشرا تحیـصن و  داد ، ناشن  يرابدرب  لمحت و  نانآ  ياهبوشآ  لـباقم  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع (  ماـما  دـننک ، لـیمحت  موصعم  ماـما  و 
تیادـه و زا  مالـسلا ) هیلع  ماما (  هک  یتقو  دـندرک ، هدافتـسا  ءوس  مالـسلا ) هیلع  یلع (  تفوطع  يرابدرب و  نیا  زا  اـهنآ  یلو  دومن ،

نیدـنچ و  درک ، جیـسب  ار  دوخ  يورین  محازم  ياهلگنا  نیا  یبوکرـس  يارب  دوخ  هب  صوصخم  تیعطاق  اب  دـش ، سویام  اـهنآ  داـشرا 
ار مالـسا  طخ  دوخ  هناعاجـش  لمع  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  یلع (  ماـما  .دـیناسر  تکـاله  هب  ناورهن  نیمزرـس  رد  ار  ناـنآ  زا  رفن  رازه 

هللا یلص   ) ربمایپ هباحص  ود  ریبز  هحلط و  هاوخ  ددرگ ، كاله  دیاب  دوش  فارحنا  راتفرگ  ناونع  ره  تحت  سک  ره  هک  درک  صخشم 
نیرفآ فالتخا  هدننک و  هارمگ  نیتسار  مالـسا  میقتـسم  طخ  زا  فارحنا  جراوخ ، ياهبآم  سدقم  هاوخ  هیواعم و  هاوخ  و  هلآ ) هیلع و 

(32  ) .دننک هنتف  رتشیب  و  دنوش ، لکشتم  دننامب و  ات  درکن ، وفع  ار  اهنآ  دوش ، بوکرس  دیاب  تسا و 

هنتف نوکت  یتح ال  مهولتاق  و 

(33  ) نیدلا هللا نوکی  هنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاق  و 

.دشاب ادخ  لام  نید  دشابن و  يا  هنتف  هکنآ  ات  ار  نانآ  دیشکب 

تسا ردقلا  هلیل  ناضمر و  هام  مهم  عیاقو  زا  موس  تسیب و  بش 

هراشا

رد قازرا  دندیسرپ  مدرم  هکنآ  زا  دعب  دومرف : هک  مالسلا ) هیلع  قداص (  ترضح  زا  مدینش  تفگ  تسا ، تیاور  رامع  نب  قاحـسا  زا 
مکی و تسیب و  ناضمر و  هام  زا  مهدزون  بش  رد  رگم  تسین ، هنوگ  نیا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف  دوش ، یم  تمـسق  نابعـش  همین 

موـس تسیب و  رد  و  میکح »  رما  لـک  قرفی   » مکی تـسیب و  بـش  رد  و  ناـعمجلا ، »  یقتلی  ، » مهدزوـن بـش  رد  هـک  میـس ، تـسیب و 
کلذ و هلالج  لج  هللا  دارا  ام  یضمی  »
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« . رهش فلا  نم  ریخ  یلاعت  هللا  لاق  یتلا  ردقلا  هلیل  یه 

هتدارا هریخات و  همیدقت و  نم  دارا  ام  اهیف  هللا  عمجی  : » دومرف تسیچ ، ناعمجلا »  یقتلی   » ینعم مدرک ، ضرع  تفگ  رامع  نب  قاحـسا 
قلعت یهلا  ءاضق  تیـشم و  ردـقلا و  هلیل  ریخات  میدـقت و  زا  هدومرف  هدارا  هچنآ  مهدزون )  ) بش نیا  رد  دـیامرف  یم  عمج  هئاضق ، »  و 

یم قـیرفت  مکی  تسیب و  بش  رد  دـنوادخ  دوـمرف : تسا ، زیچ  هـچ  نیرـشع »  ثـلث و  هـلیل  یف  هیـضمی   » ینعم مدرک  ضرع  هـتفرگ ،
، دیامرف

ءادبلا هیف  هل  نوکی  و 

نوچ و  دیآ » دوجو  هب  شیارب  ردقلا  هلیل  نامز  رد  یلوحت  رییغت و  هک   » دوش لصاح  ءادب  تیدحا  سدـقا  تاذ  يارب  تسا  نکمم  هک 
ءاضما ار  وا  تیموتحم  و  ردـقلا » هلیل  یلاعت  كرابت و  هیف  هلودـبی  يذـلا ال  موتحملا  نم  نوکیف  هاضما   » .دوش یم  میـس  تسیب و  بش 

(34  ) .دوش یمن  رهاظ  ناگدنب  يارب  زا  رما  نآ  رد  الع  لج و  قح  بناج  زا  یئادب  رگید  و  دیامرف ، یم 

دش عقاو  ردق  بش  رد  نآرق  لوزن 

(35  ) نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش 

.تسا هدیدرگ  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  تسا  یهام  ناضمر  هام 

لوا رد  نآرق  دومرف : ماما  ( 36  « ) نآرقلاب رهشلا  لبقتسا  ناضمر و  رهـش  نم  هلیل  لوا  یف  نآرقلا  لزن  ( : » مالـسلا هیلع  قداصلا (  لاق 
تـسا بحتـسم  ناضمر ، لاله  تیؤر  نیح  رد  هک   » نک لابقتـسا  نآرق  اب  ار  ناضمر  هام  و  تسا ، هدـیدرگ  لزاـن  ناـضمر  هاـم  بش 

لوا بش  هن  بش  يادتبا  ینعی  هدش ، لزان  ناضمر  بش  لوا  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  الاب  تیاور  دـیجم » نآرق  هب  نتـسیرگن 
: دیامرف یم  ادخ  هک  تسا  نآرق  حیرص  صن  رد  اذل  و  ناضمر ،

انا هکرابم  هلیل  یف  هانلزنا  انا  نیبملا  باتکلا  و  مح ،
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(37  ) میکح رما  لک  قرفی  اهیف  نیرذنم  انک 

: دیامرف یم  ردق  هروس  رد  و 

(38  ) ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا 

تسا ردق  بش  نوچ  تلزنم  رظن  زا  ردق  زور 

هللا دبع  یبا  زا  دنک  یم  تیاور  مکح  نب  ماشه  ؟ تسا ردق  بش  نانچمه  ردق  زور  ایآ  میدرک ، لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  یتسارب 
یم شبـش  لثم  نآ  زور  تسا و  لاس  ره  رد  ردق  بش  دومرف : ( 39 « ) اهتلیل لثم  اهموی  هنس و  لک  یف  ردقلا  هلیل  : » لاق مالـسلا ) هیلع  ) 

.دشاب

ردـق بش  رد  ناضمر و  هام  رد  نآرق  ددرگ ، یم  هدافتـسا  نآرق  روس  زا  رگید  یـضعب  ردـق و  و  ناخد ، هرقب و  هروس  تاـیآ  زا  هچنآ 
لوزن دـیؤم  و  تسا ، هدـش  لزان  هدوجوم  تایاور  قبط  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  رد  مه  نآ  هدـحاو  هعفد  و  تسا ، هدـش  لزاـن 
لوزن یعفد و  لوزن  ناـمه  لـیزنت  لازنا و  نیب  قرف  و  دراد ، یعفد  لوزن  رب  تلـالد  هک  تـسا  لزنا  هـملک  نآرق ، ياـج  کـی  یعفد و 

(40 ، ) دنا هدرک  دییات  ار  لوق  نیمه  نیرـسفم  زا  یهورگ  دـنیوگ ، ار  یجیردـت  لوزن  لیزنت  یعفد و  لوزن  لازنا  هک  تسا ، یجیردـت 
یم ار  یجیردـت  لوزن  دروخ ، یم  مشچ  هب  لیزنت  اج  ره  و  تسا ، یعفد  لوزن  دروخ  یم  مشچب  نآرق  رد  لازنا  هیآ  اـج  ره  نیا  رباـنب 
لوط رد  و  دـش ، لزاـن  رومعملا  تیب  هب  اـجکی  ردـق  بش  رد  ادـتبا  نآرق  اریز  درادـن ، مه  اـب  یتاـفانم  اـج و  هب  ود  ره  نیا  و  دـناسر ،

( مالسلا هیلع  قداص (  ترـضح  تیاور  تشگ و  لزان  ترـضح  نآ  هب  یجیردت  روط  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تثعب  ياهلاس 
.تسا نیرسفم  ناهرب  ماما  نایب  هکلب  دنیوگ و  یم  نیرسفم  هک  تسا  ینعم  نیمه  دیؤم  دهاش و  مه 

یجیردت ای  یعفد  رظن  زا  نآرق  لوزن 

جیردت هب  لاس  تسیب  لوط  رد  نآرق  هک  یلاح  رد  ؟ دش لزان  هنوگچ  نآرق  ناضمر  هام  رد  دـش  لاؤس  مالـسلا ) هیلع  قداص (  ماما  زا 
هدش لزان 
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لوط یف  رومعملا  تیبلا  نم  لزنا  مث  رومعملا ، تیبلا  یلا  ناضمر  رهـش  یف  هدـحاو  هلمج  نآرقلا  لزن  ( : » مالـسلا هیلع  لاـقف (  تسا ،
لوط رد  رومعملا  تیب  زا  سپـس  دـیدرگ ، لزان  رومعملا  تیب  هب  ناضمر  هام  رد  اـج  کـی  روط  هب  نآرق  دومرف : ماـما  هنـس »  نیرـشع 
لوزن کی  نآرق  هک  دیامرف : یم  یئابطابط  همالع  موحرم  .تسا  هدیدرگ  لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  جیردت  هب  لاس  تسیب 

هک تسا  جراخ  يرشب  راکفا  سرتسد  زا  هک  یلاعتم  تسا  یتقیقح  یلامجا  لوزن  و  یلیصفت ، یجیردت و  لوزن  کی  هتشاد و  یلامجا 
هضرع هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رب  جیردت  روط  هب  نآ  لیصفت  اما  تسا ، هدیدرگ  لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  البق 

(41  ) .تسا هدیدرگ 

نآرق لوزن  تیفیک  رد  ع )  ) قداص ماما  كرابم  رظن 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع  قداص (  ترضح  زا  ناهرب  ریسفت  رد 

و ناضمر ، رهش  وه  هرکذ و  زع  هللا  رهش  روهشلا  هزعف  ضرالا ، تاومسلا و  قلخ  موی  هللا  باتک  یف  ارهش  رشع  انثا  هللا  دنع  روهشلا  نا  »
(42  « ) نآرقلاب رهشلا  لبقتساف  ناضمر  رهش  نم  هلیل  لوا  یف  نآرقلا  لزن  ردقلا و  هلیل  ناضمر  رهش  بلق 

دزن هام  نیرتزیزع  سپ  دـش ، هدـیرفآ  نیمز  نامـسآ و  هک  يزور  زا  تسا  هام  هدزاود  ادـخ  باتک  رد  دـنوادخ  دزن  رد  اههام  یتسارب 
سپ هدـیدرگ  لزان  ناضمر  هام  بش  لوا  نآرق  هک  تسا ، ردـق  بش  ناضمر ، هام  بلق  و  شدای ، داب  یمارگ  تسا  ناضمر  هاـم  ادـخ 

.تسا باوث  مزلتسم  هک  دینک  زاغآ  نآرق  اب  ار  ناضمر  لوا  بش  هام  ندید 

ناضمر هام  رد  ینامسآ  بتک  لوزن 

يادخ لوق  زا  مالـسلا ) هیلع  هللا (  دبع  یبا  زا  تفگ  هک  دـنک ، یم  تیاور  ثایغ  نب  رفعج  زا  یفاک  رد  هیلع  هللا  همحر  ینیلک  موحرم 
: یلاعت

نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش 

( : مالسلا هیلع  لاقف (  مدیسرپ ؟ تسا ، هدش  لزان  شرخآ  ات  شلوا  زا  لاس  تسیب  رد  نآرق  متح  روط  هب  هکنیا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق : مث  هنس  نیرشع  لوط  یف  لزن  مث  رومعملا ، تیبلا  یلا  ناضمر  رهش  یف  هدحاو  هلمج  نآرقلا  لزن  »
هرـشع ثلثل  لیجنالا  لزنا  و  ناضمر ، رهـش  نم  نیـضم  تسل  هیروتلا  تلزنا  و  ناـضمر ، رهـش  نم  هلیل  لوا  یف  میهاربا  فحـص  تلزن 

 « ناضمر رهش  نم  نیرشع  ثلث و  هلیل  یف  نآرقلا  لزنا  و  ناضمر ، رهش  نم  نولخ  هرشع  نامثل  روبزلا  لزنا  و  ناضمر ، رهش  نم  تلخ 
(. 43)

هب لاس  تسیب  لوط  رد  سپ  نآ  زا  دش ، لزان  رومعملا  تیب  هب  ناضمر ، هام  رد  اجکی  هدحاو و  هلمج  نآرق  دومرف : ماما 
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و دیدرگ ، لزان  ناضمر  لوا  بش  رد  میهاربا  فحـص  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دومرف : سپـس  تشگ ، لزان  جـیردت 
ناضمر موس  تسیب و  رد  نآرق  ناضمر و  كرابم  هام  مهدجه  رد  مالسلا ) هیلع  دواد (  روبز  و  مهدزیس ، لیجنا  و  مشش ، رد  تاروت ،

.تسا هدیدرگ  لزان  كرابملا 

دایز نب  قراط  طسوت  سلدنا  حتف 

رد قیرذل »  کلم   » رب ار  وا  دنوادخ  تفرگ و  تروص  دایز  نب  قراط  يربهر  هب  نیملـسم  تسد  هب  سلدنا  حـتف  هنس 92  ناضمر  رد 
یمان رادرس  یهدنامرف  تحت  يرجه  لاس 92  رد  اقیرفآ  لامش  ياهربرب  برع و  ناناملسم  ( 44  ) .دیناسر يزوریپ  هب  هکل )  ) رهن رانک 

زا یهاپس  رازه  اب 12  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 

، تفرگ ماجنا  تعرس  تیاهن  اب  حتف  نیا  دسیون : یم  نوبولواتـسوگ  رتکد  درک ، حتف  دوب  مه  ینونک  لاقترپ  روشک  لماش  هک  ایناپـسا 
نودـب رگید  یئاهرهـش  و  هلطیلط ، هطانرغ ، هقلام ، هبطرق ، دـننام  و  دـندوشگ ، هاپـس  نیا  يور  هب  ار  اه  هزاورد  گرزب  ياهرهـش  مامت 

هب تگ »   » نیطالـس زا  جات  جنپ  تسیب و  دوب ، نایحیـسم  تختیاپ  هک  هلطیلط  رد  دمآرد و  نیملـسم  فرـصت  هب  دش و  حـتف  تمحازم 
(45  ) .داتفا ناناملسم  تسد 

ناضمر هام  هعمج  نیرخآ  نیربکتسم  هیلع  نیفعضتسم  هلباقم  زور  سدق  زور 

هراشا

ریبـک ربـهر  میعز و  تسد  هب  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  لـئاوا  رد  تسا  تیمها  زئاـح  رایـسب  هـک  یخیراـت  عیاـقو  زا  یکی 
كرابم هاـم  رخآ  هعمج  زور  زا  هک  تسا »  سدـق  یناـهج  زور  ، » هدـش رئاد  یلاـعلا  هلظ  دـم  ینیمخ  ماـما  ترـضح  ناـهج  نیملـسم 

ناضمر
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.دننک ییامیپهار  ناهج  نیملسم  مامت  يزور  نینچ  رد  هلاس  ره  تشگ و  ررقم  عورش و  یسمش )  1358  ) يرمق  1399

، سدق زور  درذگ : یم  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن - زا  سدق  یناهج  زور  تبـسانم  هب  هتاکرب  تماد  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  یتمـسق  کنیا 
هلباقم زور  تسا ، نیربکتـسم  اب  نیفعـضتسم  هلباقم  زور  .دـشاب  هتـشاد  سدـق  هب  صاصتخا  طـقف  هک  تسین  يزور  و  تسا ، یناـهج 
لباـقم رد  دـنوشب ، زهجم  نیفعـضتسم  دـیاب  هک  تسا  يزور  دـندوب ، اـکیرمآ  ریغ  اـکیرمآ و  ملظ  راـشف  ریز  رد  هـک  تـسا  یئاـهتلم 

ار زورما  نیدهعتم  دش ، دهاوخ  زایتما  نیدهعتم  نیقفانم و  نیب  هک  تسا  يزور  دـنلامب ، كاخ  هب  ار  نیربکتـسم  غامد  و  نیربکتـسم ،
و دنراد ، یئانـشآ  هدرپ  ریز  رد  اهتردق  ربا  اب  هک  یئاهنآ  نیقفانم و  و  دننکب ، دیاب  هک  هچنآ  هب  دننک  یم  لمع  دنناد و  یم  سدـق  زور 

.دننک تارهاظت  هک  دنراذگ  یمن  ار  اهتلم  ای  و  دنتسین ، توافت  یب  زور  نیا  رد  دنراد  یتسود  لیئارسا  اب 

نالعا نیربکتـسم  لباقم  رد  فعـضتسم  ياهتلم  دـیاب  دوش ، مولعم  فعـضتسم  ياهتلم  تشونرـس  دـیاب  هک  تسا  يزور  سدـق ، زور 
و دننک ، مایق  اهتلم  مامت  دیلام ، دهاوخ  و  دـیلام ، كاخ  هب  ار  نیربکتـسم  غامد  و  درک ، مایق  ناریا  هک  يروطنامه  دـیاب  دـننکب ، دوجو 

.دنزیرب اهناد  هلابز  هب  ار  داسف  ياه  هموثرج  نیا 

نیا هب  دیاب  هک  تسا ، يزور  سدـق  زور  میهدـب ، تاجن  ار  سدـق  هک  مینک  تمه  دـننک و  تمه  دـیاب  هک  تسا  يزور  سدـق ، زور 
دنرادنرب تسد  یلوضف  زا  رگا  هکنیا  هب  رادشه  داد ، رادشه  دنراد  طباور  اکیرمآ  لامع  اکیرمآ و  اب  هدرپ  ریز  رد  هک  ینارکفنشور ،

.دش دنهاوخ  بوکرس 

(57  ) .تسا یمالسا  تموکح  زور  و  تسا ، مالسا  زور  تسین ، نیطسلف  زور  طقف  سدق  زور 

رد یلاعلا  هلظدم  ینیمخ  ماما  ینارنخس 
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و هدش ، هیکت  مالسا  نانمشد  یبوکرس  يارب  نیملـسم  داحتا  عمجت و  رب  شتاکن  مها  دراد ، هک  یعیـسو  داعبا  يوتحم و  اب  سدق  زور 
، مالسا میرح  زا  عافد  يارب  و  دنراذگب ، رانک  ار  بهذم  فالتخا  هدیقع و  فالتخا  دنوش و  هدحاو  دی  ناهج  دنمورین  ناناملـسم  رگا 
مالسا و میرح  هب  ار  نیقفانم  رافک و  زواجت  هزاجا  زگره  دنشوکب ، تسا  ملاع  نیملسم  راشقا  همه  نیب  كرتشم  هک  هبعک ، و  نآرق ، و 

نیب رد  و  هدومن ، لاغـشا  ار  سدـقملا ) تیب   ) نیملـسم لوا  هلبق  تسینویهـص  نویلیم  دـنچ  هک  یئاج  اـت  داد ، دـنهاوخن  نآ  تاسدـقم 
مه هب  ار  نیملسم  تدحو  دنیامن ، یم  ادج  هعیش  زا  ار  ینس  و  ینس ، زا  ار  هعیش  هک  دنتسه  اهنیا  و  دنزادنیب ، یئادج  هقرفت و  نیملسم 

يزادنا هقرفت  ناناملسم  نیب  نمشد  هک  هطبار  نیا  رد  .دنربب  ار  دوخ  ياه  هرهب  نانآ  هقرفت  زا  دننکشب و  ار  نیملسم  رمک  ات  دننز ، یم 
دنیامن یشالتم  رگیدمه  زا  يادج  ار  نیملسم  ات  هک  هتسکش  يا  هسیسد  هب  ار  نیملسم  داحتا  دوش و  طلسم  نانآ  رب  ات  دنک  یم 

نیملسم تدحو  رد  یلاعلا  هلظ  دم  ینیمخ  ماما  نانخس 

رد ناناملـسم  مومع  نآ  رد  هک  مظعالا ، هللا  رهـش  يونعم ، ياوق  دیدجت  هام  یگدـنزاس ، تدابع و  هام  ناضمر ، كرابم  هام  لولح  اب 
هدحاو تردق  و  تردق ، دیحوت  اب  تسا  مزال  دنتسه ، یتوغاط  ياوق  لباقم  رد  زیهجت  لازی و  تردق ال  عضوم  هب  هجوتم  دحاو  فص 

دیما و  هاتوک ، ار  نانئاخ  تسد  دـننک ، عافد  یمالـسا  کلامم  زا  و  دـنزیخاپب ، یللملا  نیب  نارگلواپچ  و  نامز ، ياـهتوغاط  لـباقم  رد 
.دنیامن عطق  ار  نانآ 

ناریا دنراد ، شیپ  رد  ار  یساسح  لحارم  بوصغم ، نیطسلف  نانبل و  زیزع و  ناریا  اصوصخ  نافعـضتسم ، و  ناناملـسم ، مومع  نونکا 
یناهج مسینویهص  نیفرحنم و  و  میژر ، هب  هتسباو  نارگلالخا  اب 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 583 

http://www.ghaemiyeh.com


نیطسلف و رد  ام  ناملسم  ناردارب  نونکا  تسا ، ورب  ور  راوخمدآ ، دسفم و  نیملسم و  مالسا و  نمـشد  لیئارـسا  اب  نیطـسلف  نانبل و  و 
اهروشک ریاس  هب  شتازواجت  هنماد  دوش ، زوریپ  نادیم  نآ  رد  هدرکان  يادخ  رگا  و  دنا ، لیئارـسا  یناسنا  ریغ  تازواجت  راتفرگ  نانبل 

رد تسا  مزال  و  دوش ، اعد  یعمجتـسد  ینانبل  ینیطـسلف و  ناردارب  هب  كرابم  هام  تاـعامتجا  رد  تسا  یـضتقم  دیـشک ، دـهاوخ  زین 
.مهد رکذت  ار  یبلاطم  ناضمر  كرابم  هام  ندیسر  ارف  هناتسآ 

هب دالب  مامت  رد  ام  ناملـسم  تلم  تسا  مزال  میراد ، یمالـسا  تاعامتجا  هب  جایتحا  رگید  تقو  ره  زا  شیب  هک  ساسح  عقوم  نیا  رد 
ار مدرم  ربنم ، لها  مرتحم و  يابطخ  دنرادهگن ، هدنز  تسا  مالسا  مکحم  ههبج  هک  دجاسم  هار  زا  ار  تضهن  و  دنروآ ، يور  دجاسم 
اب دنناسرتب و  تسا  كرـش  ساسا  هک  هقرفت  فالتخا و  زا  و  دـننک ، توعد  یبالقنا  ربص  يوقت و  تضهن و  همادا  هملک و  تدـحو  هب 

تموکح هب  ندیـسر  یئاـهن و  يزوریپ  اـت  هدـهاجم  هب  ار  تلم  ترـضح ، نآ  هب  هدراو  تابیـصم  ناـمولظم و  دیـس  داـهج  يروآداـی 
مالـسا دبا  ات  هکلب  زورما ، اهنت  هن  مالـسا ، ردص  نیدهاجم  تادهاجم  اه و  يراکادف  رکذ  و  دنناوخ ، ارف  شداعبا  یمامت  رد  یمالـسا 

.دراد یم  هگن  هدنز  ار 

.58  / 5  / 3 نابعش 1399 - ینیمخ 30  ماما  نانخس  زا  یتمسق 

: اه تشون  یپ 

ص 13. ثداوحلا ، عیاقولا و  - 1

خیرات ص 11. رد  ناضمر  باتک  باتک و  نیمه  زا  - 2

.دیئامرف هعجارم  هدربمان  سردآ  هب  كوبت  گنج  هلئاغ  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ثداوحلا ص 19  عیاقولا و  - 3

ص 48. خیرات ، رد  ناضمر  زا  لقن  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 4

، یفاص هللا  تیآ  هتشون  خیرات  رد  ناضمر  - 5
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ص 57.

.خیرات رد  ناضمر  زا  لقن  دیفم - هعیشلا  راسم  هباغلا ، دسا  - 6

.خیرات رد  ناضمر  زا  لقن  دیفم - هعیشلا  راسم  هباغلا ، دسا  - 7

هیآ 92. ءایبنا ، هروس  - 8

هیآ 157. فارعا ، هروس  - 9

.خیرات رد  ناضمر  ص 289 ، یمالسالا ، نیدلا  حور  - 10

ص 13. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 11

( . خیرات رد  ناضمر  زا  لقن   ) نیبملا یحولا  صئاصخ  و  ج 2 ، ص 48 ، ریدغلا ، - 12

باتک نیا  هب  مالسلا ) هیلع  یبتجم (  نسح  ماما  حلص  زا  رتشیب  عالطا  يارب  یفاص و  هللا  هیآ  خیرات ، رد  ناضمر  باتک  زا  سابتقا  - 13
.ددرگ هعجارم 

.خیرات رد  ناضمر  - 14

هیآ 12. میرم ، هروس  15 و 16 -

هیآ 32. رطاف ، هروس  - 17

.خیرات رد  ناضمر  زا  لقن  ص 29 - هعیشلا ، راسم  ص 16 - دصاقملا ، حیضوت  - 18

ص 260 و 261. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 19

.خیرات رد  ناضمر  - 20

هیآ 139. نارمع ، لآ  هروس  - 21

هیآ 1. حتف ، هروس  - 22

ص 7. دصاقملا ، حیضوت  ص 30 و  هعیشلا ، راسم  - 23

هیآ 18. يرسا ، هروس  - 24
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لقن لها  دزن  رد  هک  هتفگ  ار  ثیدـح  نیا  یمالـس »  لضف  یبا  ظفاح   » زا دوخ  دانـسا  هب  یجنگ  ظفاح  دـسیون : یم  ینیما  همالع  - 25
هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا ، هدروآ  هللا  دبع  نب  رباج  زا  ار  دنـسم  ثیدـح  نیا  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  و  تسا ، روهـشم 
، دوش رغال  نامک  هز  نوچ  ات  دـناوخب  زامن  ردـق  نآ  و  دوش ، تشپ  ژوک  ات  دریگب ، هزور  ردـق  نآ  نم  تما  رگا  یلع : اـی  دومرف : هلآ )

.دزادنارد ششتآ  هب  دنوادخ  دراد ، نمشد  ار  وت  یلو 

، يرآ متفگ  ؟ یسانش یم  ار  يو  ایآ  ! هملـس ما  يا  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  هدش  تیاور  هملـس  ما  زا  نینچمه  و 
وا يوخ  دومرف  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نیا 
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رازه ناگدنب  زا  يا  هدنب  رگا  هک  شاب  هاوگ  ونشب و  تسا ، نم  شناد  هنیجنگ  وا  و  تسا ، ناسکی  نم  نوخ  اب  وا  نوخ  و  نم ، يوخ  اب 
زور رد  ار  وا  يادخ  دور ، لج  زع و  يادـخ  تاقالم  هب  مترتع  یلع و  هنیک  اب  هاگنآ  دـنک ، تدابع  ماقم  نکر و  نیب  رد  ار  ادـخ  لاس 

.دزادنا خزود  شتآ  رد  ور  هب  زیخاتسر 

مجرتم دلج 4 ص 179 ، ریدغلا ،

ص 233. یفاص ، هللا  تیآ  هتشون  خیرات ، رد  ناضمر  - 26

ص 237. خیرات ، رد  ناضمر  - 27

ص 254. خیرات ، رد  ناضمر  - 28

ص 414. همغلا ، فشک  29 و 30 -

: دومرف نینچ  شیوخ و  سفن  هب  باطخ  و  درک ، ءاشنا  ار  رعش  نیا  سپس  ص 555 - يزیربت ، ینابایخ  مایالا  عیاقو  - 31

اکیقال توملا  ناف  توملل  کمیزایح  ددشا 

اکیدانب لح  اذا  توملا  نع  عزجت  و ال 

نآ گرم ، زا  نکم  زجع  راهظا  و  دمآ ، دهاوخ  وت  تاقالم  هب  گرم  هرخالاب  اریز  دـنبب ، مکحم  گرم  يارب  ار  تتمه  رمک  یلع : يا 
.تفرگ رب  رد  ار  وت  دمآ و  وت  غارس  هب  هک  ماگنه 

.ناضمر  24 بالقنا ، رامش  زور  - 32

هیآ 193. هرقب ، هروس  - 33

ص 460. ینابایخ ، مایالا  عیاقو  - 34

هیآ 185. هرقب ، هروس  - 35

.نازیملا ریسفت  - 36

بـش نآ  رد  میناگدنهد ، میب  ام  كرابم و  یبش  رد  شمیداتـسرف  ورف  هک  نآرق )  ) نیبم باتک  هب  دنگوس  هیآ 1 - ناخد ، هروس  - 37
.ددرگ یم  ریدقت  نییعت و  یتمکح  اب  راک  ره 

هیآ 1. ردق ، هروس  - 38
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.موص باتک  لئاسو  - 39

.نازیملا ریسفت  - 40

( . ناضمر هزور و   ) دلج 2 نازیملا ، ریسفت  - 41

ص 143. ینابایخ ، مایالا  عیاقو  - 42

ص 143. يزیربت ، مایالا  عیاقو  - 43

ص 18. مالسالا ، ناکرا  - 44

.راتفگشیپ اپورا ، رد  یمالسا  تاحوتف  خیرات  - 45

.کشجنگ نوچ  یکغرم  - 46

دالیم بش  47 و 48 و 49 -
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و دـش ، کشخ  تفر و  ورف  دـش  یم  شتـسرپ  هواس  هچایرد  هلمجنآ  زا  داتفا ، قافتا  یبئارغ  یمئالع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
هب ور  هب  یتب  ره  و  تشگ ، شوماخ  دوب  هدـشن  شوماخ  اهلاس  هک  سراف  هدکـشتآ  دـش و  بآ  زا  رپ  دوب  کـشخ  اـهلاس  هوامـس  دور 

.داتفا نیمز 

.تسا ناتسبرع  زا  یتمسق  همامی  ناتسبرع ، رد  یناتسهوک  تسا  یتالف  دجت  - 50

.تسا دتمم  رمحا  رحب  رانک  رد  ندع و  ات  انیس  هریزج  هبش  زا  یکیراب  لحاس و  تشد  هماهت  - 51

.رتوبک همامح  - 52

.هاگولگ کچوک  يان  هژیان : - 53

.دوب مور  تختیاپ  هک  تسا  مور  يروطارپما  دوصقم  نیطنطسق  روشک  - 54

.دوب یمور  ياسیلک  تیناحور  تاجرد  زا  یکی  نارطم : دوب ، سوجم  رادرس  كرطپ : - 55

.دنیوگ نویلگنا  زین  ینام  باتک  هب  هک  لیجنا  - 56
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هراشا

تما ردام  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

یسبط نسحم  دمحم 

هک یـسک  هراب  رد  ییاسرفملق  قح  هب  تسا .  فدـه  هاررد  تماقتـسا  يرادـیاپ و  تمظع و  ایند  کـی  زا  نخـس  هجیدـخ ،  زا  نخس 
ییاه هشوگ  یسررب  هب  هلک »،  كرتی  هلک ال  كردی  الام   » قادصم هب  اما  تسا .  لکشم  یـسب  داتـسرف ،  دورد  مالـسوا و  رب  دنوادخ 

 : میزادرپ یم  وناب  گرزب  نیا  یگدنز  تیصخش و  زا 

هداوناخ تدالو و 

ياه تبسن  یگداوناخ و  تفارش  رظن  زا  داد ،  شرورپ  ار  هجیدخ  هک  يا  هداوناخ  دمآ .  ایندب  ترجه  زا  لبق  لاس   68 س )  ) هجیدخ
تباجن یگرزب و  راثآ  تشاد .  ذوفن  زاجح  همه  رد  نادناخ  نیا  تشاد .  ياج  برع  ياه  هلیبق  نیرتگرزب  رامـش  رد  يدـنواشیوخ ، 

 . دوب رادیدپ  هجیدخ  راتفگ  رادرکزا و  تفارش  و 

همطاف شردام  تشاد .  مان  یـشیرق  دسا  نبدلیوخ  شردپ  دندوب .  شیرق  نادنمتورث  زا  شماوقا  ردپ و  دوب و  مشاه  هلیبق  زا  هجیدـخ 
 . دوب مصا  نب  دئازرتخد 

س)  ) هجیدخ قالخا 

فورعم رایـسب  نایاش  ياه  ییاریذـپ  یقالخا و  تلیـضف  هب  وا  دوبریظن .  مک  نارقا  نایم  زاتمم و  هناگی و  دوخ  ماوقا  نیب  رد  هجیدـخ 
 . دندیزرو یم  دسح  يو  هب  هکم  نانز  تهج  نیدبو  دوب 

یم دیدرت  یب  دوب .  ص )  ) ربمایپ يارب  یبوخ  وفک  ناشیا  قح  هب  دوب و  هنومن  دزنابز و  یقالخا  تالامک  ایاجـس و  رد  دلیوخ  ترتخد 
قبط دوش .  هدرمـش  هتـسیاش  ص )  ) مرکاربمایپ يرـسمه  يارب  هجیدـخ  ات  دـش  ببـس  یقـالخا  لـیاضف  ایاجـس و  نیا  هک  تفگ  ناوت 

 . دوب قداص  يروای  ص )  ) مرکاربمایپ يارب  وا  تایاور ، 

؟  دوب هدرک  جاودزا  ص )  ) ربمایپ زا  لبق  س )  ) هجیدخ ایآ 

سپ وا  دوب .  یموزخم »  ذئاع  نب  قیتع   » مان هب  برع  ناگرزبزا  یکی  دـمآ  هجیدـخ  يراگتـساوخ  هب  هک  یـسک  نیلوا  تسا  فورعم 
يدسالا رذنملا  نب  هلاه  یبا   » وا زا  سپ  تشاذگ .  ثرا  هجیدخ  يارب  يرایسب  لاوما  تشذگ و  رد  یناوج  رد  هجیدخ ،  اب  جاودزازا 
تـشذگ رد  یکدوک  رد  هک  دوب  دنه »  » مان هب  يدنزرفدنویپ  نیا  هرمث  درک .  جاودزا  يو  اب  دوب ،  وا  دوخ  هلیبق  ناگرزبزا  یکی  هک  « 

زا رایسب  تورث  تفای و  تافو  يدنچ ،  زا  سپ  زین  هلاه  یبا  . 
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.داهن ياج  رب  شیوخ 

هـصاخ هماع و  دزن  درکن ،  جاودزا  يا  هزیـشود  اب  هشیاع  زجو  دوب  هجیدـخ  رـسمه  نیموس  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  بلطم  نیا  دـنچره 
 « یفوک مساقلاوبا   » لاثم يارب  دنراد ;  فلاخمرظن  ناگرزب ،  ناخروم و  زا  یعمج  تسین .  ناگمه  دـییات  دروم  یلو  تسا ; فورعم 

دنیوگ یم  اراکـشآ  یفاش »  صیخلت   » رد یـسوط »  خیـش   » و یفاش »   » باتک رد  یـضترمدیس )  « ، ) يدهلا ملع   « ، » يرذالب دمحا  ، »
بحاص  : » دـسیون یم  وا  تسا .  هدرک  دـییات  زین  یـسلجم  همالع  ار  انعم  نیا  دوب .  ارذـع »  ، » ربماـیپ اـب  جاودزا  ماـگنه   ، هجیدـخ هک 

 . دندوب هجیدخ  رهاوخ  هلاه ،  نارتخد  هیقر  بنیز و  هک  تسا  هتفگ  ءدبلا » وراونا  باتک 

 . دنا هتشون  ییاهباتک  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  دنا و  هدرک  اعدا  نینچ  زین  نارصاعم  زا  یخرب 

ص)  ) دمحم ترضح  اب  ییانشآ 

رسمه تارطاخ  یلو  تخادنا .  یم  يو  اب  جاودزا  رکف  هبار  برع  نابـصنم  بحاص  ناگرزب و  زا  يرایـسب  هجیدخ ،  یقالخا  لیاضف 
ود نآ  دـش و  انـشآ  ص )  ) دـمحم ترـضح  يونعم  تاماقم  اب  هکنیا  ات  دـنک .  باختنا  رگید  يرهوش  داد  یمن  هزاجا  يو  هب  نیـشیپ 
 . دندرک لقن  هجیدخ  يارب  دندوب ،  هدـید  يو  زا  هک  یتازجعم  بلاطم و  دوب ،  هداتـسرف  ص )  ) ربمایپ هارمه  تراجت  يارب  هک  یمالغ 
زا هک  لفون ،  نب  هقرو  زین  دوهی و  نادنمـشنادزا  یکی  زا  وا  هتبلا  دش .  ص )  ) ربمایپ يونعم  تاماقم  لامک و  قالخا و  هتفیرف  هجیدخ 

یبلاطم ص )  ) ایبنالا متاخ  نامزلارخآربمغیپ و  روهظ  هراب  رد  تفر ،  یم  رامـش  هب  هجیدـخ  کیدزن  ناشیوخو  برع  گرزب  ياـملع 
 . دنک باختنادوخ  يرسمه  هب  ار  ص )  ) دمحم ترضح  هجیدخ  ات  دش  بجوم  لماوع  نیا  همه  دوب .  هدینش 

هجیدخ جاودزا 

 ، ناـمز نآ  رد  تفاـی .  قـقحت  ماـش  تراـجت  رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  زور  هاـم و 75   2 ص )  ) دـمحم ترـضح  اب  هجیدـخ  فافز 
زا یضعب  دنچره  دنک .  یم  لقن  لاس  ار 28  ناشیا  نس  سابع  نبا  دوب .  هلاس  لهچ  هجیدخ  تشاد و  لاس  25 ص )  ) دمحم ترضح 

ار وا  اهنآو  تسا  نایعیـش  زا  یبلک  بئاص  نب  دمحم  نآ  يوار  نوچ  دـننک ;  در  ار  نخـس  نیا  دـننک  یم  یعـس  تنـس  لها  ناخروم 
 . دنناد یم  فیعض 

یلیماف هاگیاج  ماقم و  ییاراد و  مامت  درک و  جاودزا  ادخ  لوسراب  وا  يونعم  ماقم  و  ص )  ) دمحم ترضح  هب  هقالع  ببس  هب  هجیدخ 
 . تخاس شرسمه  دصاقم  تفرشیپ  يادف  اردوخ 

 : تفگ کیربت  نینچ  اهنآ  هب  منغ  نب  هللادبع  هجیدخ ،  و  ص )  ) دمحم ترضح  جاودزا  دقع  رد 

کنم ناک  امیفریطلا  کل  ترج  دق  هجیدخ  ای  ائیرم  ائینه 
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دعساب

؟  دمحم لثم  سانلا  یف  يذلا  اذ  نم  اهلک و  هیربلا  ریخ  تجوزت 

دعوم برقایف  نارمع  نبا  یسوم  میرم و  نب  یسیع  ناربلا  هب  رشب  و 

دتهم وداه  ءاحطبلا  نم  لوسر  هناب  امدق  باتکلا  هب  ترقا 

دمحم دننامه  مدرم  نایم  رد  یـسک  هچ  يدرک .  جاودزا  قیالخ  نیرتهباب  هدوب و  دنمتداعـس  وت  علاط  هک  هجیدخ  يا  وت  رب  داب  اراوگ 
وا يربمایپ  هب  ینامـسآ  بتک  دنا و  هداد  تراشب  شندمآ  هب  یـسوم  یـسیع و  ترـضح  هک  تسا  یـسک  ص )  ) دـمحم تسا .  (ص )

 . دنتشاد رارقا 

 . تسا هدنوش  تیادهو  هدننک  تیاده  وا  دروآ و  یم  رد  هکم )  ) ءاحطب زا  رس  هک  یلوسر 

هجیدخ هب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  مارتحا 

 . دوب دیحوت  هبوا  نامیا  هدیقع و  رطاخ  هب  هجیدخ ،  هب  ص )  ) دمحم ترضح  مارتحا 

س)  ) هجیدخ لاصخ 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  نانچ  دـیورگ ;  مالـسا  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  وا  دور .  یم  رامـش  هب  مالـسا  ناوناب  نیرتگرزب  زا  هجیدـخ 
 ، تشذگ اب  دوب .  شیدنا  رود  نیب و  نشور  یناسنا  وا  .دوب  هجیدخ  دناوخ ،  زامن  هک  ینز  نیلوا  دروآ .  مالـسا  هک  دوب  يدرم  نیلوا 
هک سب  وا  يارب  تفارش  نیمه  دوب .  ینامـسآ  رابخا  هب  لیامتم  تقیقح و  قح و  هب  دقتعم  راقو ،  اب  نیزو و  تایونعم ،  هب  دنم  هقالع 

 . تفای ققحت  وا  تورث  لام و  کمک  هب  مالسا  شرتسگ  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  رسمه 

لـقع و رظن  زا  دـنتفگ .  یم  ءاـحطب » هکلم   » ار وا  كـالما ، لاوـما و  ترثـک  رب  هوـالع  تشاد و  یهاـگآ  ینامـسآ  بتک  زا  هجیدـخ 
دندناوخ یم  نانز »  هدیس   » و هکرابم »   » و هرهاط »  » ار يو  مالسا  زا  لبق  یتح  هکنیا  رتمهم  تشاد و  يا  هداعلا  قوف  يرتربزین  یکریز 

.

وا تسا  نیا  بلاج 
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یم توبن  ياه  هناشن  يایوج  املع  رگید  لفون و  نب  هقرو  زا  هشیمه  دیـشک و  یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  روهظ  راظتنا  هک  دوب  یناـسک  زا 
دنک یم  تیاکح  راوگرزب  نآ  هب  وا  تبحم  لامک و  بدا و  ملع و  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  ناش  رد  يو  يانعم  رپ  حیصف و  راعـشا  دش . 

.

 : تسا نینچ  ص )  ) مرکاربمایپ هراب  رد  هجیدخ  راعشا  زا  يا  هنومن 

هرساکالا کلمت  ایندلا و  یل  تماد  همعن و  لک  یف  تیسما  ینناولف 

هرظان کنیعل  ینیع  نکی  مل  اذا  هضوعب  حانج  يدنع  تیوس  امف 

ینامز درادن  شزرا  چیه  مرظن  رد  مشاب ،  هتـشاد  ار  ناهاشداپو  اهارـسک  تکلمم  کلم و  دـشاب و  نم  نآ  زا  ایند  ياهتمعن  مامت  رگا 
 . دنتفاین وت  مشچ  هب  مشچ  هک 

مه ماـش  هب  رما  نیا  رد  شترهـش  هزاوآ  دوـب و  یناـگرزاب  حور  يداـصتقا و  مش  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  هجیدـخ  تیـصوصخ  رگید 
 . دوب هدیسر 

لـضفا  : » دـیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا .  ناوتان  نآ  نایب  زا  ملق  هک  تسا  دایز  نانچ  هجیدـخ  ترـضح  یقالخا  يایاجـس  هتبلا 
 .« محازم تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرمو  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  هنجلا  لها  ءاسن 

ترـضح  : » میناوخ یم  خـیرات  رد  دوب ! ؟  ص )  ) ادـخ لوسر  رطاخ  يالـست  شمارآ و  هیام  هک  یـسک  ناـش  رد  تفگ  ناوت  یم  هچ 
یمن رورـسم  ار  ترـضح  نآ  زیچ  چیه  دندش ،  یم  هدرزآ  نوزحم و  ناشیا  ياه  تیذا  شیرق و  بیذـکت  زا  تقو  ره  ص )  ) دـمحم

« دش یم  رورسم  دید  یم  ار  هجیدخ  هاگره  و  هجیدخ ;  دایرگم  درک 

میرک فیفع و  تناید و  هب  دنب  ياپ  الاو ،  لقاع ،  لماک ،  نانز  هلمج  زا  وا  تسا ;  رایسب  هجیدخ  لیاضف  بقانم و  دیوگ :  یم  یبهذ 
لهازا و 
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یم لیلجت  رایـسب  وا  زا  داد و  یم  حیجرت  نینموم  تاهما  ریاس  رب  تفگ و  یم  انث  حدـم و  ار  وا  ارارک  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوب .  تشهب 
هک دوب  ببس  نادب  نیا  مدیزرون و  کشر  هجیدخ  هزادنا  هب  ص )  ) ربمایپ نانز  زا  کی  چیه  رب  تفگ :  یم  هشیاع  هک  يدح  هب  .درک 

 . درک دای  ار  وا  رایسب  ص)  ) ربمایپ

هجیدخ رب  ادخ  دورد 

دمحم ماما  ترضح  زا  یتیاور  قبط  داتسرف .  مالس  دورد و  وارب  اهراب  لجوزع  دنوادخ  هک  تشاد  ییالاو  ماقم  نانچ  یبربک  هجیدخ 
»؟  يراد یتجاح  ایآ   : » دومرف لیئربج  هب  جارعم ،  زا  تشگ  زاب  ماگنه  ص )  ) مرکا ربمایپ  ص : )  ) رقاب

 « یناسرب مالس  هجیدخ  هب  نم  ادخ و  فرط  زا  هک  تسا  نیا  ما  هتساوخ  درک :  ضرع  لیئربج 

دش ور  هب  ور  يو  اب  يدرم  تروص  هب  لیئربج  دمآ .  نوریب  ص )  ) ادخ لوسر  بلط  هب  هجیدخ  يزور  میناوخ :  یم  رگید  یتیاور  رد 
یم وا  درب .  یمرـس  هب  اجک  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دـیوگب  تسناوت  یمن  هجیدـخ  دیـسرپ .  ار  ص)  ) ادـخ لوسر  لاوحا  هجیدـخ  زا  و 

تفگ زاـب  هصق  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هک  یتقو  دراد .  ار  (ص ) ربمغیپ نتـشک  دـصق  هک  دـشاب  یناـسک  زا  درم  نیا  دیـسرت 
 .« مناسرب مالس  ار  وتادخ  زا  هک  درک  رما  دوب و  لیئربج  نآ   : » دومرف ص )  ) دمحم ترضح  ،

مالسا دربشیپ  رد  هجیدخ  شقن 

وا درک .  قافنا  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  تیعقوم  تفرـشیپ و  هار  رد  تشاد  هچره  هدش ،  دنمتداعـس  هک  تفایرد  هجیدخ  ترـضح  یتقو 
يارب يا  هچراپ  لاحترا ،  ماگنه  هک  ییاج  ات  دناسر .  فرصم  هب  مالسا  رـشن  هار  رد  دیـشخب و  ص )  ) ربمایپ هب  ار  شیوخ  لاوما  مامت 

 . تشادن نفک 

رد يا  هلمج  قاحسا  نبا 
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يارب ییافو  اب  قداص و  روای  هجیدخ   : » دیوگ یم  وا  تسا .  مالـسا  دربشیپ  رد  وا  تقادصو  يراکمه  يایوگ  هک  دراد  هجیدخ  ناش 
 .« دش ریزارس  ص )  ) ربمایپ رب  بلاطوبا  هجیدخ و  تلحر  یپ  رد  اه  تبیصم  دوب و  ص )  ) ربمایپ

 . دندوب مکحتسم  دنلب و  يدس  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  رب  تامیالمان  موجه  ربارب  رد  ود ،  نیا  ایوگ 

تقادص يراکمه و  تیاهن  زا  تسا  هجیدخ  لاوما  و  ع ، )  ) یلعریـشمش ص ، )  ) ربمایپ قالخا  نیهر  مالـسا  هک  فورعم  هلمج ،  نیا 
 . دراد یم  رب  هدرپ  هجیدخ 

هجیدخ نادنزرف 

شـش هجیدخ ،  ادخ و  لوسر  جاودزا  هرمث  روهـشم :  هتفگ  هب  تسا .  فالتخا  ناخروم  نایم  هجیدخ ،  ترـضح  نادنزرف  دادعت  رد 
 . دوب دنزرف 

 . همطاف - 6 موثلک .  ما  بنیز 5 - - 4 هیقر .  - 3 دنتفگ . .  یم   « بیط  » و رهاط »  » ود نیا  هب  هللادبع .  - 2 مشاه .  - 1

ربمایپ تثعب  زا  شیپ  هجیدخ  نارـسپ  دنتـشاد .  رارق  هیقر  زا  سپ  بیترت  هب  همطاف  موثلک و  ما  بنیز ،  ودوب  شنارتخد  نیرتگرزب  هیقر 
 . دندرک كرد  ار  (ص ) ربمایپ توبن  شنارتخد ،  یلو  دنتفگ .  یگدنز  دوردب  (ص ، )

ادـخ ربمایپ  زا  سپ  زوردـنچ  دـندمآ و  ایند  هب  تثعب  زا  سپ  ص)  ) ادـخ لوسر  نارتخد  همه  مساق و  دـندقتعم :  ناققحم  زا  یهورگ 
 . دندرک ترجه  هنیدم  هب  (ص )

هجیدخ تیصو 

نا تملع  اما   ، » هجیدخ يا  دومرف :  تفر و  يو  تدایع  هب  ص )  ) ربمغیپ دش .  رامیب  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  س )  ) هجیدخ ترـضح 
! ؟  تسا هتخاس  مرسمه  زین  تشهبرد  ار  وت  دنوادخ  هک  یناد  یم  ایآ  هنجلا ; »  یف  کعم  ینجوز  دق  هللا 

دومرف فیصوت  وا  تامدخ  هنارکـش  هب  ار  تشهب  یلاع  تاجردو  داد  تشهب  هدعو  ار  وا  درک ;  دقفت  ییوج و  لد  هجیدخ  زا  هاگنآ 
.

 . نک وفع  ارم  مدرک ،  یهاتوک  وت  قح  رد  نم  مراد :  تیصودنچ  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  تفای ،  تدش  هجیدخ  يرامیب  نوچ 

ار تلاوما  يدش و  هتسخ  رایسب  ما  هناخ  رد  يدرب .  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  مدیدن و  يریصقت  وت  زا  زگره  دومرف :  ص )  ) ربمایپ
 . يدرک فرصم  ادخ  هاررد 

تسا نیا  نم  مود  تیصو  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع 
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زا یسک  ادابم  سپ  دش .  دهاوخ  بیرغ  میتی و  نمزا  دعب  وا  نوچ  درک .  هراشا  س )  ) ارهز همطاف  هب  و  دیـشاب .  رتخد  نیا  بظاوم  هک 
ریغ دروخرب  وا  اب  یـسک  ادابم  دشکب .  دایرفوا  رب  یـسک  ادابم  دنزب .  یلیـس  شتروص  هب  یـسک  ادابم  دناسرب .  رازآوا  هب  شیرق  نانز 

 . دشاب هتشاد  يا  هدننز  میالم و 

دناوخارف ار  همطاف  سپس  دنک .  وگزاب  تیارب  وا  ات  منک  یم  ضرع  همطاف  هب  ار  نآ  میوگب .  تیارب  منک  یم  مرش  ار  موس  تیصو  اما 
یـسابلرد ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  مساره ;  رد  ربق  زا  نم  دیوگ :  یم  مردام   : وگب هللا  لوسر  تردپ  هب  ممـشچ !  رون   : » دومرف يو  هب  و 

 .« ینک نفک  یتشاد ،  نت  هب  یحو  لوزن  ماگنه  هک 

هجیدـخ يارب  ار  نهاریپ  نآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  درک .  ضرع  (ص ) ربمایپ هب  ار  بلطم  دـمآ و  نوریب  قاـتا  زا  س )  ) ارهز همطاـف  سپ 
ناهگان تفرگ .  هدهع  هب  ار  يو  نفک  لسغ و  ص )  ) مرکاربمایپ هجیدخ ،  ترضح  تافو  ماگنه  دش .  لاحشوخ  رایسب  وا  داتـسرف و 

یم دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  دـنوادخ  هللا ،  لوسر  ای  درک :  ضرع  دـش و  لزان  تشاد ،  هارمه  تشهب  زا  نفک  هک  یلاحرد  لیئربج 
 .« میریگب هدهع  هب  ار  شنفک  هک  میرتراوازس  ام  درک و  فرص  ام  هار  رد  ار  شلاوما  ناشیا   : » دیامرف

س)  ) هجیدخ تافو 

ربمغیپ درک .  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  بلاطوبا  بعـشزا  جراخ  رد  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  هاـم  رد  یگلاـس  نس 65  رد  هجیدخ 
هجیدـخ يارب  لجوزع  دـنوادخ  فرط  زا  لیئربج  هک  يا  هچراپ  نامه  اـب  درک و  طونح  داد ،  لـسغ  ار  هجیدـخ  اصخـش  ص)  ) ادـخ

 . درک نفک  دوب ،  هدروآ 
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تخاس راوتسا  شیوخ  ياج  رد  ار  دحل  گنس  هاگنآو  داهن  كاخ  رد  ار  هجیدخ  سپس  تفر ،  ربق  نورد  اصخـش  ص )  ) ادخ لوسر 
 « نوجح  » رد هکم  ناتـسروگرد  هجیدـخ  هاگمارآ  دـیبلط .  یم  شزرمآ  شیارب  درک و  یم  اعد  تخیر ،  یم  کـشا  هجیدـخ  رب  وا  . 

 . تسا عقاو 

هب يرایـسب  وا  مارتـحا  هب  دوـب و  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ  رواـی  هجیدـخ  اریز  دوـب ;  گرزب  یتبیـصم  ص )  ) ربـمغیپ يارب  هجیدـخ  تلحر 
 . دندرک یم  يراددوخ  يو  رازآ  زا  دنتشاذگ و  یم  مارتحا  (ص ) دمحم ترضح 

هجیدخ دای 

 . دربن دای  زا  ار  هجیدخ  زگره  یلو  درک ;  جاودزا  دنچ  ینانزاب  س )  ) هجیدخ ترـضح  تلحر  زا  دـعب  هک  نیا  اب  ص )  ) ادـخ لوسر 
يزور دیبلط .  یم  شزرمآ  وا  يارب  دـش و  یم  هتفرگو  لولم  داتفا ،  یم  هجیدـخ  دای  ص )  ) ادـخربمغیپ تقو  ره  دـیوگ :  یم  هشیاع 

 . داد وت  هب  ابیزو  ناوج  ینز  نزریپ ،  نآ  ياج  هب  دنوادخ  هللا ،  لوسر  ای  متفگو :  مدیزرو  کشر  نم 

زا همه  نوچ  هک  دوب  ینز  هجیدخ  تسا  دهاش  ادخ  دومرفو :  دز  نم  تسد  رب  تسد  هنانیگمـشخ  تفـشآ و  رب  ناهگان  ص )  ) ربمغیپ
نوـچ و  درک ;  یم  یناـبرهم  تبحم و  نم  هب  دـنتخیرگ ، یم  نم  زا  همه  نوـچ  و  درک ;  یم  يور  نم  هب  وا  دـندینادرگ ،  یمور  نـم 

اب داد و  یم  يرای  ارم  یگدنز  تالکـشم  رد  درک .  یم  قیدصت  ارم  دروآ و  یم  نامیا  نم  هب  دندرک ،  یم  بیذـکت  ارم  توعد  همه 
 . دودز یم  ملد  زا  مغ  درک و  یم  کمک  دوخ  لام 

هللا لوسر  ای   : » تفگ دمآ و  ردپ  دزن  دوب ،  لاسدرخ  یکدوک  همطاف   ، تفر ایند  زا  هجیدخ  یتقو   : » دومرف ع )  ) قداص ماما  ترـضح 
؟  تساجک مردام  یما ; » 

دش لزان  لیئربج  درک .  توکس  ص )  ) ربمایپ
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خرس توقای  زا  شنوتس  هک  ییالط  خاک  رد  تشهب و  رد  تردام  امرفب ،  ارهز  هب  دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالس  تیادخ  تفگ :  و 
 . دراد ياج   ، دنتسه میرم  هیسآ و  شفارطا  تسا و 

هرامشرثوک 34 همانهام 

یبتجم ع) نسح  ماما  تدالو   ) ناضمر كرابم  هام  مهدزناپ 

(ع) نسح ماما  یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

ناضمر هام  همین  رد  دوب ، ص )  ) مالـسا ربمایپ  یمارگ  رتخد  اـب  ع )  ) یلع هدـنخرف  دـنویپ  هویم  نیتسخن  هک  عیـشت  ناـهج  مود  ياوشیپ 
(1) .دوشگ ناهج  هب  هدید  هنیدم  رهش  رد  ترجه  موس  لاس 

مالـسا ربمایپ  هک  تشادـن  شیب  لاس  تفه  ابیرقت  وا  اریز  درکن  كرد  رتشیب  لاـس  دـنچ  شراوگرزب  دـج  نارود  زا  یلع ع  نب  نسح 
.تفگ یگدنز  دوردب 

لاس رد  ( ) ع  ) یلع تداهـش  زا  سپ  تشاد و  رارق  ع )  ) نانموم ریما  شردپ  رانک  رد  لاس  یـس  ابیرقت  ص )  ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ 
نس 48 رد  تیمومـسم  رثا  رب  هیواعم  هئطوت  اـب  يرجه  لاس 50  رد  تشاد و  هدـهع  هب  ار  تما  تماما  لاـس  تدم 10  هب  يرجه )  40

تشگ  . نوفدم هنیدم  رد  عیقب »  » ناتسربق رد  دیسر و  تداهش  هجرد  هب  یگلاس 

نامورحم سر  دایرف 

قیمع ياهدنویپ  مکح  هب  دنراد و  هدهع  هب  عامتجا  ناتسدیهت  نادنمتسم و  ربارب  رد  ینیگنس  تیلوئسم  نادنمتورث ، مالـسا ، نییآ  رد 
اشوک عامتجا  نامورحم  ياهیدنمزاین  نیمات  رد  هراومه  دیاب  تسا ، رارق  رب  ناناملسم  نایم  رد  هک  ینید  يردارب  ياه  هتـشر  يونعم و 

، دوخ رصع  رد  مادک  ره  هکلب  دنا ، هدومن  هنیمز  نیا  رد  يدکؤم  ياهشرافس  اهنت  هن  ام ، ینید  نایاوشیپ  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  .دنـشاب 
.دنتفر یم  رامش  هب  يزاون  فیعض  یتسودناسنا و  زا  يا  هتسجرب  هنومن 

شـشخب و لذـب و  ظاـحل  زا  هکلب  تشاد ، زاـتمم  هدـیزگرب و  یماـقم  تداـبع ، دـهز و  يوـقت ، مـلع ، رظن  زا  اـهنت  هـن  مود ، ياوـشیپ 
ياهلد شخب  مارآ  ترـضح  نآ  یمارگ  دوجو  .دوب  ماع  صاخ و  دزنابز  دوخ  رـصع  رد  زین  ناگدـنامرد  ناـگراچیب و  زا  يریگتـسد 
یمنرب یلاخ  تسد  ترـضح  نآ  هناخ  رد  زا  يریقف  چیه  .دوب  ناگدنامرد  دـیما  هطقن  و  ناتـسدیهت ، نادنمتـسم و  هاگهانپ  دـنمدرد ،

.تشگ
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هاگ .دـش  یم  هداهن  وا  هدرزآ  لد  رب  یمهرم  هکنآ  زج  درک ، یمن  وگزاب  راوگرزب  نآ  دزن  ار  دوخ  یناـشیرپ  حرـش  یلد  هدرزآ  چـیه 
تلذم جـنر و  داد  یمن  هزاجا  تخاس و  یم  فرطرب  ار  وا  جایتحا  دزیرب ، مرـش  قرع  دـنک و  جایتحا  راهظا  يدنمتـسم  هکنآ  زا  شیپ 

! دزاس راومه  دوخ  رب  ار  لاؤس 

، راوگرزب یتیصخش  وا  دوب ، ناوارف  یناسنا  لئاضف  یقالخا و  تازایتما  ياراد  یلع » نب  نسح  : » دسیون یم  دوخ  خیرات  رد  یطویس » »
(2) .دوب مدرم  شیاتس  دروم  و  هدنشخب ، یخس و  نیتم ، راقواب ، رابدرب ،

هدنزومآ هتکن 

کی هتکن  .دش  یم  عقاو  تفگـش  هیام  هک  يروط  هب  دیـشخب ، یم  نادنمتـسم  هب  اجکی  ار ، لوپ  یهجوت  غلابم  یهاگ  ع )  ) یبتجم ماما 
یم وا  تخاس و  یم  زاین  یب  ار  ریقف  صخـش  هشیمه  يارب  راـک  نیا  اـب  ع )  ) یبتجم ترـضح  هک  تسا  نیا  ریگمـشچ  شـشخب  نینچ 
دوخ يارب  يا  هیامرس  ًانایحا  دهدب و  لیکـشت  يا  هنادنموربآ  یگدنز  هدومن و  فرطرب  ار  دوخ  تاجایتحا  مامت  غلبم ، نیا  اب  تسناوت 

وا هجیتن  رد  دوش و  هداد  يو  هب  دـنک ، یم  نیمات  یتخـسب  ار  ریقف  زور  کـی  جرخ  هک  يزیچاـن  غلبم  دـید  یمن  اور  ماـما  .دـیامن  هیهت 
.دنک زارد  نآ  نیا و  يوس  هب  جایتحا  تسد  زور  ره  يریمن ، روخب و  يزور  نیمات  يارب  ددرگ  ریزگان 

تلیضف ملع و  نادناخ 

ارم تفگ : ریقف  درم  .داد  يو  هب  مهرد  جنپ  نامثع  .تساوخ  یلام  کمک  وا  زا  يریقف  درم  .دوب  هتسشن  دجسم  رانک  رد  نامثع  يزور 
، رفعج هللادبع  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  یبتجم و  ترـضح  فرط  هب  نامثع  .دنکب  نم  هب  يرتشیب  کمک  هک  نک  ییامنهار  یـسک  دزن 

کمک اهنآ  زا  ورب و  دنا  هتسشن  اجنآ  رد  هک  ناوج  رفن  دنچ  نیا  دزن  تفگ : درک و  هراشا  دندوب ، هتسشن  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  هک 
.هاوخب

: تساور دروم  هس  رد  اهنت  نتساوخ ، یلام  کمک  نارگید  زا  دومرف : ع )  ) یبتجم ترضح  .درک  بلطم  راهظا  تفر و  اهنآ  شیپ  يو 
تخادرپ دهع  زا  دشاب و  هتـشاد  نکـش  رمک  یهدب  ای  ددرگ ، زجاع  یلکب  نآ  تخادرپ  زا  دـشاب و  ناسنا  ندرگ  هب  اهبنوخ )  ) يا هید 

(3 ( ؟ تسا هدمآ  شیپ  وت  يارب  اهنیا  زا  کی  مادک  ایآ  .دسرن  ییاج  هب  شتسد  ددرگ و  هدنامرد  ریقف و  ای  و  دیاینرب ، نآ 

زیچ هس  نیمه  زا  یکی  نم  يراتفرگ  اقافتا  تفگ :
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رفعج نب  هللادبع  رانید و  هن  لهچ و  یلع ع  نب  نیسح  ترضح ، نآ  زا  يوریپ  هب  .داد  يو  هب  رانید  هاجنپ  ع )  ) یبتجم ترـضح  .تسا 
.دنداد يو  هب  رانید  تشهو  لهچ 

چیه یلو  يداد ، مه  وت  متـساوخ  لوپ  وت  زا  داد : باوج  يدرک ؟ هچ  تفگ : نامثع  .تشذـگ  ناـمثع  راـنک  زا  تشگزاـب ، عقوم  ریقف 
فرـصم دروم  رد  یلع ) نب  نسح   ) اـهنآ زا  یکی  متفر  رفن  هس  نآ  شیپ  یتقو  اـما  مهاوخ ؟ یم  يروظنم  هچ  يارب  ار  لوپ  يدیـسرپن 

.دندرک اطع  نم  هب  رادقم  نیا  مادک  ره  هاگنآ  مداد و  باوج  نم  درک و  لاوس  نم  زا  لوپ 

(4 (؟ تفای ناوت  یک  ار  اهنآ  ریظن  دنتلیضف ، یکین و  همشچرس  تمکح و  ملع و  نوناک  نادناخ ، نیا  تفگ : نامثع 

ریظن یب  ششخب 

ادـخ هار  رد  یناوارف  لاوما  تفرگ و  یم  راک  هب  هنادنـسپادخ ، کین و  روما  ماجنا  هار  رد  ار  شیوخ  ناوت  یمامت  ع )  ) یلع نب  نسح 
ریظن یب  گرزب و  رایسب  قافنا  هقباس و  یب  شـشخب  ترـضح ، نآ  راختفارپ  یناگدنز  حرـش  رد  نادنمـشناد  ناخروم و  .دیـشخب  یم 

ییانتعا یب  سفن و  تمظع  زا  يرگید  هناشن  دروخ و  یمن  مشچ  هب  ناگرزب  زا  مادک  چیه  یناگدنز  هچخیرات  رد  هک  دنا  هدرک  تبث 
: دنا هتشون  .تسا  ایند  هدنبیرف  رهاظم  هب  ترضح  نآ 

ود هب  ار  دوخ  تورث  راب  هس  درک و  جرخ  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  لاوما و  مامت  راب  ود  دوخ  رمع  لوط  رد  ع )  ) یبتجم ترـضح  »
(5 «) .دیشخب ادخ  هار  رد  ار  رگید  فصن  تشادهگن و  دوخ  يارب  ار  نآ  فصن  هدرک و  میسقت  مین 

میقتسم ریغ  کمک 

رودـقم میقتـسم  کمک  هک  هاگ  ددرگرب و  دـیماان  وا  هناخ  رد  زا  یـسک  داد  یمن  هزاجا  یبتجم ع  ترـضح  یلاـع  عبط  دـنلب و  تمه 
یم ناراتفرگ  تالکشم  زا  هرگ  یصاخ  ریبادت  اب  دومرف و  یم  ششوک  دارفا  ياهیدنمزاین  عفر  رد  میقتسم  ریغ  روط  هب  دوبن ، ترضح 

یلوپ یبتجم ع  ماما  ماگنه  نآ  رد  اقافتا  .دومن  کمک  تساوخرد  درک و  هعجارم  راوگرزب  نآ  هب  يریقف  درم  يزور  هکنانچ  .دوشگ 
: دومرف اذل  دوب ، راسمرش  ددرگرب ، دیماان  شا  هناخ  رد  زا  یتسدیهت  درف  هکنیا  زا  رگید  فرط  زا  تشادن و  تسد  رد 

؟ یسرب تدوصقم  هب  هک  منک  ییامنهار  يراک  هب  ار  وت  يرضاح  ایآ  - 

؟ يراک هچ  - 

اب يور و  یم  هفیلخ  دزن  تسا ، هتفگن  تیلـست  وا  هب  یـسک  زونه  یلو  تسا ، هدـش  رادازع  هفیلخ  هتفر و  اـیند  زا  هفیلخ  رتخد  زورما  - 
، ییوگ یم  تیلست  يو  هب  مهد ، یم  دای  وت  هب  هک  ینانخس 
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.یسر یم  دوخ  فده  هب  هار  نیا  زا 

؟ میوگب تیلست  هنوگچ  - 

« .كربق یلع  اهسولجب  اهکته  اهربق و ال  یلع  کسولجب  اهرتس  يذلا  هللادمحلا  : » وگب يدیسر  هفیلخ  دزن  یتقو  - 

یلو دوب ، ردپ  هیاس  ریز  دش ، ناهنپ  كاخ  ریز  رد  تفر و  ایند  زا  وت  زا  شیپ  ترتخد  رگا  هک  ار  ادخ  دمح  هکنآ : نومـضم  لصاح  )
( .دوش عقاو  تمرح  کته  دروم  دوب  نکمم  دش و  یم  ردبرد  وت  گرم  زا  سپ  ترتخد  تفر ، یم  ایند  زا  وا  زا  شیپ  هفیلخ  رگا 

.درک لمع  بیترت  نیا  هب  ریقف  درم 

يو هب  يا  هزیاـج  داد  روتـسد  تساـک و  يو  هودـنا  نزح و  زا  داـهن و  ياـج  رب  یقیمع  رثا  هفیلخ  ناود  رد  یفطاـع  ياـه  هلمج  نـیا 
.دنهدب

؟ دوب وت  نآ  زا  نخس  نیا  دیسرپ : هاگنآ 

.تسا هتخومآ  نم  هب  ار  نآ  ع )  ) یلع نب  نسح  هن ، تفگ :

(6) .تسا نیریش  حیصف و  نانخس  عبنم  وا  ییوگ ، یم  تسار  تفگ : هفیلخ 

ع)  ) نسح ماما  سب ) شتآ   ) حلص للع  یسررب 

ناتـسود يریگ  هدرخ  بجوم  هدش و  عقاو  ناوارف  يوگتفگ  ثحب و  دروم  هک  یبتجم ، ماما  یناگدـنز  شخب  نیرتساسح  نیرتمهم و 
زا ناشیا  يرابجا  يریگ  هرانک  هیواعم و  اب  ترـضح  نآ  حلـص  يارجام  تسا ، هدـیدرگ  عـالطا  یب  اـی  ضرغم  نانمـشد  نیب و  هتوک 

.تسا یمالسا  تموکح  تفالخ و  هنحص 

اب ع )  ) نسح ماـما  ارچ  هک  دـنزاس  یم  حرطم  ار  اـهلاوس  نیا  زور ، نآ  ثداوح  یبتجم ع و  ترـضح  یناگدـنز  هعلاـطم  اـب  یهورگ ،
؟ دندوب هدرکن  تعیب  ع)  ) یبتجم نسح  شدنزرف  اب  یلع  ناریپ  نایعیش و  ع )  ) نانمؤم ریما  تداهش  زا  سپ  رگم  درک ؟ حلص  هیواعم 

و درک ، یم  مایق  هیواعم  ربارب  رد  داد و  یم  ماجنا  رتشیپ  ع )  ) نسح ماما  داد ، ماجنا  ع )  ) نیـسح ماـما  ادـعب  ار  هچنآ  هک  دوبن  رتهب  اـیآ 
زوریپ ای  هاگنآ 
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؟ تخاس یم  لزلزتم  ار  هیواعم  تموکح  دوخ  تداهش  اب  ای  دش و  یم 

: مینک يروآ  دای  ار  هتکن  هس  ًاتمدقم  تسا  مزال  میزادرپب ، اهلاوس  نیا  خساپ  هب  هکنآ  زا  شیپ 

تماما نارود  زا  شیپ  ع )  ) یلع نب  نسح  تازرابم  - 1

هار رد  وا  .تشادن  هار  وا  دوجو  رد  میب  سرت و  زگره  دوب و  تماهـش  اب  عاجـش و  تخـس  يدرف  خیرات ، تداهـش  هب  ع ،)  ) نسح ماما 
.دوب ادخ  هار  رد  تدهاجم  هدامآ  هراومه  دیزرو و  یمن  غیرد  يزابناج  هنوگ  چیه  زا  مالسا  تفرشیپ 

لمج گنج  رد 

عاجـش روالد و  نارای  زا  دیگنج و  یم  ههبج  مدقم  طخ  رد  ع )  ) نانموم ریما  دوخ  ردـپ  باکر  رد  لمج ، گنج  رد  ع )  ) یبتجم ماما 
(7) .درک یم  یتخس  تالمح  نمشد  هاپس  بلق  رب  تفرگ و  یم  تقبس  یلع ع 

ار هفوک  مدرم  دش و  هفوک  دراو  ع )  ) نانمومریما نارای  زا  دـنچ  ینت  رـسای و  رامع  هارمه  ردـپ ، روتـسد  هب  زین ، گنج  عورـش  زا  شیپ 
(8) .درک توعد  داهج  نیا  رد  تکرش  تهج 

ریما هنالداع  تموکح  اب  دوب و  راک  رس  رب  نامثع  تموکح  ياه  هرهم  زا  یکی  يرعشا » یـسوموبا   » زونه هک  دش  هفوک  دراو  یتقو  وا 
اب درک ، یم  يریگولج  نانکش  نامیپ  اب  ترضح  نآ  هزرابم  زا  ینابیتشپ  تهج  رد  ناناملسم  شبنج  زا  هدومن و  تفلاخم  ع )  ) نانموم
هب هفوـک  رهـش  زا  ار  رفن  رازه  زا 9  زواـجتم  شناتـسدمه  یـسوموبا و  ياهینکـش  راـک  مغر  رب  تسناوت  ع )  ) یلع نب  نسح  راـک  نیا 

(9) .دراد لیسگ  گنج  نادیم 

نیفص گنج  رد 

هب یمهم  شقن  هیواعم ، هاپس  اب  گنج  يارب  ع )  ) نانموم ریما  شترا  نتشاد  لیسگ  اهورین و  یمومع  جیـسب  رد  نیفـص ، گنج  رد  زین 
نانمشد نانئاخ و  یبوکرس  و  ع )  ) نانموم ریما  باکر  رد  داهج  هب  ار  هفوک  مدرم  شیوخ ، جیهم  روشرپ و  نانخـس  اب  تشاد و  هدهع 

(10) .دومن توعد  مالسا 

شردارب وا و  هک  تساوخ  دوخ  ناراـی  زا  نیفـص  گـنج  رد  ناـنموم  ریما  هک  دوب  يردـق  هب  قح  هار  رد  يزاـبناج  يارب  وا  یگداـمآ 
(11) .دورن نیب  زا  تیصخش  ود  نیا  ندش  هتشک  اب  ص )  ) ربمایپ لسن  ات  دنراد  زاب  نمشد  اب  گنج  هماد  زا  ار  ع )  ) یلع نب  نیسح 

هیما ینب  اب  ع )  ) یبتجم ماما  هدنبوک  تارظانم  - 2

زا عافد  قح و  نایب  رد  زگره  یبتجم ع  نسح  ماما 
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نامدود هیواعم و  نیگنن  تشز و  قباوس  درک و  یم  داقتنا  هیواعم  یمالسا  دض  لامعا  زا  ًانلع  وا  .داد  یمن  ناشن  شمرن  مالـسا  میرح 
.تخاس یم  شاف  اورپ  یب  ار  هیما  ینب 

یبا نب  هبتع  صاع ، ورمع  ریظن : وا  نارادفرط  نارودزم و  هیواعم و  اب  ع )  ) یبتجم ترـضح  هدنبوک  جـیهم و  ياهجاجتحا  تارظانم و 
(12) .تسا انعم  نیا  دهاش  مکح ، ناورم  و  هبعش ، نب  هریغم  هبقع ، نب  دیلو  نایفس ،

زا دعب  دش ، تیبثت  شیپ  زا  شیب  شتیعقوم  تفای و  شیازفا  هیواعم  تردق  هک  حلـص  نامیپ  داقعنا  زا  سپ  یتح  ع )  ) یبتجم ترـضح 
ره روضح  رد  هاگنآ  دومن و  نایب  ار  یلع  نادـناخ  تازایتما  دوخ و  حلـص  ياه  هزیگنا  تسـشن و  ربنم  زارفرب  هفوک ، هب  هیواعم ، دورو 

(13) .درک داقتنا  وا  شور  زا  تحارص  تدش و  اب  هیواعم  فعض  طاقن  هب  هراشا  اب  هورگ  ود 

ربخ هیواعم  هب  هفوک  رد  .دندرک  جیسب  هیواعم  دض  رب  ار  دوخ  ياوق  مامت  جراوخ  ع )  ) نسح ماما  حلص  نانمومریما و  تداهش  زا  سپ 
.تسا هدروآ  درگ  دوخ  رود  یهاپس  هدرک و  مایق  وا  دض  رب  جراوخ ، نارس  زا  یکی  يدسا ،» هرثوح   » هک دیسر 

هنیدم هار  هک  ترـضح  نآ  هب  تسوا ، وریپ  عیطم و  ع )  ) یبتجم ماما  هک  دنک  دومناو  هکنآ  يارب  دوخ و  تیعقوم  تیبثت  يارب  هیواعم ،
! دهد همادا  دوخ  رفس  هب  سپس  دزاس و  بوکرس  ار  هرثوح  شروش  هک  داتسرف  مایپ  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  ار 

نیا و  مدرک ) يراددوخ  وت  اب  گنج  زا   ) متـشادرب وت  رـس  زا  تسد  ناناملـسم  ناج  ظفح  يارب  نم  هک : داد  خساپ  وا  مایپ  هب  ع )  ) ماما
ره زا  شیپ  دشاب ، گنج  هب  رارق  رگا  .مگنجب  نارگید  اب  وت  بناج  زا  هک  دوش  یمن  بجوم  انعم 
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(14  ) .تسا رتمزال  جراوخ  اب  گنج  زا  وت  اب  هزرابم  هچ ، مگنجب ، وت  اب  دیاب  سک 

: دیامرف یم  هدومن  ریقحت  ار  هیواعم  تمظع ، لامک  اب  هک  ریبعت  نیا  هژیوب  دنز ، یم  حوم  هسامح  يروشحلس و  حور  تالمج  نیا  رد 
(. همالا حالصل  کتکرت  یناف   ) متشادرب وت  رس  زا  تسد 

مالسا رد  حلص  نوناق  - 3

یصاخ طئارـش  رد  مالـسا  هک  روطنامه  هکلب  درادن ، دوجو  داهج  گنج و  مانب  يدحاو  نوناق  مالـسا  نییآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
حلص رد  زا  دشابن ، رثوم  فده  دربشیپ  يارب  دربن  رگا  هک  تسا  هداد  روتسد  نینچمه  دنگنجب ، نمشد  اب  ناناملـسم  دهد  یم  روتـسد 

، بازحا دحا ، ردب ، رد  هک  مالسا  ربمایپ  مینک : یم  هدهاشم  ار  هنحص  ود  ره  نیا  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تایح  خیرات  رد  ام  .دنوش  دراو 
تسب و حلص  داد  رارق  مالـسا  نانمـشد  اب  ریزگان  دید ، یم  نکمم  ریغ  ار  يزوریپ  هک  يرگید  طئارـش  رد  دز ، دربن  هب  تسد  نینح  و 

ینب  » اب ص )  ) ربمایپ نامیپ  .ددرگ  نیمضت  مالسا  تفرشیپ  نآ  وترپ  رد  ات  دومن  يراددوخ  داح  مادقا  گنج و  هب  ندز  تسد  زا  ًاتقوم 
(15) دور یم  رامش  هب  دراوم  نیا  هلمج  زا  هیبیدح ) رد   ) هکم لها  اب  زین  و  عجشا » ینب   » و هرمض »

اب ًاتقوم  دوبن ، كرد  لباق  يا  هدـع  يارب  زور  نآ  انایحا  هک  يرتیلاع  حـلاصم  ساسا  رب  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب ،
ره زا  رتهب  هیـضق  بناوج  تاهج و  مامت  هب  دوب و  ینید  ياوشیپ  ربهر و  بناـج  زا  هک  زین ، ع )  ) یبتجم ترـضح  دـمآ ، راـنک  نمـشد 

نیا ورنیا  زا  .داد  صیخـشت  گنج  همادا  مدـع  رد  ار  یمالـسا  هعماج  حالـص  یـصاخ  یـشیدنا  ورد  اـب  تشاد ، یهاـگآ  رگید  سک 
شور دیاب  هکلب  ددرگ ، يریگ  هدرخ  بجوم  دیابن  عوضوم 
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.دوش یقلت  ص )  ) ربمایپ لثم  ًانیع  ترضح  نآ 

هب دانتسا  اب  ار  هلئسم  نیا  مینزب و  قرو  ار  خیرات  تسا  مزال  دوش ، نشور  رتهب  ترضح  نآ  حلـص  راثآ  اه و  هزیگنا  هکنآ  يارب  کنیا 
: مینک یسررب  یخیرات  لیصا  كردم 

دـعاسمان و طئارـش  عاضوا و  ینعی ، .دـش  لیمحت  وا  رب  حلـص  هکلب  درکن ، حلـص  عقاو  رد  ع )  ) یبتجم ترـضح  تفگ : دـیاب  ـالامجا 
دیدرگ و لیمحت  ماما  رب  يرورـض  هلئـسم  کی  ناونع  هب  حلـص  هک  دروآ  دوجو  هب  یعـضو  هداد  مه  تسد  هب  تسد  فلتخم  لماوع 
، تفرگ یم  رارق  وا  طئارش  رد  دوب و  ترـضح  ياج  هب  رگید  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دیدن ، يا  هراچ  حلـص  نتفریذپ  زج  ترـضح 

يودرا قارع و  یلخاد  عـضو  مه  و  یمالـسا ، روـشک  یجراـخ  طئارـش  عاـضوا و  مـه  اریز  تـشاد ؛ یمن  حلـص  لوـبق  زج  يا  هراـچ 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  هناگادج  ار  تاعوضوم  نیا  ًالیذ  .دوبن  گنج  همادا  یضتقم  مادک  چیه  ترضح ،

یجراخ تسایس  رظن  زا 

ياهتبرـض هک  یقرـش  مور  يروتارپما  اریز  دوبن ؛ مالـسا  ناهج  دوس  هب  ناناملـسم  یلخاد  گـنج  زور ، نآ  یجراـخ  تسایـس  رظن  زا 
دـنک و دراو  مالـسا  رکیپ  رب  يا  هنایوج  یفالت  رثوم و  تبرـض  ات  دوب  یبسانم  تصرف  دـصرتم  هراومه  دوب ، هدروخ  مالـسا  زا  یتخس 

.دزاس هدوسآ  مالسا  ذوفن  زا  ار  دوخ 

دندرک رکف  مور  نارادمامز  دیسر ، یقرش  مور  نارس  هب  رگیدکی ، ربارب  رد  هیواعم  نسح و  ماما  هاپس  ییارآ  فص  شرازگ  هک  یتقو 
روشک هب  هلمح  مزاع  میظع  یهاپـس  اب  اذل  دنا ، هدروآ  تسد  هب  ار  دوخ  ياهفده  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  نکمم  تصرف  نیرتهب  هک 

تلاسر هک  ع )  ) نسح ماما  لثم  یصخش  یطئارش ، نینچ  رد  ایآ  .دنریگب  ناناملسم  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  دندش  یمالسا 
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ولو دنک ، عفد  مالسا  ناهج  زا  ار  گرزب  رطخ  نیا  حلص ، لوبق  اب  هک  تشاد  یهار  نیا  زج  تشاد ، هدهع  هب  ار  یمالـسا  ساسا  ظفح 
؟ دوش مامت  نیب  هتوک  ناتسود  ياهشنزرس  یحور و  راشف  تمیق  هب  هکنآ 

هک دیـسر  شرازگ  يو  هب  نسح ) ماما  اـب  حلـص  زا  سپ   ) ماـش هب  هیواـعم  تشگزاـب  ماـگنه  دـسیون : یم  فورعم ، خروم  یبوقعی ،» »
.تسا هدرک  تکرح  مور  زا  یمالسا  روشک  هب  هلمح  روظنم  هب  یگرزب  مظنم و  هاپس  اب  مور  روتارپما 

مور تلود  هب  رانید  رازه  دص  دش  دهعتم  تسب و  حلـص  نامیپ  اهنآ  اب  تشادن ، ار  یگرزب  ياوق  نینچ  اب  هلباقم  تردـق  نوچ  هیواعم 
(16) .دزادرپب یقرش 

نیا زا  هدافتسا  اب  ناناملـسم  كرتشم  نمـشد  یمالـسا ، هعماج  رد  فرط  ود  شکمـشک  ماگنه  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  دنـس  نیا 
نسح و ماـما  ياـهورین  ناـیم  گـنج  رگا  تشاد و  رارق  يدـج  رطخ  کـی  ضرعم  رد  یمالـسا  روشک  دوـب و  هلمح  هداـمآ  تصرف ،
اب رطخ  نیا  یلو  هیواـعم !! هن  و  ع )  ) یلع نب  نسح  هن  دوب  یقرـش  مور  يروتارپما  دـش ، یم  زوریپ  هک  یـسک  تفرگ ، یم  رد  هیواـعم 

.دش فرط  رب  ماما  تشذگ  یشیدنارود و  ریبدت و 

هب یگرزب  رطخ  درک  یمن  ار  راک  نیا  نسح  ماما  رگا  دومرف : تفرگ ، یم  هدرخ  نسح ع  ماما  حلـص  رب  هک  یـصخش  هب  ع )  ) رقاب ماما 
(17  ) .تشاد لابند 

یلخاد تسایس  رظن  زا 

دـنمورین و یلخاد  ههبج  زا  دـیاب  ددرگ ، زوریپ  نمـشد  رب  گنج  نادـیم  رد  دـهاوخب  رگا  یهدـنامرف  رادـمامز و  ره  هک  تسین  کش 
راـبتلذ تسکـش  زج  يا  هجیتن  هناحلـسم  گـنج  رد  تکرـش  ییورین ، نینچ  نتـشاد  نودـب  دـشاب و  رادروخرب  یگنهاـمه  لکـشتم و 

.تشاد دهاوخن 

هب هک  یعوضوم  نیرتمهم  یلخاد ، تسایس  رظن  زا  ع )  ) یبتجم ماما  حلص  للع  یسررب  رد 
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یبتجم ترضح  رصع  رد  هفوک ، مدرم  اصوصخم  قارع و  مدرم  اریز  تسا ، یلخاد  لکشتم  دنمورین و  ههبج  نادقف  دروخ ، یم  مشچ 
.داحتا یگنهامه و  لیکشت و  هن  دنتشاد و  دربن  يارب  یحور  یگدامآ  هن  (ع )

گنج زا  یگتسخ 

هیواعم و شترا  ياهدـحاو  نایم  تیمکح ، نایرج  زا  دـعب  هک  یتافلت  اب  ماوت  ياهگنج  نینچمه  و  ناورهن ، نیفـص و  لمج و  گـنج 
گنج و زا  یگتـسخ  عون  کی  یلع ع  ناراـی  زا  يرایـسب  ناـیم  رد  تفرگرد ، نمی  زاـجح و  قارع و  رد  ع )  ) ناـنموم ریما  ياـهورین 

تقو چـیه  ترـضح  نآ  نارای  مالـسلا - هیلع  نینموملاریما  تفالخ  لاس  جـنپ  یط  اریز  درک ، داجیا  گنج  هکراتم  حلـص و  هب  هقالع 
، دوبن ناگناگیب  اب  اهنآ  گنج  رگید ، فرط  زا  .دننک  تکراشم  يرگید  گنج  رد  ادرف  هکنآ  دـصق  هب  رگم  دـنداهنن  نیمز  هب  هحلـسا 
رد قارع  مدرم  (18) .دـندوب هدـش  رقتـسم  هیواعم  ههبج  رد  کنیا  هک  دوب  نانآ  يزورید  نایانـشآ  ناردارب و  ماوقا و  اـب  عقاو  رد  هکلب 

نمی زاجح و  هب  هک  ماش  فلتخم  ياههورگ  اب  گنج  يارب  اهورین  نتشاد  لیـسگرد  يدنک  و  ندرک ، تسد  نآ  تسد و  نیا  اب  عقاو 
ددـجم توـعد  ناـیقارع  هـکنیا  و  دــنداد ، یم  ناـشن  ار  گـنجزا  یگتــسخ  یبـلط و  تیفاـع  دــندز ، یم  نوخیبـش  قارع  دودــح  و 

(19) .دوب یگتسخ  نیمه  هناشن  دندومن ، تباجا  يدنکب  نیفص  گنج  هب  ار  مالسلا - هیلع  نانمومریما -

میمصت یلع ) ) سپس دسیون : یم  نیفص ، گنح  نایاپ  رد  عاضوا  ندش  رت  هدیچیپ  تیمکح و  يارجام  لقن  زا  سپ  نیـسح » هط  » رتکد
هاربور ار  دوخ  ياهراک  گنج ، زا  سپ  ات  ددرکزاب  هفوک  هب  هک  دـندرک  داهنـشیپ  شباحـصا  ناقفانم  اما  ددرگ ، ماش  راپـسهر  تقرگ 

هب ار  نانآ  مالسلا - هیلع  یلع - .دنروآ  يور  نمشد  يوس  هب  يرتشیب  یگدامآ  تیعمج و  اب  دننک و 
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هب دـندش و  مرگرـس  دوخ  ياهراک  هب  دـیتفر و  دوخ  ياه  هناخ  هب  شناراـی  هچ ؛ تفرن ؛ نوریب  هفوک  زا  رگید  نکیل  دروآ ، زاـب  هفوک 
هب ار  اهنآ  هتـسویپ  (ع ) یلع دنتخاس  دیمان  دوخ  زا  ار  مالـسلا - هیلع  یلع - هک  دنداد  ناشن  یتبغر  یب  یتسـس و  گنج  راک  رد  يردق 

دوخ هبطخ  رد  يزور  هک  اجنآ  ات  دنریذپ ، یم  هن  دندینـش و  یم  هن  نکیل  دیزرو ، یم  رارـصا  شیوخ  توعد  رد  دـناوخ و  یم  داهج 
اب نکیل  ریلد ، تسا  يدرم  بلاط  یبا  رـسپ  دـنتفگ : شیرق  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دـیتخاس و  هابت  ارم  يأر  دوخ ، ینامرفان  اب  تفگ :

(20 (.!؟ دناد یم  نم  زا  رتهب  ار  گنج  ملع  یسک  هچ  بوخ ، ناشردپ  .درادن  ییانشآ  گنج 

ماما هک  یماگنه  اصوصخم  دـش و  راکـشآ  تدـشب  هدـیدپ  نیا  دیـسر ، تفالخ  هب  یلع  نب  نسح  هک  (ع ) ناـنمریما تداهـش  زا  سپ 
يوس هب  هیواعم  هاپـس  تکرح  ربخ  هک  یماگنه  .دـندش  هدامآ  يدـنکب  یلیخ  مدرم  دومن  توعد  ماش  لـها  گـنج  هب  ار  مدرم  نسح 

جیـسب هب  هراشا  زا  سپ  درک و  زاـغآ  يا  هبـصخ  هاـگنآ  .دـنوش  عمج  دجـسم  رد  مدرم  داد  روتـسد  دیـسر ، (ع ) یبتجم ماـما  هب  هفوک 
يراکادـف و ربص و  موزل  دومن و  توعد  لطاب  ناوریپ  اـب  هزراـبم  رد  یگداتـسیا  ادـخ و  هار  رد  داـهج  هب  ار  مدرم  هیواـعم ، ياـهورین 

ًاقافتا .دـننکن  تباحا  ار  وا  توعد  هک  دوب  نارگن  تشاد ، مدرم  هیحور  زا  هک  یعالطا  اب  (ع ) ماما درک  دزـشوگ  ار  اـهیراوشد  لـمحت 
نیا درکن ! دییات  ار  ترضح  نآ  نانخس  يدحا  دندرک و  توکس  همه  ترـضح ، جیهم  یگنج  هبطخ  نایاپ  زا  سپ  دش و  روط  نیمه 

رد هک  (ع ) نانموم ریما  عاحش  ریلد و  نارای  زا  یکی  هک  دوب  هدنهد  ناکت  زیگنا و  فسا  يردق  هب  هنحص 
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وسرت و یمدرم  نیغورد و  نامامرهق  ار  اهنآ  درک و  خیبوت  تدشب  یگدرسفا  یتسـس و  نیا  رطاخ  هب  ار  مدرم  تشاد ، روضح  سلجم 
(21) .دندرگ هدامآ  ماش  لها  گنج  يارب  ماما  باکر  رد  هک  درک  توعد  اهنآ  زا  دناوخ و  تعاجش  دقاف 

يروشحلـس و روش و  شتآ  دـندوب و  هدـییارگ  یلاح  یب  یتسـس و  هب  دـح  هچ  ات  قارع  مدرم  هک  دـهد  یم  ناشن  یخیراـت  دنـس  نیا 
زا ياهدع  ياهینارنخس  اهتیلاعف و  زا  سپ  ماجنارس  .دننک  تکرـش  گنج  رد  دندوبن  رـضاح  دوب و  هدش  شوماخ  اهنآ  رد  تدهاجم ،

تفگ و كرت  ار  هفوک  یمک  هدـع  اب  (ع ) ماما گنج ، يارب  مدرم  کیرحت  اهورین و  جیـسب  روظنم  هب  یبتجم  ترـضح  گرزب  ناراـی 
، هزاـت ياوـق  ندیــسر  راـظتنا  هـب  هـلیخن »  » رد تماـقا  زور  هد  زا  سپ  داد و  رارق  هاـگودرا  ار  هـلیخن » » ماــنب هفوـک  یکیدزن  رد  یلحم 

هزات تامادقا  ددرگرب و  هفوک  هب  هرابود  دش  ریزگان  ماما  تهج  نیمه  هب  دندمآ ! ددرگ  ترـضح  هاگودرا  رد  رفن » رازه  راهچ  » اعمج
(22) .دروایب لمع  هب  هاپس  يروآدرگ  تهج  يرتیدج  و 

داضتم رصانع  اب  يا  هعماج 

يداضتم فلتخم و  ياههورگ  اهرـشق و  زا  هکلب  دوبن ، دـحتم  هدرـشف و  لکـشتم و  هعماج  کی  زور  نآ  قارع  هعماج  نیا ، رب  هوـالع 
هورگ يوما ، كانرطخ  بزح  نارادفرط  ناوریپ و  .دنتـشادن  رگیدکی  اب  یبسانت  یگنهامه و  هنوگ  چـیه  ًاضعب  هک  دوب  هتفای  لیکـشت 

دـندوب و هدـمآ  درگ  قارع  رد  رگید  طاقن  زا  هک  برع  ریغ  ناناملـسم  دندرمـش ، یم  بجاو  ار  هاگودرا  ود  ره  اب  گنج  هک  حراوخ 
رد يرگید  رب  نیفرط  زا  یکی  حیجرت  رد  ودنتـشادن و  یتباث  هدـیقع  هک  یهورگ  هرخالاب  دیـسر و  یم  رفن  رازه  تسیب  هب  ناشدادـعت 

قارع زور  نآ  هعماج  هدنهد  لیکشت  رصانع  دندوب ، دیدرت 
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(23) .دندش یم  بوسحم  رصانع  نیا  زا  رگید  یکی  زین  (ع ) نانمؤم ریما  صاخ  نایعیش  ناوریپ و  .دنتفر  یم  رامش  هب  هفوک  و 

گنهامهان یهاپس 

هب ار  نآ  هدش و  سکعنم  زین  (ع ) یبتجم ماما  هاپـس  فوفـص  رد  ًاعبط  یگدـنکارپ ، تتـشت و  هدـیقع و  فالتخا  یگتـسد و  دـنچ  نیا 
نینچ هب  دـش  یمن  هجو  چـیه  هب  یجراخ  نمـشد  اب  هلباـقم  رد  ورنیزا  دوب ، هدروآ  رد  روجاـن  بیکرتاـب  گـنهامهان  یـشترا  تروص 

یم (ع ) نسح ماما  هاپـس  رد  كانرطخ  هدیدپ  نیا  دروم  رد  ناخروم  رگید  و  دـیفم ، خیـش  موحرم  هعیـش ، داتـسا  .درک  دامتعا  یهاپس 
ياههورگ زا  دومن ، جیـسب  (ع ) نسح ماما  هک  یهاپـس  دـندش و  هدامآ  گنج  يارب  یگقالع  یب  يدـنکب و  یلیخ  ناـیقارع  : » دنـسیون

گنج يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  هک  جراوخ  - 2 (ع ) نانمؤمریما نارادفرط  نایعیش و  - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  دش  یم  لیکـشت  یفلتخم 
-3 نسح ؛) ماما  اب  یتسود  هن  دوب ، هیواعم  اب  ینمشد  رطاخ  هب  ماما  نایهاپس  فوفص  رد  اهنآ  تکرش  (و  دندرک یم  هدافتسا  هیواعم  اب 

یهورگ هرخالاب  و  - 5 تشادن ؛ حیجرت  هیواعم  رب  نادنچ  نانآ  رظن  ماما  هاپس  رد  يدام  عفانم  عمط  هب  هک  تسرپ  ایند  وج و  دوس  دارفا 
(24) .دندوب هدـش  رـضاح  گنج  يارب  دوخ ، هلیبق  سیئر  زا  يوریپ  هب  ًافرـص  یگریـشع و  بصعت  يور  زا  هکلب  نید ، رطاخ  هب  هن  هک 

.دوب هیواعم  نوچ  يدنمورین  نمشد  اب  هلباقم  تهج  مزال  ماجسنا  یگچراپکی و  دقاف  (ع ) یبتجم ترضح  هاپس  بیترت  نیدب 

ایوگ يدنس 

، گنج راک  رد  نایقارع  یتسـس  نداد  ناشن  قارع و  زور  نآ  هدـنکارپ  تتـشتم و  هعماـج  ياـمن  رود  میـسرت  رد  يدنـس  چـیه  دـیاش 
اجنآ ات  ماما  هاپـس  هک  يا  هطقن  نیرخآ  ینعی  نئادم »  » رد ع )  ) یبتجم ترـضح  .دـشابن  ترـضح  نآ  دوخ  راتفگ  زا  رتاسر  رتایوگ و 

: دومرف نینچ  نآ  یط  دومن و  داریا  یجیهم  عماج و  ینارنخس  درک ، يورشیپ 

هلباقم زا  ار  ام  يدیدرت  کش و  چیه 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 610 

http://www.ghaemiyeh.com


هنیک رثا  رب  زورما  یلو  میدیگنج ، یم  ماش  لها  اب  امش ، یلخاد  مهافت  تماقتسا و  يورین  هب  هتشذگ  رد  ام  .دراد  یمن  زاب  ماش  لها  اب 
.دیا هدوشگ  هوکش  هب  نابز  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تماقتسا  هتسب ، رب  تخر  امش  نایم  زا  مهافت  داحتا و  اه 

مدقم دوخ  نید  رب  ار  دوخ  عفانم  زورما  یلو  دیتشاد ، یم  مدقم  ایند  عفانم  رب  ار  دوخ  نید  دیدش  یم  هناور  نیفص  گنج  هب  هک  یتقو 
.دیتسین رادافو  دیدوب  هک  هنوگ  نآ  ام  هب  تبسن  امش  یلو  میدوب ، هتشذگ  رد  هک  میتسه  هنوگ  نامه  ام  .دیراد  یم 

هورگ .دنا  هداد  تسد  زا  ناورهن  رد  ار  دوخ  ناسک  رگید  يا  هدع  و  نیفـص ، گنج  رد  ار  دوخ  ناگتـسب  ناسک و  امـش ، زا  يا  هدـع 
یچیپرـس ام  يوریپ  زا  زین  هیقب  و  دـنهاوخ ؛ یم  ار  دوخ  ناگتـشک  ياهبنوخ  مود ، هورگ  و  دـنزیر ؛ یم  کشا  دوخ  ناگتـشک  رب  لوا ،

! دننک یم 

رد ندش  هتـشک  هدامآ  رگا  کنیا  .تسا  ام  تزع  دنلب و  فده  فالخ  رب  و  فاصنا ، زا  رود  هک  تسا  هدرک  ام  هب  يداهنـشیپ  هیواعم 
مالعا دیتسه ، تیفاع  یگدـنز و  بلاط  رگا  میهدـب و  ار  وا  خـساپ  ریـشمش  اب  مزیخرب و  هزرابم  رد  وا  اب  ات  دـییوگب  دـیتسه ، ادـخ  هار 

.مینک نیمات  ار  امش  تیاضر  مریذپب و  ار  وا  داهنشیپ  ات  دینک 

! مینامب هدنز  میهاوخ  یم  ام  میهاوخ ، یم  یگدـنز  ام  هیقبلا :» هیقبلا ، : » دـندز دایرف  فرط  ره  زا  مدرم  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  ماما  نخس 
(25)

ایآ دوش ؟ گنج  دراو  هیواعم  لثم  يدنمورین  نمـشد  اب  ماما ع  دوب  نکمم  هنوگچ  یگدنمزر ، هیحور  دقاف  هاپـس  نینچ  هب  اکتا  اب  ایآ 
، دشاب ازرطخ  دوخ  تفر  یم  لامتحا  تلفغ  نیرتکچوک  اب  دوب و  هدش  لیکشت  يداضتم  رصانع  زا  هک  یهاپس ، نینچ  اب 
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؟ تفر یم  يزوریپ  دیما  زگره 

یم اـیآ  تفرگ ، یم  رارق  یهاپـس  نینچ  سأر  رد  هیواـعم  دـندرک و  یم  ضوع  ار  دوـخ  ياـج  هیواـعم  و  ع )  ) نسح ماـما  اـضرف  رگا 
؟ دنکب درک ، ع )  ) نسح ماما  هک  يراک  زج  تسناوت 

دوجو هب  یخلت  ثداوح  تخاس و  کیدزن  یعطق  رطخ  یمدق  ود  ات  ار  یمالـسا  هعماج  داد و  مه  تسد  هب  تسد  لماوع  نیمه  يرآ 
.دیناوخ یم  الیذ  ار  نآ  حرش  هک  دروآ 

نسح ع ماما  فرط  زا  ورین  جیسب 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  هک  دـنا  هدرک  اعدا  هدومن و  فیرحت  ار  خـیرات  قیاقح  رـصاعم ، هتـشذگ و  ناـخروم  ناگدنـسیون و  زا  یخرب 
یگدـنز زا  هتفرگ و  يدام  تازاتیما  هیواـعم  زا  دوب  ددـص  رد  تسخن  زور  زا  هکلب  تشادـن ، هیواـعم  اـب  تفلاـخم  گـنج و  گـنهآ 

! دوب تازایتما  نیا  نیمضت  نیمات و  يارب  درک ، یم  هیواعم  اب  ییاهتفلاخم  رگا  دوش و  رادروخرب  یعفرم  تحار و 

هجو چـیه  هب  یخیرات  قیاقح  اب  تسا و  ساسا  یب  ـالماک  اـهتمهت  نیا  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  تسد  رد  يا  هدـنز  یخیراـت  دانـسا 
رد دـنک ؛ ورین  جیـسب  هاپـس و  يروآدرگ  تشادـن  انعم  دـگنجب ، هیواعم  اب  تساوخ  یمن  مود  ياوشیپ  رگا  اریز  دـشاب ، یمن  راـگزاس 

یگنهامه و مدـع  رطاخ  هب  وس  کی  زا  نکیل  دـش ، گنج  هدامآ  داد و  بیترت  هاپـس  ع )  ) یبتجم ماما  ناخروم ، قافتا  هب  هک  یتروص 
ع)  ) ماما فارطا  زا  مدرم  دـش و  هدیـشاپ  مه  زا  هیواـعم ، هناـنئاخ  ياـه  هئطوت  رثا  رد  رگید  يوس  زا  و  ع )  ) ماـما هاپـس  یگتـسد  دـنچ 

.دش حلص  نتفریذپ  هب  روبجم  دومن و  يراددوخ  گنج  زا  راچانب  زین  ماما  دندش ، هدنکارپ 

هعماج طئارـش  عاضوا و  قیمع  كرد  اب  سپـس  دـش و  زاغآ  رکـشل  هیهت  گنج و  نالعا  و  ماـیق »  » اـب ع )  ) نسح ماـما  راـک  نیارباـنب ،
، زور حلاصم  تیاعر  یمالسا و 
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(26) .دیدرگ طورشم  حلص  هب  رجنم 

: مینک یم  بلج  هنیمز  نیا  رد  یترشیب  تاحیضوت  هب  ار  ناگدنناوخ  رظن  الیذ 

نکش نامیپ  مدرم 

دندوب دامتعا  لباق  ریغ  افویب و  نّولتم و  یمدرم  هکلب  دندوبن ، تهج  کی  لدـکی و  هفوک  قارع و  مدرم  دـش ، هتفگ  البق  هک  روطنامه 
یم زور  خرن  هب  ار  ناـن  حالطـصا  هب  دـندوب و  زور  تردـق  دوجوم و  عـضو  عباـت  هراوـمه  دـندمآ و  یم  درگ  مچرپ  ریز  زور  ره  هک 

دارفا لئابق و  ياسور  زا  يا  هدع  نیفرط ، ياهورین  جیـسب  هاپـس و  شیارآ  نارحب  اب  نامزمه  هک  دوب  هیحور  نیمه  ساسا  رب  .دندروخ 
زاربا يو  تموکح  زا  ار  دوخ  تیامحو  دییات  دنتشون و  اه  همان  هیواعم  هب  هدرک و  تنایخ  ماما  هب  هفوک ، گرزب  ياهنادناخ  هب  هتسباو 
نسح ماما  يو ، ندش  کیدزن  ضحم  هب  هک  دندومن  نیمـضت  دندرک و  قیوشت  قارع  يوس  هب  تکرح  يارب  ار  وا  هنایفخم  دندومن و 

 . دننک میلست  ار  (ع )

هدش يو  اب  گنج  هب  رضاح  يدارفا  نینچ  هب  اکتا  اب  هنوگچ  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  ع )  ) یبتجم ماما  يارب  ار  اه  همان  نیع  زین  هیواعم 
(27 ( ؟ تسا

نئاخ هدنامرف 

هب هاپـس ، رفن  رازه  هدزاود  اب  ار  ساـبع » نب  هللادـیبع   » تفگ كرت  هیواـعم  اـب  گـنج  دـصق  هب  ار  هفوک  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) نسح ماـما 
ناونع هب  دندوب ، ترضح  نآ  گرزب  نارای  زا  ود  ره  هک  ار  سیق » نب  دیعس   » و دعس » نب  سیق   » تشاد و لیسگ  رکشل ، هیالط  ناونع 
.ددرگ يو  نیزگیاـج  يرگید  بیترتب ، دـمآ ، شیپ  يا  هثداـح  رفن  هس  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  اـت  دومن  نییعت  يو  نیـشناج  رواـشم و 

(28)

يورشیپ يولج  دندیسر  هیواعم  هاپس  هب  هک  اجک  ره  رد  داد  روتسد  دومرف و  نییعت  ار  هاپـس  يورـشیپ  ریـس  طخ  ع )  ) یبتجم ترـضح 
گنرد یبات  دنهد  شرازگ  ع )  ) ماما هب  ار  نایرج  دنریگب و  ار  اهنآ 
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(29) .دوش قحلم  اهنآ  هب  یلصا  هاپس  اب 

.دز ودرا  اجنآ  رد  دش و  وربور  هیواعم  هاپس  اب  نکسم »  » مانب یلحم  رد  داد و  تکرح  ار  دوخ  یهدنامرف  تحت  جوف  هللادیبع » »

يو هب  رفن  رازه  تشه  هارمه  هنابـش  هیواعم ، زا  مهرد  نویلیم  کی  تفایرد  اب  هللادیبع  هک  دیـسر  شرازگ  ع )  ) ماما هب  دیـشکن  یلوط 
(30  ) .تسا هتسویپ 

رثوم دح  هچ  ات  ع )  ) ماما یماظن  تیعقوم  لزلزت  هاپـس و  هیحور  فیعـضت  رد  ینارحب ، طئارـش  نآ  رد  هدنامرف ، نیا  تنایخ  تسا  ادیپ 
ماما روتسد  قبط  دوب ، افواب  رایسب  نانمومریما  نادناخ  هب  تبسن  نامیا و  اب  عاجـش و  يدرم  هک  دعـس » نب  سیق   » دوب هچ  ره  یلو  دوب ،

ار وا  تساوخ  هیواعم  .دنک  تیوقت  ار  نازابرس  هیحور  دیشوک  یجیهم  نانخـس  یط  تفرگ و  هدهع  هب  ار  هاپـس  یهدنامرف  ع )  ) نسح
(31) .درک یگداتسیا  مالسا  نانمشد  لباقم  رد  نانچمه  دروخن و  ار  وا  بیرف  سیق  یلو  دبیرفب ، لوپ  اب  زین 

هنانئاخ ياه  هئطوت 

یبتجم ماما  شترا  نایم  رد  يزاس  هعیاش  فالتخا و  فاکـش و  داجیا  روظنم  هب  هکلب  درکن ؛ افتکا  هللادـیبع »  » ندـیرخ هب  اهنت  هیواـعم 
اب هاپس ) همدقم  هدنامرف   ) دعس نب  سیق  هک  درک  یم  عیاش  ع )  ) یبتجم ماما  رکشل  نایم  رد  دوخ ، نارودزم  ناسوساج و  هلیـسوب  (ع ،)

! تسا هدرک  حلص  هیواعم  اب  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  تخاس  یم  عیاش  زین  سیق  هاپس  نایم  رد  و  هدرک ، شزاس  هیواعم 

هدع نیا  .داتـسرف  ع )  ) ماما روضح  هب  دندوب ، مدرم  دامتعا  دروم  هک  ار  رهاظ  شوخ  دارفا  زا  رفن  دنچ  هیواعم  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 
دنوادـخ : » دـندز راج  مدرم  نایم  رد  ماما ، رداچ  زا  جورخ  زا  سپ  و  دـندرک ، تاقالم  ع )  ) یبتجم ترـضح  اب  نئادـم »  » هاگودرا رد 

دنزرف هلیسوب 
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«! دومن ظفح  ار  مدرم  نوخ  و  درک ، حلص  هیواعم  اب  ع )  ) یلع نب  نسح  .تخاس  شوماخ  ار  گنج  شتآ  دناباوخ و  ار  هنتف  ربمایپ 

هب دندرک و  شروش  ماما  دض  رب  هدومن و  رواب  ار  اهنآ  نانخس  دندماینرب و  قیقحت  ددص  رد  دنتشاد ، دامتعا  اهنآ  نانخـس  هب  هک  مدرم 
قرفتم فرط  راهچ  زا  هاگنآ  دندمآرب و  ماما  لتق  ددص  رد  دندرب و  امغی  هب  دوب ، همیخ  رد  هچنآ  هدش و  رو  هلمح  ترضح  نآ  همیخ 

(32) .دندش

جراوخ تنایخ 

نآ رب  یتخـس  تبرـض  دوـب ، هدرک  نیمک  ـالبق  هک  جراوـخ  زا  یکی  هار  نیب  رد  .دـش  طاـباس »  » هـناور نئادـم »  » زا ع )  ) یبـتجم ماـما 
، دوخ صاخ  ناریپ  ناتسود و  زا  يا  هدع  هلیسو  هب  دش و  دیدش  فعـض  يزیرنوخ و  راچد  تحارج ، رثا  رب  ماما  .درک  دراو  ترـضح 
رب تصرف  نیا  زا  هدافتـسا  اب  هیواعم  .دییارگ  تماخو  هب  تحارج  رثا  رب  ترـضح  یمـسج  عضو  نئادم  رد  .دـیدرگ  لقتنم  نئادـم  هب 

.تفریذپ ار  حلص  داهنشیپ  ریزگان  دوب ، هدنام  هدش  اهنت  هداد و  تسد  زا  ار  مزال  یماظن  يورین  هک  مود  ياوشیپ  .تفای  طلـست  عاضوا 
(33)

: دنسیون یم  ناخروم  زا  رگید  يا  هدع  يربط و  هکنانچ  تشادن ، نیا  زج  يا  هراچ  داد  رد  حلص  هب  نت  ع )  ) یبتجم ماما  رگا  نیاربانب 
(34) .دندراذگ اهنت  ار  يو  هدش و  هدنکارپ  وا  درگ  زا  شنارای  هک  دش  حلص  هب  رضاح  یعقوم  ع )  ) یلع نب  نسح 

حلص ياه  هزیگنا  نوماریپ  ماما  راتفگ 

لـماوع و هتـشاذگ و  خـلت  قیاـقح  نیا  يور  تشگنا  درک ، ضارتـعا  ترـضح  نآ  حلـص  هب  هک  یـصخش  خـساپ  رد  یبـتجم ع  ماـما 
: دومن نایب  نینچ  ار  دوخ  مادقا  تابجوم 

یناراـی رگا  .متـشادن  يو  اـب  گـنج  يارب  یناراـی  ناوعا و  هک  مدرک  راذـگاو  هیواـعم  هب  ار  يرادـمامز  تموکح و  تلع  نیا  هب  نم 
اهنآ .ما  هدرک  ناحتما  ار  اهنآ  اهراب  مسانـش و  یم  بوخ  ار  نایفوک  نم  .دوش  هرـسکی  راک  اـت  مدـیگنج  یم  وا  اـب  زور  هنابـش  متـشاد 

.دنقفاوم مه  اب  رفن  ود  هن  دندنبیاپ و  دوخ  ياهنامیپ  تادهعت و  هب  هن  دنراد ، افو  هن  دش ، دنهاوخن  حالصا  هک  دنتـسه  يدساف  نامدرم 
(35) .دنهارمه ام  نانمشد  اب  ًالمع  یلو  دننک ، یم  هقالع  تعاطا و  راهظا  ام  هب  رهاظ  بسح  رب 

دوخ نارای  يراکمه  مدع  یتسس و  زا  هک  مود  ياوشپ 
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: تفگ نینچ  نآ  یط  دومرف و  داریا  يا  هبطخ  يزور  دوب ، رثاتم  تحاران و  تدشب 

هب نم  نتشک  ربارب  رد  هک  ییاه  هدعو  زا  کی  چیه  هب  هیواعم  امش ! رب  ياو  .ایح  مرش و  هن  دنراد و  نید  هن  هک  یمدرم  زا  متفگـش  رد 
رگا یلو  مهدب ، ماجنا  مناوت  یم  زورما  زا  رتهب  ار  دوخ  یـصخش  فیاظو  منک ، تعیب  هیواعم  اب  نم  رگا  .درک  دهاوخن  افو  هداد ، امش 

.منک ارجا  هعماج  رد  ار  ربمایپ  مدج  نییآ  تشاذگ  دهاوخن  دتفیب ، هیواعم  تسد  هب  راک 

ریز دینادب  نیقی  منک ، راذگاو  هیواعم  هب  ار  ناناملسم  يرادمامز  موش  ریزگان  امـش ) ییافویب  یتسـس و  تلع  هب  رگا   ) دنگوس ادخ  هب 
.دش دیهاوخ  اهرازآ  اهتیذا و  عاونا  راتفرگ  دید و  دیهاوخن  ینامداش  یشوخ و  يور  زگره  هیما  ینب  تموکح  مچرپ 

دنهاوخ نان  بآ و  تساوخرد  هداتـسیا و  اهنآ  نادنزرف  هناخ  رد  رب  امـش  نادـنزرف  ادرف  هک  منیب  یم  دوخ  مشچ  هب  ییوگ  نونکا  مه 
دوخ هناخ  رد  زا  ار  اهنآ  هیما  ینب  یلو  تسا ، هداد  رارق  اهنآ  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هدوب و  امـش  نادـنزرف  نآ  زا  هک  ینان  بآ و  درک ؛

.تخاس دنهاوخ  مورحم  دوخ  قح  زا  هدنار و 

: دوزفا ماما  هاگنآ 

اریز مدرک ، یمن  راذگاو  هیواعم  هب  ار  تفالخ  زگره  دندرک ، یم  يراکمه  نم  اب  ادخ  نانمـشد  اب  گنج  رد  هک  متـشاد  ینارای  رگا 
(36) ....تسا مارح  هیما  ینب  رب  تفالخ 

درک داریا  ینانخس  دوب ، رضاح  هیواعم  هک  یـسلجم  رد  يزور  تخانـش ، یم  یبوخب  ار  هیواعم  تموکح  دیلپ  تیهام  هک  یبتجم  ماما 
شیاسآ هافر و  يور  ناناملـسم  تسا ، هیما  ینب  تسد  رد  ناناملـسم  روما  مامز  هک  ینامز  ات  ادـخ ، هب  دـنگوس  : » دومرف نآ  نمـض  و 

(. 37 «) دید دنهاوخن 

نایقارع هب  دوب  يرادشه  نیا ، و 
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دـیما و هب  زگره  هیواعم  تموکح  رد  هکنیا  زا  لفاغ  دـندادن ، هیواعم  اب  گنج  هب  نت  شیاسآ ، یتحار و  دـیما  هب  یتسـس و  رثا  رب  هک 
.دنبای یمن  تسد  دوخ  يوزرآ 

ع)  ) ماما فادها  و  حلص ، نامیپ 

یمالسا هعماج  یلاع  حلاصم  فالخ  رب  ار  هیواعم  اب  گنج  دش ، حیرشت  البق  هک  يدعاسمان  طئارـش  رثا  رب  هک  یماگنه  مود ، ياوشیپ 
یلاع و ياهفدـه  ات  دومن  شـشوک  هداعلا  قوف  درک ، لوبق  ار  سب  شتآ  حلـص و  ریزگان  داد و  صیخـشت  مالـسا  تیدوجوم  ظفح  و 

.دنک نیمات  زیمآ  تملاسم  وحن  هب  حلص و  رذگهر  زا  ناکما  ردق  هب  ار  دوخ  سدقم 

هک يروط  هب  دوب - زاـیتما  هنوگ  همه  نداد  هب  رـضاح  تردـق ، ندومن  هضبق  حلـص و  رارقرب  رطاـخ  هب  هیواـعم  نوـچ  رگید ، فرط  زا 
یگدامآ زا  ماما  (- 38) .دشاب یم  يو  لوبق  دروم  دسیونب  هقرو  نآ  رد  هچ  ره  تشون  داتـسرف و  ماما  يارب  يا  هدش  اضما  دیفـس  هقرو 

نآ گرزب  ياهنامرآ  زا  تشاد و  رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  هک  ار  ساسح  مهم و  تاـعوضوم  هدومن و  ار  يرادرب  هرهب  رثکادـح  وا 
.دنک لمع  داد  رارق  دافم  هب  هک  تفرگ  دهعت  هیواعم  زا  دیناجنگ و  حلص  نامیپ  رد  تفر ، یمرامشب  ترضح 

نآ زا  هدام  دنچ  هب  ناخروم  زا  مادک  ره  هکلب  تسا ، هدشن  رکذ  بیترتب ، لماک و  روط  هب  خـیرات ، بتک  رد  حلـص  نامیپ  نتم  هچ  رگ 
کی اب  .دومن  میسرت  نآ  زا  یلماک  ًابیرقت  تروص  ناوت  یم  فلتخم  بتک  زا  نآ  هدنکارپ  داوم  يروآ  عمج  اب  یلو  دنا ، هدومن  هراشا 

يا هداعلا  قوف  ریبدـت  هب  ناوت  یم  درک ، یم  يراشفاپ  اهنآ  ققحت  يارب  هدومن و  دـیق  داد  رارق  رد  ماما  هک  یتاـعوضوم  هب  هاـتوک  رظن 
زا زایتما  نتفرگ  يارب  یسایس  هزرابم  ماقم  رد  ترضح  هک 
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.درب یپ  هدرب ، راک  هب  نمشد 

یم هدام  جـنپ  رد  هک  ار  حلـص  نامیپ  نتم  میهد ، رارق  یـسررب  دروم  هناگادـج  ار  همانحلـص  داوم  زا  کی  ره  هک  نآ  زا  شیپ  کـنیا 
: مینارذگ یم  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  ًالیذ  درک ، هصالخ  ناوت 

نامیپ نتم 

نآرق روتـسد  قبط  هیواعم  هکنآ  هب  طورـشم  دنک ، یم  يراذـگاو  هیواعم  هب  ار  يرادـمامز  تموکح و  ع )  ) یلع نب  نسح  لوا : هدام 
.دنک راتفر  ص )  ) ربمایپ شور  دیجم و 

ع)  ) یلع نب  نیـسح  دـیآ  شیپ  يا  هثداح  وا  يارب  رگا  دوب و  دـهاوخ  ع )  ) یلع نب  نسح  نآ  زا  تفالخ  هیواعم ، زا  دـعب  مود : هداـم 
.دنک باختنا  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  درادن  قح  هیواعم  زین  .دریگ  یم  تسد  رد  ار  ناناملسم  روما  مامز 

یلع زا  ددرگ و  فقوتم  دیاب  زامن  لاح  رد  ترـضح  نآ  نعل  و  ع )  ) نانموم ریما  هب  تبـسن  تناها  ییوگ و  ازـسان  تعدـب  موس : هدام 
.دوش دای  یکین  هبزج  (ع )

دیاب تسا و  انثتسم  هیواعم  هب  تموکح  میلست  عوضوم  زا  تسا  دوجوم  هفوک  لاملا  تیب  رد  هک  مهرد  نویلیم  جنپ  غلبم  مراهچ : هدام 
.دوش فرصم  ع )  ) یبتجم ماما  رظن  ریز 

غلبم درگباراد »  » جارخ زا  هیواعم  دیاب  نینچمه  .دهدب  حیجرت  هیما  ینب  رب  ار  مشاه  ینب  لام ، لذب  يررقم و  نییعت  رد  دیاب  هیواعم  زین 
(39) .دنک میسقت  دندش ، هتشک  نانموم  ریما  باکر  رد  هک  نیفص  لمج و  گنج  يادهش  ناگدنامزاب  نایم  رد  مهرد  نویلیم  کی 

يو رازآ  بیقعت و  زا  دنشاب ، هک  يداژن  ره  زا  زاجح ، قارع و  ماش و  هنکس  زا  معا  مدرم ، مامت  هک  دنک  یم  دهعت  هیواعم  مجنپ : هدام 
هیواعم تموکح  دض  رب  ناش  هتشذگ  ياهتیلاعف  ببس  هب  ار  اهنآ  زا  يدحا  دنک  رظنفرص  اهنآ  هتشذگ  زا  دنشاب و  ناما  رد 
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.دنکن رازآ  هتشذگ  ياه  هنیک  رطاخ  هب  ار  قارع  لها  ًاصوصخم  و  دهدن ، رارق  بیقعت  تحت 

لام و ناج و  درازاین و  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دهد  یم  ناما  دنتسه ، هک  اجک  ره  رد  ار ، ع )  ) یلع نارای  مامت  هیواعم  نیا  رب  هوالع 
داجیا اهنآ  يارب  یتحاران  نیرتکچوک  و  دـنریگن ، رارق  بیقعت  تحت  هجو  چـیه  هب  و  دنـشاب ، ناـما  رد  یلع  ناریپ  نایعیـش و  سوماـن 

.دوشن هتفرگ  سپ  اهنآ  زا  تسا  ع )  ) یلع نایعیش  تسد  رد  لاملا  تیب  زا  هک  یلاوما  و  دسرب ، يو  هب  سک  ره  قح  دوشن ،

نادناخ دارفا  زا  مادک  چیه  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  شردارب  و  ع )  ) یلع نب  نسح  هجوتم  هیواعم  هیحان  زا  يرطخ  هنوگ  چیه  دیابن  زین 
.دزاس مهارف  ار  اهنآ  سرت  فوخ و  تابجوم  يا  هطقن  چیه  رد  دیابن  دوشب و  ص )  ) ربمایپ

هاوگ هلئـسم  نیا  رب  ار  ادخ  وا  .دراذگب  ارجا  دروم  هب  اقیقد  هدرمـش  مرتحم  ار  نآ  داوم  مامت  درک  دهعت  ادیکا  هیواعم  نامیپ ، نایاپ  رد 
(40) .دنداد یهاوگ  زین  ماش  لاجر  ناگرزب و  مامت  و  تفرگ ،

ص)  ) ربمایپ تفای : ققحت  دوبن ، شیب  یکدوک  زونه  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  یماگنه  رد  ص ،)  ) مالسا ربمایپ  ییوگـشیپ  بیترت  نیدب 
: دومرف وا  هدهاشم  اب  ربنم ، زارفرب  يزور 

(41) .تخاس دهاوخ  رارقرب  حلص  ناناملسم  زا  هورگ  ود  نایم  رد  وا  هلیسوب  دنوادخ  تسا و  ناناملسم  رورس  نم  دنزرف  نیا  »

هیواعم اب  حلص  زا  ع )  ) ماما ياهفده 

دننک یم  یعـس  هراومه  دنبای ، یم  دوخ  تایرظن  اهفدـه و  فالخ  رب  ار  طئارـش  عاضوا و  هک  یماگنه  ناهج ، نارادـمامز  ناگرزب و 
یعامتجا یسایس و  تابساحم  رد  یساسا  لصا  کی  نیا  و  دشاب ، هتشاد  ربرد  يرتمک  نایز  هک  دنریگب  ار  یبناج  یهارود ، دراوم  رد 

.تسا

زین ع )  ) یبتجم ماما 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 619 

http://www.ghaemiyeh.com


ورنیا زا  .دـیامن  نیماـت  یبسن  روط  هب  تسا ، رودـقم  هک  اـجنآ  اـت  ار  دوخ  یلاـع  ياهفدـه  دیـشوک  یم  لوقعم  هیور  نیمه  ساـسا  رب 
هعماج روما  هرادا  رد  هک  درک  راذگاو  يو  هب  ار  تموکح  طرـش  نیا  اب  لوا  هدام  قبط  دـیآ ، رانک  هیواعم  اب  دـش  ریزگان  هک  یماگنه 

.دیامن راتفر  ص )  ) ربمایپ شور  نآرق و  نیناوق  ساسا  رب  اهنت  یمالسا 

نیناوق يرادهگن  تنایـص و  یلـصا ، فده  هکلب  دوبن ، یمالـسا  تموکح  لیکـشت  تردـق و  هب  ندیـسر  اهنت  ماما  رظن  تسا  یهیدـب 
فده يدودح  ات  زاب  دـش ، یم  ارجا  هیواعم  هلیـسو  هب  شور  نیا  رگا  دوب و  نیناوق  نیا  ساسا  رب  هعماج  يربهر  عامتجا و  رد  مالـسا 

.دوب هدش  نیمات  یلصا 

و دریگب ، هدهع  هب  ار  یمالـسا  هعماج  يربهر  هنادازآ  تسناوت  یم  ع )  ) یلع نب  نسح  هیواعم ، گرم  زا  سپ  مود ، هدام  قبط  هوالعب ،
قبط دــینارذگ و  یم  ار  يریپ  نارود  ماـیا  نآ  رد  (42)و  دوب رتگرزب  ترـضح  نآ  زا  لاس  یـس  دودـح  رد  هیواعم  هکنیا  هب  هجوت  اـب 

هچ ات  يداع  تابساحم  يور  طرـش ، نیا  هک  ددرگ  یم  نشور  دشکن ، لوط  نادنچ  يو  رمع  هک  تفر  یم  يدایز  دیما  يداع  طئارش 
.دوب ناناملسم  مالسا و  عفن  هب  دح 

اب زامن  لاح  رد  هعمج و  زامن  مسارم  رد  ع )  ) نانموم ریما  هک  یطئارش  رد  اریز  دوب ، رایـسب  تیمها  زئاح  مادک  ره  زین  نامیپ  داوم  هیقب 
نایعیـش و دوب و  هدـمآ  رد  يراد  هشیر  تعدـب  کـی  تروـص  هب  راـک  نیا  تفرگ و  یم  رارق  متـش  بس و  دروـم  ییاورپ  یب  لاـمک 

نینچ نتفرگ  شزرا  دـندوب ، هجنکـش  دـیدهت و  ضرعم  رد  بیقعت و  دروم  اج  همه  ربمایپ  نادـناخ  دارفا  ترـضح و  نآ  نارادتـسود 
.دوب راکنا  لباق  ریغ  هیواعم  زا  يدهعت 

عامتجا
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هفوک رد 

راـظتنا مدرم  .دـندمآ  درگ  رهـش  نیا  گرزب  دجـسم  رد  دـندش و  هفوک  دراو  دوخ  ياوق  هارمه  نیفرط  حلـص ، ناـمیپ  داـقعنا  زا  سپ 
يدیدرت کش و  هنوگ  چیه  ياج  ات  دوش  دییات  مدرم ، روضح  رد  فرط ، ود  ناربهر  هیحان  زا  ییاهینارنخـس  یط  نامیپ  داوم  دنتـشاد 

.دنامن یقاب  نآ  يارجا  رد 

رد اهنت  هن  یلو  دـناوخ ؛ يا  هبطخ  تسـشن و  ربنم  زارف  رب  هیواعم  اذـل  دوب ، حلـص  همانرب  رد  زج  ینارنخـس  داریا  دوبن ، اجیب  راظتنا  نیا 
: تفگ نینچ  ریقحت  اب  هارمه  هنعطاب و  هکلب  درکن ، يدیکات  حلص  طئارش  هب  يدنبیاپ  دروم 

هکلب دیهد ، یم  ماجن  ار  اهنیا  هک  مناد  یم  نوچ  دیزادرپب ! تاکز  دیروآ و  اج  هب  جح  زامن و  هک  مدیگنجن  امش  اب  نیا  رطاخ  هب  نم  »
«. منک تموکح  امش  رب  هتخاس و  دوخ  عیطم  ار  امش  هک  مدیگنج  امش  اب  نیا  يارب 

یـشزرا هنوگ  چـیه  و  تسا ، نم  ياهاپ  ریز  ما  هتـسب  ع )  ) یلع نب  نسح  اب  هک  یناـمیپ  طرـش و  ره  هک  دیـشاب  هاـگآ  : » تفگ هاـگنآ 
(43 «) .درادن

.درک ضقن  اراکشآ  ار  حلص  نامیپ  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  دوخ  تادهعت  مامت  هیواعم  بیترت ، نیدب 

هیواعم تایانج 

دوخ تیانج  لمع و  تدش  رب  شیپ  زا  شیب  هکلب  درواین  لمع  هب  دوخ  شور  رد  یلیدعت  اهنت  هن  تسایس ، نیا  مالعا  لابند  هب  هیواعم 
.دوزفا

گرزب و نارایو  نایعیـش و  رب  ار  یگدنز  هصرع  داد ، جور  هتـشذگ  زا  شیب  ار  ع )  ) نانموم ریما  سدقم  تحاس  هب  تناها  تعدـب  وا 
ار مالـسا  گرزب  لاجر  زا  رگید  يا  هدع  و  يدع » نب  رجح   » نوچمه یگرزب  تیـصخش  تخاس ، گنت  هداعلا  قوف  ع )  ) یلع رادافو 

تفای شیازفا  ع )  ) یلع ناوریپ  دروم  رد  راشف  هجنکش و  راتشک و  و  دیناسر ، لتق  هب 
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.دندرب یم  رس  هب  ناقفخ  راشف و  طیحم  رد  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  رود  ای  دندش و  يراوتم  ای  ینادنز و  ای  نایعیش  ًاعون  هک  يروط  هب 

قبط زین  درگباراد »  » جارخ دروم  رد  هکلب  داهن ، اپ  ریز  ار  ترـضح  نآ  ناریپ  و  ع )  ) یلع مارتحا  ظفح  هب  طوبرم  هدام  اهنت  هن  هیواـعم 
.درکن راتفر  نامیپ 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يربط » »

: دسیون یم  ریثا » نبا  ( » 44 «. ) تسام نآ  زا  ام و  لاملا  تیب  هب  قلعتم  لام ، نیا  دنتفگ  دندادن و  ار  درگباراد  جارخ  هرصب  لها  »

(45 «.) دنداد ماجنا  هیواعم  روتسد  هب  ار  راک  نیا  دندیزرو و  عانتما  درگباراد  جارخ  نداد  زا  هرصب  لها  »

مدرم یهاگآ  يرادیب و 

تاغیلبت و ریثات  تحت  دوخ و  ياسور  زا  يوریپ  هب  دـندوب و  رازیب  هتـسخ و  گـنج  زا  ددـعتم  ياـهگنج  لـمحت  ببـس  هب  هک  یمدرم 
فعض راهظا  رطاخ  هب  هکدندرگ  هجوتم  دنوش و  رادیب  دوب  مزال  دندوب ، هتسب  شزاس  حلص و  هب  لد  هیواعم  لامع  هدنبیرف  ياه  هدعو 

هدـش بکترم  یگرزب  هابتـشا  هچ  دوخ ، ياسور  زا  هناروکروک  يوریپ  هیواعم و  ياه  هدـعو  هب  یگتفیرف  و  گنج ، بقاوع  لمحت  زا 
.دندید یم  ار  دوخ  لمع  كانرطخ  موش و  بقاوع  راثآ و  دوخ  مشچ  هب  هکنآ  رگم  دوبن  نکمم  نیا  و  دنا !؟

ییاهناقفخ و  موادم ، ییاهبیقعت  اهتیمورحم ، اهراشف ، هب  هدش و  انشآ  يوما  تموکح  یلصا  هرهچ  اب  ًالمع  ناناملسم  دوب  مزال  هوالعب 
.دنربب یپ  دروآ ، یم  لمع  هب  يوما  تموکح  هک 

اهتیعقاو نیا  هک  دوب  نیا  دنهد ، ماجنا  خیرات  زا  ساسح  ههرب  نآ  رد  وا  یمیمـص  نارای  و  (ع ) نسح ماما  دوب  مزال  هچنآ  تقیقح ، رد 
قیاقح نیا  مهف  كرد و  يارب  ار  اهنآ  راکفا  لوقع و  هحیتن  رد  دنزاس و  فوشکم  ناگمه  رب  هدرپ  یب  نایرع و  ار 
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راب ریز  زا  هناـش  هک  دوب  نیا  يارب  هن  درک ، حلـص  (ع ) یبتجم ماـما  رگا  نیارباـنب  .دـنزاس  هداـمآ  نآ ، دـض  رب  هزراـبم  ماـیق و  و  خـلت ،
.دنک عورش  يرگید  حطس  رد  ار  هزرابم  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب  دنک ، یلاخ  تیلوئسم 

یم يربط »  » .داد ناکت  تخس  ار  نایقارع  درک و  کمک  بلطم  نیا  هب  تسویپ  عوقو  هب  حلص  نامیپ  داقعنا  زا  سپ  هک  یثداوح  ًاقافتا 
ماـیق هیواـعم  دـض  رب  جراوخ  زا  یهورگ  ماـگنه  نیا  رد  .دز  ودرا  هفوک ) یکیدزن  « ) هیلخن  » رد سب ) شتآ  زا  سپ  ) هیواـعم : » دـسیون

هیواعم .دنداد  تسکش  ار  اهنآ  جراوخ  .داتسرف  اهنآ  گنج  هب  ار  نایماش  زا  یماظن  نوتس  کی  هیواعم  .دندش  هفوک  رهـش  دراو  هدرک 
(46 !«) دوب دنهاوخن  ناما  رد  دنگنجن ، جراوخ  اب  رگا  هک  درک  دیدهت  و  دنزاس ، بوکرسار  جراوخ  داد  روتسد  هفوک  لها  هب 

نمـشد هک  هیواـعم  فرط  زا  دـندوبن ، (ع ) یلع نب  نسح  ناـنمومریما و  باـکر  رد  گـنج  هب  رـضاح  هـک  قارع  مدرم  بـیترت  نیدـب 
یـشمارآ حلـص و  هب  زگره  هیواعم  تموکح  رد  هک  داد  ناشن  نیا  و  دندش ! جراوخ  اب  گنج  هب  روبجم  ، دوب جراوخ  اهنآ و  كرتشم 

.دیسر دنهاوخن  دندرک  یم  وزرآ  هک 

یگنسرگ دیدهت و  تسایس 

هب نایقارع  دض  رب  تشاذگ ، یگنـسرگ  دیدهت و  همانرب  ار  نآ  مسا  دیاب  هک  ار  يراد  هنماد  یناسنا  دـض  همانرب  هیواعم  نیا ، رب  هوالع 
.درک طقاس  یتسه  زا  ار  اهنآ  تشاذگ و  ارجا  دروم 

عطقار اهنآ  ياـیازم  قوقح و  رگید  فرط  زا  داد و  رارق  دـیدهت  راـشف و  هنوگ  همه  ضرعم  رد  ار  قارع  مدرم  فرط  کـی  زا  هیواـعم 
.درک

اهتسد و هیما  ینب  .دندیسر  لتق  هب  دندوب  هک  اج  ره  رد  نایعیش  دسیون : یم  ننست ، ناهج  روهشم  دنمشناد  دیدحلا ،» یبا  نبا  »
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نادـناخ هـب  یگتـسبلد  يرادتـسود و  هـب  فورعم  هـک  سک  ره  .دـندیرب  ، دنتـسه نایعیـش  زا  هـکنیا  لاـمتحا  هـب  ار  صاخـشا  ياـهاپ 
.دندرک ناریو  ار  شا  هناخ  ای  و  تفر ، تراغ  هب  شلام  ای  دش ، ینادنز  دوب ، (ص ) ربمایپ

یم هدرمش  رتدب  ینیدیب  رفک و  هب  ماهتا  زا  (ع ) یلع یتسود  هب  ماهتا  هک  دیـسر  يدح  هب  نایعیـش  هب  تبـسن  تاقییـضت  راشف و  تدش 
! تشاد لابند  هب  يرت  تخس  بقاوع  و  دش !

.دش یم  هدرمش  (ع ) نانمومریما نایعیش  زکرم  هفوک  اریز  دوب  رتدب  همه  زا  هفوک  لها  عضو  زیمآ ، تنوشخ  تسایس  نیا  يارجا  رد 

نارای فص  رد  يزور  هک  دایز  .درک  لوحم  يو  هب  زین  ار  هرصب  ییاورنامرف  اهدعب  داد و  رارق  هفوک  مکاح  ار  هیمـس » نب  دایز  » هیواعم
، تخاس انیبان  درک ، عطق  ار  اهنآ  ياهاپ  اهتسد و  درک ، دیدهت  تشک ، هدرک و  ادیپ  تخانـش ، یم  یبوخب  ار  اهنآ  همه  دوب و  (ع ) یلع

یقاب قارع  رد  هعیش  فورعم  ياهتیـصخش  زا  يدحا  هک  يروط  هب  دومن ، هدنکارپ  قارع  زا  تخیوآ و  راد  هب  امرخ  ناتخرد  هخاش  رب 
.دنامن

هرصب هقوک و  رد  راشف  جوا 

ناتسود هناخ  هب  یتقو  هک  يروط  هب  دندوب ، هتفرگ  رارق  راشف  ریز  نارگید  زا  شیب  هفوک  ًاصوصخم  قارع و  مدرم  دش ، هراشا  هکنانچ 
راکتمدـخ زا  نوچ  ، دنتـشاذگ یم  ناـیم  رد  اـهنآ  اـب  ار  دوخ  رارـسا  دـندرک و  یم  دـمآ  تفر و  دوخ  ناـنیمطا  قوثو و  دروم  دارفا  و 

! دندرک یمن  زاغآ  ار  وگتفگ  دنهدن ، ول  ار  اهنآ  هک  دنتفرگ  یمن  دکؤم  ياهدنگوس  اهنآ  زا  هک  مادام  دندیسرت ، یم  هناخبحاص 

ار (ع ) یلع نادناخ  نایعیش و  زا  کی  چیه  تداهش  هک  تشون  روشک  رسارس  رد  وخ  نارادنامرف  لامع و  هب  يا  همانـشخب  یط  هیواعم 
! دنریذپن

نادادتسود زا  یصخش ، هک  دنداد  تداهش  رفن  ود  رگا  : » تشون نینچ  يرگید  همانشخب  یط  يو 
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«! دییامن عطق  ار  وا  يررقم  قوقح و  دینک و  فذح  لاملا  تیب  رتفد  زا  ار  شمسا  تسا ، وا  نادناخ  و  (ع ) یلع

تشاذگ هرصب  رد  دوخ  ياج  هب  ار  بدنج » نب  هرمس  ، » درک یم  تموکح  هرصب  رد  هام  شش  هفوک و  رد  هام  شـش  بوانتب  هک  دایز 
یسرت یمن  ایآ  تفگ : يو  هب  دایز  .دیناسر  لتق  هب  ار  رفن  رازه  تشه  تدم  نیا  رد  هرمـس  .دنک  هرادا  ار  رهـش  روما  يو  بایغ  رد  ات 
! مدیسرت یمن  يزیچ  نینچ  زا  زگره  متشک  یم  زینار  اهنآ  ربارب  ود  رگا  تفگ : یشاب ؟ هتشک  ار  هانگیب  رفن  کی  اهنآ  نایم  رد  هک 

.دندوب نآرق  ظفاح  همه  هک  تشک  ارم  ناگتسب  زا  رفن  تفه  لهچ و  زور  کی  دادماب  رد  هرمس  دیوگ : یم  يودع » راوس  وبا  »

اروشاع مایق  زاس  هنیمز  حلص ،

يوما تموکح  یلصا  تیهام  دروآ و  رد  هب  یتسس  توخر و  زا  ار  اهنآ  داد و  ناکت  تخس  ار  قارع  مدرم  كانتـشحو ، ثداوح  نیا 
.دومن راکشآ  يدح  ات  ار 

هیواعم ياهـششخب  لذـب و  زا  دـندش و  یم  دـنم  هرهب  (ع) نسح ماما  حلـص  نامیپ  عفانم  راثآ و  زا  لئابق ، ياـسور  هک  لاـح  ناـمه  رد 
رگدادیب و تموکح  یلصا  تیهام  هب  مک  مک  قارع  يداع  مدرم  دنتشگ ، یم  رادروخرب 

(47  ) .دندرب یم  یپ  ، دندوب هدرک  تیبثت  ار  نآ  دوخ  تسد  هب  هتفر و  نآ  يوس  هب  دوخ  ياپ  هک  هیواعم  هماکدوخ 

لتق زا  سپ  هک  صخـش  نیا  تشاذگ و  او  رماع » نب  هللادـبع   » هب ار  هرـصب  راک  تخاس و  مکاح  هفوک  رب  ار  هبعـش » نب  هریغم   » هیواعم
شیوـخ تلود  راکریبدـت  هب  قـشمد  زا  تفر و  ماـش  هب  زین  دوـخ  هیواـعم  .تشگزاـب  هرـصب  هب  دوـب ، هتفگ  كرت  ار  رهـش  نآ  ناـمثع 

.تخادرپ

كانهودنا دنداتفا ، یم  (ع ) یلع راگزور  رد  یناگدنزدای  هب  هاگ  ره  قارع  مدرم 
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ناشیا نایم  هک  یحلص  زا  زین  دندومن و  یم  ینامیشپ  راهظا  دندوب ، هداد  ناشن  (ع ) یلع زا  تیامح  رد  هک  یتسـس  نآ  زا  دندش و  یم 
زا دندرک و  یم  شنزرـس  ار  رگیدمه  دندیـسر ، یم  رگیدـکی  هب  نوچ  نانآ  .دـندوب  نامیـشپ  تخـس  دوب ، هداتفا  قافتتا  ماش  مدرم  و 

رهـش و نآ  نایم  هفوک  ناگدنیامن  هک  دوب  هتـشذگن  یلاس  دنچ  زونه  درک ؟ دـیاب  هچ  دـش و  دـهاوخ  هچ  هک  دندیـسرپ  یم  رگیدـکی 
(48) .دنتخادرپ دمآ  تفر و  هب  يو  نانخس  ندینش  وا و  اب  وگتفگ  یلع و  نب  نبسح  راید  يارب  هنیدم 

تفر یم  رامش  هب  يوما  دساف  تموکح  اب  گنج  يارب  تما  یجیردت  نیرمت  یگدامآ و  نارود  (ع ) نسح ماما  حلص  نارود  نیاربانب 
.دسر ارف  دشاب ، هتشاد  مایق  یگدامآ  یمالسا  هغماج  هک  يزور  دوعوم ، زور  ات 

مایق زاغآ  يارب  یگدامآ  راهظا 

زور نآ  .دنک  نیمأت  ار  ماما  فده  هک  دوب  هدیـسرن  شنیب  كرد و  زا  هیاپ  نآ  هب  عامتجا  زونه  درک ، حلـص  (ع ) نسح ماما  هک  يزور 
.دوب هدرک  قیرزت  اهنآ  رد  ار  تسکش  حور  هک  ییاهوزرآ  لامآ و  دوب ؛ اهوزرآ  لامآ و  ياهریجنز  ریسا  یمالسا  هعماج  زونه 

هب دـنک و  هدامآ  يوما  تموکح  دـض  رب  مایق  ياربار  یمومع  راکفا  هک  دوب  نیا  درک  یم  بیقعت  (ع ) نسح ماـما  هک  یفدـه  ررنیزا و 
ترـضح هک  ییاهتراشا  هکنآ  هژیوب  دـنربب ، یپ  يوما  تموکح  تیهام  عاضوا و  قیاقح  هب  دنـشیدنیب و  دوخ  اـت  دـهد  تصرف  مدرم 

.درک یم  رادیب  ًالماک  ار  مدرم  راکفا  دومن ، یم  مالسا  ماکحا  نتـشاذگ  اپ  ریزو  يوما  تموکح  تایانج  اهیرگمتـس و  هب  (ع ) یبتجم
(49)

.دنک مایق  هک  دنتساوخ  وا  زا  هدش  (ع ) یلع نب  نیسح  هحوتم  قارع  گرزب  ياهتیصخش  تفرگ و  توق  یگدامآ  نیا  مک  مک 

(ع) یبتجم ماما  زا  يوریپ  هب  ار  اهنآ  (ع ) یلع نب  نیسح  یلو 
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یمن رمث  هب  مایق  تضهن و  ، تسا هدـنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  تسین و  دـعاسم  ماـیق  يارب  یلعف  عاـضوا  دومرف : یم  درک و  یم  هیـصوت 
.دسر

هنیدم رد  ثداوح  باتزاب 

هنیدـم رد  هلـصاف  الب  هیواعم  ياهتیانج  ربخ  دوب ، راد  هدـهع  ار  تماما  (ع ) یلع نب  نیـسح  هک  (ع ) یبتجم ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
زاـجح و قارع و  رد  هعیـش  ناـگرزب  تکرـش  اـب  (ع ) یلع نب  نیـسح  هک  تشگ  یم  یتاـعامتجا  رد  ثحب  روحم  دـنکفا و  یم  نینط 
زا يا  هدـع  تشک ، ار  وا  ناـهارمه  و  يدـع » نب  رجح   » هیواـعم هـک  یماـگنه  هنوـمن ، يارب  .داد  یم  لیکـشت  یمالـسا  رگید  قطاـنم 

ناـمیا اـب  دارفا  همه  رد  ترفن  زا  یجوم  ربـخ  نیا  شخپ  دـنداد و  ربـخ  ترـضح  هب  ار  ناـیرج  هدـمآ  (ع ) نیـسح دزن  هفوک  ناـگرزب 
.تخیگنارب

، نآ رثوم  لماوع  نیغلبم و  هک  تفرگ  یم  لکش  يوما  تموکح  دض  رب  یمظنم  شبنج  ماگنه  نآ  رد  هک  دهد  یم  ناشن  بلطم  نیا 
هیواعم نوشق  دنزگ  زا  ار  نانآ  ناج  شیوخ  هنادنمشوه  ریبدت  اب  ترـضح  هک  دندوب  (ع ) نسح ماما  یمیمـص  كدنا و  ناوریپ  نامه 

ار مایق  حور  دز ، یم  جوم  هیواعم  تموکح  نارود  رـسارس  رد  هک  یتایانج  راکذت  اب  هک  دوب  نیا  هورگ  نیا  فدـه  .دوب  هدرک  ظفح 
(50 !) دسر ارف  دوعوم  زور  ات  دنزیگنارب  مدرم  ياهلد  رد 

؟ درک مایق  (ع ) نیسح ماما  حلص  (ع ) نسح ماما  ارچ 

هک تسا  نیا  نآ  تسا و  یقاب  لاوس  کی  ياج  اجنیارد ، یلو  تخاس ، نشور  ار  (ع ) یبتجم ماما  حلـص  زمر  زار و  نیـشیپ ، ياـهثحب 
و درکن ؟ حلص  دیزی  اب  (ع ) نیسح ماما  ارچ  دوب ، یتسرد  راک  حلص ، رگا  دومن ؟ مایق  نیـسح  ماما  یلو  درک  حلـص  (ع ) نسح ماما  ارچ 

؟ دیگنجن نسح  ماما  ارچ  دوب ، گنج  رب  رارق  رگا 

توافتم طئارش  عاضوا و  رد  دیاب  ار  لاوس  نیا  خساپ 
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هیواعم و هویـش  توافت  زا  ییاه  هشوگ  هب  ًالیذ  .درک  وجتـسج  دـیزی  هیواعم و  تیـصخش  راتفر و  هوحن  و  گرزب ، ماما  ود  نیا  ناـمز 
: مینک یم  هراشا  دیزی 

هیواعم ياهیراکبیرف 

یعرش گنر  دوخ  تموکح  هب  درک  یم  یعس  هراومه  ، دوخ هنابیرف  ماوع  ياهتسایس  اه و  هشقن  اب  دوخ ، يرادمامز  نارود  رد  هیواعم 
رگ .درک  یم  يریگولج  دمهفب ، یمالسا  تسایس  حیحص  ریس  طخ  زا  ار  يو  فارحنا  یمومع ، راکفا  هک  نیا  زا  وا  .دهدب  یمالسا  و 

و هتخاـس ، یمالـسا  هیاریپ  یب  هداـس و  تفـالخ  نیزگیاـج  ار  يوما  یفارـشا  تموکح  هدومن و  فیرحت  ار  مالـسا  ًـالمع  هیواـعم  هچ 
تاررقم ، درک یم  ظفح  ًاتبـسن  ار  مالـسا  رهاوظ  اهنیا  دوجو  اب  یلو  دوب ، هدرک  لیدبت  یمالـسا  ریغ  هعماج  کی  هب  ار  یمالـسا  هعماج 

یمن دـش و  یم  تاعارـض  یمالـسا  تاررقم  زا  يا  هراـپ  شراـبرد  رد  دـیرد و  یمن  ار  اـه  هدرپ  دوـمن ، یم  ارجا  ًارهاـظ  ار  یمالــسا 
مدرم رب  یمالـسا ، تفالخ  نید و  مان  هب  نوچ  هک  درک  یم  كرد  یبوخب  وا  .دوش  ضوع  هعماج  يرهاـظ  یمالـسا  گـنر  تشاذـگ 
ناـنآ رب  نآ  ماـن  هب  يو  هک  ینید  ناـمه  نید - اـب  هزراـبم  ار  نآ  مدرم  هک  دوشب  ییاـهراک  بکترم  ًاـنلع  دـیابن  دـنک ، یم  تموـکح 
هتسد نآ  دشاب و  راگزاس  تشاد  هک  یماقم  اب  ات  داد  یم  ینید  گنردوخ  لامعا  هب  هشیمه  هکلب  دنیامن ، یقلت  درک - یم  ییاورنامرف 

.داد یم  ماجنا  افخ  رد  دوبن ، رودقم  ینید  نیزاوم  قبط  نآ  ریسفت  هیجوت و  هک  ار  اهراک  زا 

ياه هویـش  هب  ار  تالکـشم  تشاد و  يا  هنارهام  هداعلا  قوف  تسایـس  تالکـشم ، اب  هلباقم  روما و  لصف  لـح و  رد  هیواـعم ، هوـالعب 
ریثأت مایق و  يزوریپ  عوضوم ، ود  نیمه  و  دوب ، اـهنآ  يریگراـک  هب  رد  تراـهم  دـقاف  دـیزی  شدـنزرف  هک  درک  یم  لـح  یـصوصخم 

نامز رد  تداهش  تبثم 
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حیحـص يرواد  يوما  دـض  بالقنا  مایق و  هرابرد  یمومع  راکفا  طئارـش  نیا  رد  اریز  داد  یم  رارق  دـیدرت  دروم  ار  هیواـعم  تموکح 
، تهج نیمه  هب  دوبن و  انشآ  مالـسا ، زا  هیواعم  فارحنا  نازیم  هب  یمومع  راکفا  زونه  نوچ  دش ، یمن  هتخیگنارب  هیما  ینب  .درک  یمن 

رامش هب  تموکح  تردق و  رس  رب  شکمشک  یسایس و  فالتخا  کی  رتشیب  هیواعم  اب  ار  (ع ) یبتجم ترضح  گنج  هاگآ ، ان  رصانع 
! لطاب ربارب  رد  قح  مایق  ات  دندروآ ، یم 

دیدرگ یم  هابتشا  شوختسد  نآ  هرابرد  یمومع  راکفا  هکلب  درک ، یمن  کمک  تضهن  دصاقم  دربشیپ  هب  یطئارش  نینچ  رد  تداهش 
.دش یم  ثول  تقیقح  و 

دعاسم ان  وج 

و دهد ، هلصیف  ار  رما  صخشم ، هار  کی  زا  دناوتب  حلصم  کی  هک  دوبن  یحیرص  ياضف  هیواعم  هرود  یسایس  ياضف  ، » میدید هکنانچ 
لمع بقارم  تسیاب  یم  وج  نآ  رد  یحلـصم  ره  هک  دوب  يوج  هکلب  دوبن ، نینچ  دـنک ، ادـیپار  شیوخ  تهج  يرایـشوه ، اب  هعماج ،

یلمعلا سکع  نمشد - ههجاوم  لکـش  دوخ و  نایفارطا  یگنوگچ  دوخ و  تاناکما  هب  هجوت  اب  تصرف - ره  رد  دشاب و  داسف  ناربهر 
رد .دوب  نسح  ماما  راگزور  هدمع  لکـشم  نیا ، .دـنادرگ  زوریپ  بلاغ »  » رب ار  بولغم » تقیقح   » هنوگ نیدـب  ات  دـهد ، ناشن  بسانم 

، اه هدیدپ  زا  يرایـسب  دننام  زین  تداهـش  عقاو  رد  .تشادن  دـیاب ، هک  يریثأت  دوب  هدـش  هتخانـش  تداهـش »  » مان هب  هچنآ  راگزور ، نآ 
دوخ هب  رثوم  یعامتجا  هدیدپ  کی  لکش  دیآ و  رد  يدرف  صالخا  تداهـش و  کی  تروص  زا  دناوتب  ات  دهاوخ  یم  يدعاسم  هنیمز 

.دنیرفایب تایح  مدرم ، رگید  گر  رد  دیهش  نوخ  دریگ و 

هک تشذگ  نانآ  زا  يدای  و  دندوب - هتفرگ  ار  وا  رود  هک  يرصنع  تسس  هاپس  اب  ماما  رگا  هک  دنهد  یم  ناشن  یخیرات  نئارق 
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هکلب دنتشک ، یمن  نامرهق ، دیهش  کی  ناونع  هب  يدوز  هب  ار  وا  داهن ، یم  ریـشمش  هیواعم  دوخ و  نایم  تساخ و  یم  رب  دندرک - هچ 
تـسد هب  يزور  و  دندوب ، هدید  مالـسا  نازابرـس  تسد  زا  شنادـناخ  وا و  هک  ار  یگنن  تساوخ  یم  هیواعم  دـندرک ! یم  ریـسا  ار  وا 
تروص رد  ماما  سپ  .دنک  ناربج  (ص ) دمحم لآ  ناگرزب  زا  یکی  ندرک  ریسا  قیرط  زا  دندوب ، هدش  ریسا  مالسا  روشحلس  نازابرس 
راتفرگ هیواعم  تسد  هب  وا  هکلب  دـش ، یمن  هتـشک  دـمآ - شیپ  اروشاعرد  هک  ناسنا  نامرهق - يدیهـش  تروص  هب  ندروخ ، تسکش 

یم قح  عضوم  هجوتم  زور  نآ  رد  هک  دوب  گرزب  ياهنایز  زا  یکی  نیا ، و  تشگ ، یم  فلت  مولعمان  يا  هنوگ  هب  ماجنارس  دش و  یم 
.دش

یم ات  تخات و  یم  مالـسا  ياهرهـش  اهنیمزرـس و  هب  هیواعم  دـش ، یم  بولغم  (ع ) یبتجم ماما  هاپـس  هیواعم ، هاپـس  اـب  گـنج  رد  رگا 
بلاط و یبا  نب  یلع  تموکح  ورملق  رد  هک  ییاهیدابآ  رگید  هرصب و  هفوک و  هنیدم و  هکم و  ياهرهش  هژیوب  و  تشک ، یم  تسناوت 

نیا تشذگ ، یم  باسح  زا  دنام و  یمن  دودحم  اوشاع - هعقاو  فالخرب  ناگدش -  هتشک  دادعت  هنوگ  نیدب  .تشاد  رارق  نسح  ماما 
(51 «) .درک یم  دای  نآ  زا  ماما  هک  ینوخ  ظفح  نآ  دوب 

ع)  ) یلع نب  نیـسح  هک -  دوب  ع )  ) نسح ماما  حلـص  رب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نتـشاذگ  هحـص  لیلد  هب  زین  و  لیالد -  نیمه  هب  دیاش 
هکلب درکن ، مایق  يرجه  ات 60  لاس 50  زا  ابیرقت  ینعی  هیواعم  تموکح  رخآ  لاس  هد  تدم  رد  دوخ ، راوگرزب  ردارب  تداهش  زا  سپ 

مایق نامز  نیا  رد  رگا  اریز  دـیزرو ، یم  افتکا  یمومع  راکفا  نتخاس  هدامآ  هب  دومن و  یم  يرامـش  زور  بساـنم ، تصرف  راـظتنا  رد 
دوبن مولعم  درک ، یم 
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؟ تفای دهاوخ  ساکعنا  هنوگچ  یمومع  راکفا  رد  دوب و  دهاوخ  هنوگچ  یمالسا  هعماج  رد  نآ  باتزاب 

یمالسا هعماج  روفنم  هرهچ  دیزی ،

یگتخپ و اهنت  هن  دـیزی  میا ) هتفگ  ع )  ) نیـسح ماما  یناگدـنز  رد  هکنانچ  اریز ( دوب  سکعرب  تسرد  دـیزی  دروم  رد  بلطم  نیا  اـما 
رود اهگنسرف  دنک ، تموکح  مدرم  رب  نآ  مان  هب  تساوخ  یم  هک  زین  مالسا  رهاوظ  تیاعر  زا  هکلب  تشادن ، ار  ردپ  تسایـس  ریبدت و 

.دوب

، شایع نارذگشوخ ، روهتم ، درخ ، یب  يدرف  وا  .دوب  طایتحا  یشیدنا و  رود  دقاف  و  رـس ، دوخ  تسرپ ، توهـش  هتخپان ، یناوج  دیزی 
.دوب یحطس  رکف  ياراد  و 

لقادح تسناوتن  زین  تموکح  هب  ندیـسر  زا  دعب  دوب ، یطارفا  تالیامت  دنبیاپ  واهـسوه  ریـسا  تموکح  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دیزی 
یب تلـصخ  رثا  رد  هکلب  دنک  یفرعم  نامیا  اب  رادنید و  يدرف  رهاظ ، تروص  هب  ولو  ار  دوخ  و  دنک ، ظفح  ار  مالـسا  رهاوظ  ردپ  لثم 

يراذگ ورف  زیچ  چیه  زا  دوخ  تاوهـش  ياضر  هار  رد  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  یمالـسا  تاسدـقم  انلع  تشاد ، هک  يزابـسوه  ياورپ و 
.درک یم  هانگ  داسف و  هب  رهاظت  دروخ و  یم  بارش  ًانلع  وا  .درکن 

هب تشگزاب  مالسا و  اب  ریذپان  یتشآ  ینمشد  هک  ار  هیما  ینب  تموکح  یلـصا  تیهام  هک  دوب  هتخپان  ردق  نآ  یـسایس  ظاحل  زا  دیزی 
.داد ناشن  مدرم  هب  الماک  دوب ، نامز  نآ  یفارشا  میژر  يایحا  تیلهاج و  نارود 

تفالخ ماقم  زارحا  يارب  تقایل  یگتسیاش و  دقاف  یلکب  يو  هک  دوب  هدرک  تباث  همه  يارب  دیزی  ياهیرابو  دنب  یب  اهیرد و  هدرپ  نیا 
مهتم و یمومع  راکفا  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماـیق  دنتـسناوت  یمن  هیما  ینب  تموکح  نارودزم  نیارباـنب  .تسا  یمالـسا  هعماـج  يربهر  و 

راتفر دوخ ، مشچ  هب  مدرم  اریز  دنزاس ، هدولآ 
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زوجم یمومع ، راکفا  رد  دیزی  راتفر  نیمه  و  دندید ، یم  تشادن ، یبهذم  میلاعت  ینید و  نیزاوم  اب  یبسانت  نیرتکچوک  هک  ار ، دیزی 
مایق ار  ع )  ) یلع نب  نیسح  مایق  مدرم  یطئارش  نینچ  رد  .تفر  یم  رامش  هب  یتموکح  نینچ  نتخاس  نوگژاو  تهج  مایق  يارب  یبوخ 

رـس رب  شکمـشک  ای  یـسایس و  فالتخا  هن  دـندرک ، یم  یقلت  مالـسا  ظـفح  روظنم  هب  لـطاب  تموکح  دـض  رب  ص )  ) ربماـیپ دـنزرف 
! تردق ماقم و  بحاصت 

دریگ یم  ورین  شبنج 

یبتجم ع ماما  حلـص  زا  سپ  نایعیـش  توعد  ذوفن  شیازفا  یمومع و  راکفا  يرادیب  رد  دـیاب  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  مایق  رگید  تلع 
هعسوت شرتسگ و  لاح  رد  زورب  زور  دوب  هدش  زاغآ  يوما  تموکح  دض  رب  حلـص ، ياضما  زا  سپ  هک  یـشبنج  اریز  درک ، وجتـسج 

.دش یم  هدوزفا  نآ  ذوفن  هنماد  رب  دوب و 

ماما تداهـش  زا  سپ  هک  هیواعم  اریز  دـیدرگ ، شبنج  نیا  يدـنمورین  شرتسگ و  بجوم  هتـسنادان ، ای  هتـسناد  زین ، هیواـعم  تساـیس 
ع)  ) نانموم ریما  ناوریپ  نایعیـش و  هصاخ  مدرم -  رب  ار  هصرع  شیپ  زا  شیب  دید ، یم  عنامالب  يدودح  ات  ار  لمع  نادیم  ع )  ) یبتجم

.درکن راذگورف  متس  ملظ و  هنوگ  چیه  زا  تفرگ و  گنت 

فلتخم قطانم  رب  هیواعم  هشیپ  متـس  نشخ و  نایماظن  یپ  رد  یپ  ياهنوخیبش  تالمح و  ناناملـسم ، قوقح  هب  هیواـعم  ررکم  زواـجت 
و همانحلص -  حیرص  دافم  فالخرب  دیزی - يدهعیلو  يارب  نتفرگ  تعیب  حلص و  نامیپ  ضقن  هانگیب ، مدرم  رازآ  نتـشک و  یمالـسا ،
تخاـس و راد  هکل  شیپ  زا  شیب  ار  هیما  ینب  تموکح  یموـمع  ههجو  هک  دوـب  یلئاـسم  ع )  ) یبـتجم ماـما  نتخاـس  مومـسم  هرخـالاب 

رتشیب هچ  ره  یگدرشف  یگتسبمه و  بجوم  ثداوح  نیا  .درک  فیعضت  ار  نآ  تیعقوم 
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.تخاس مهارف  ار  ینیسح  مایق  تضهن و  هنیمز  جیردتب  دش و  يوما  دض  ههبج  تیوقت  نایعیش و  فوفص 

یم حلص ، زا  سپ  نایعیـش  هب  تبـسن  هیواعم  ياهیریگتخـس  نایب  زا  سپ  يرـصم ، فورعم  هدنـسیون  دنمـشناد و  نیـسح ،» هط   » رتکد
: دسیون

قوف یبرع  قطانم  بونج  یمالـسا و  روشک  قرـش  رد  اهنآ  توعد  تفرگ و  ـالاب  نایعیـش  راـک  هیواـعم ، تموکح  رخآ  لاـس  هد  رد  »
تیب لها  تبحم  هیواعم و  نعل  قارع ، لها  ًاصوصخم  مدرم ، زا  يرایـسب  هدع  هیواعم  گرم  ماگنه  هک  يروط  هب  تفای ، راشتنا  هداعلا 

(52 «.) دنتسناد یم  دوخ  ینید  هفیظو  زا  یئزج  ار 

زا و  دیشچ ، ار  نآ  ياه  هجنکش  خلت  معط  و  تخانـش ، ار  يوما  تموکح  یقیقح  هرهچ  یفاک  ردق  هب  یمالـسا  هعماج  بیترت ، نیدب 
رب هیواعم  يرادمامز  يادتبا  رد  تموکح  نیا  هک  یکسام  دش و  هاگآ  ناناسلـسم ، قوقح  هب  تموکح  نیا  ياهزواجت  اهملظ و  عاونا 

مامت یمالسا ، هعماح  یهاگآ  دشر و  هیواعم و  گرم  اب  هجیتن ، رد  .دنتشگ و  انشآ  نآ  یلـصا  هفایق  اب  مدرم  هتفر  رانک  دوب  هدز  هرهچ 
دیدرگ راومه  ًالماک  يوما  تموکح  دض  رب  مایق  هار  دش و  فرط  رب  دوب ، دـنمزوریپ  مایق  کی  قیقحت  عنام  يو  نامز  رد  هک  یلماوع 

یب گرزب و  مایق  نآ  تخاس و  دراو  هیما  ینب  دساف  تموکح  رکیپ  رب  ار  عطاق  تبرـض  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  و 
.دومن يزیر  یپ  ار  ریظن 

شخب ماهلا  تضهن 

رب ار  یمومع  راکفا  تخاس و  نوگرگد  ار  عاضوا  دروآ ، دوجو  هب  یمالـسا  هعماج  رد  يراد  هنماد  لوحت  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماـیق 
گرزب تضهن  نیباوت ، مایق  دننام : یگرزب  یپ و  رد  یپ  ياهبالقنا  اهتضهن و  شیادیپ  أشنم  دناروش و  هیما  ینب  تموکح  دض 
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نینچ دـقاف  دـیدرگ ، یم  یلمع  ترـضح  نآ  هلیـسو  هب  یبتجم و  ترـضح  نامز  رد  بالقنا  نیمه  رگا  هک  یلاح  رد  دـیدرگ ، رگید 
.دوب یتارمث 

هدرخ تماهـش ، لاـمک  اـب  ع )  ) یبـتجم ترـضح  اریز  تفرگ ، ار  دوـخ  دـنمجرا  ردارب  هماـنرب  هلاـبند  عـقاو  رد  ع )  ) یلع نـب  نیـسح 
دومن و هدامآ  ار  یمومع  راکفا  تخاس و  مهارف  ار  بالقنا  هنیمز  جـیردتب  درک و  لمحت  ار  یطارفارـصانع  نارکف و  هتوک  ياـهیریگ 

.تفرگ تسد  هب  داسف  نوناک  هب  مجاهت  رد  ار  لمع  راکتبا  ع )  ) یلع نب  نیسح  دش ، هدامآ  ًالماک  هنیمز  هک  هاگنآ 

نارای توافت 

نایم یـساسا  توافت  دیاب  - تشذـگ نآ  حرـش  و  تسا - هتـشاد  نیـسح  ماما  نامز  اب  ع )  ) نسح ماما  هرود  هک  ییاهتوافت  زا  هتـشذگ 
.تفرگ رظن  رد  زین  ار  ماما  ود  نیا  نارای 

ار ع )  ) نسح ماما  هدرپ  ارـس  یعمج ، دـنتخیر و  مهب  هعیاش ، کی  ندینـش  اب  ع )  ) نسح ماـما  هاپـس  هک  میدـید  هتـشذگ  تاحفـص  رد 
! دندوبر ار  ماما  ياپ  ریز  شرف  یتح  دندرک و  تراغ 

اهنت ار  ماما  دـندش و  زاس  هثداح  دوخ  دـنهد ، ناج  هار  نیا  رد  دـنگنجب و  ماش  هاپـس  اب  ماما ، باکر  رد  دنتـساوخیم  هک  نانآ  میدـید 
: دنتفگ یم  اروشاع  بش  هک  نیسح  ماما  نارای  اب  دینک  هسیاقم  ار  نانآ  نونکا  .دنتشاذگ 

و دنهد ، یم  داب  رب  ار  نامرتسکاخ  دنشک و  یم  سپس  دننک ، یم  هدنز  ار  ام  هاگنآ  میوش ، یم  هتشک  هک  مینادب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  »
نآ و  تسین ، شیب  هک  ندش  هتـشک  کی  .میراپـسب  ناج  وت  هار  رد  هکنیا  ات  دش  میهاوخن  ادج  وت  زا  دـننک ، یم  راب  داتفه  ار  راک  نیا 

«. يدبا تداعس  دیواج و  تمارک  تسا و  تداهش 

رد رشب  خیرات  رد  يروش  ناوت ، یم  نادرم ، هنوگ  نیا  اب  يرآ 
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هن ددرگ ، بیـصن  هبلغ  هن  نانآ  اب  هک  یناسک  اب  هن  اروشاع ،»  » مان هب  دـنکفا  رد  كالفا  دـبنگ  رد  ینینط  و  تداهـش »  » مان هب  تخادـنا 
! سب دشاب و  تراسا  تلذ  دنام ، ياج  رب  هچنآ  دنهد و  نمشد  لیوحت  هتسب  تسد  ار  یمدآ  هکلب  تداهش ،

يا هلیسو  رد  هک  یسک  دننام  تهج ، رییغت  هن  داد  ياج  رییغت  رگید  ترابع  هب  داد ، رییغت  ار  هزرابم  رگنس  طقف  نسح  ماما  هک  دوب  نیا 
رییغت هن  دـهد ، یم  ياج  عضو و  رییغت  ، بوکرم رییغت  اب  زازگ  زامن  نیا  دـشاب ، هتـشاد  هلبق  هب  يور  دـناوخب و  زاـمن  تکرح  لاـح  رد 
هلحم اه و  هچوک  نورد  زا  هچ  اروشاع ، نادیم  زا  هچ  تسا ، هدوب  لطاب  اب  هزرابم  هراومه  قح  نادرم  هلبق  ندوب .) هلبق  هب  يور  ) تهج

.و دادغب  نادنز  زا  هچ  هنیدم ، دجسم  هفوک و  ياه 

هاگ هاپـس و  زیهجت  هیواز  زا  هاگ  ، دوب هتفرگ  فده  ار  راگزور  نآ  رد  تلادع  قح و  رـشن  عنام  نیرتگرزب  ار ، هیواعم  (ع ، ) نسح ماما 
(53  ) .حلص لوبق  ریبدت  هیواز  زا 

تلاسر کی  هیور  ود 

ققحم دنمـشناد و  فیلأت  نسحلا » حلـص  » جرا رپ  باتک  رب  هک  يا  همدـقم  رد  یلماـع ،» نیّدـلا  فرـش  دیـس  » موحرم دـهاجم ، همـالع 
: دراگن یم  نینچ  هتشون ، « نیسای لآ  یضار  خیش  » ردقیلاع

یلمع زا  ات  دناسانـشب ، دـندوب ، هک  روط  نآ  ار  نانآ  دراد و  رب  نایغاط  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  هک  دوب  نآ  نسح  ماما  فدـه  نیرتمهم  »...
لماک روط  هب  ماما ، فدـه  نیا  و  دـیامن ، يریگولج  دـندوب ، هدیـشک  ربمایپ  شدـج  تلاـسر  درب  نیب  زا  يارب  هک  ییاـه  هشقن  ندـش 

(. ساپس تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  (و  تشگ راکشآ  نانآ  دیلپ  تیهام  داتفارب و  نایوما  فیثک  هرهچ  زا  کسام  دش و  هدروآرب 

گرزب بالقنا  نآ  ادهشلادیس  شردارب  هک  دوب  نسح  ماما  ریبدت  نیا  تکرب  زا 
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.دروآ دوجو  هب  دوب ، نادنمدرخ  شخب  تربع  تقیقح و  رگنشور  هک  ار 

رظن زا  دوخ  صاخ  لاوحا  عاـضوا و  رد  و  دوخ ، ياـج  رد  کـیره ، راـک  هفیظو و  هک  دـندوب  تلاـسر  کـی  هیور  ود  ردارب ، ود  نیا 
.دوب يرگید  نزومه  لداعم و  تسرد  یگتشذگ ، دوخ  زا  يراکادف و  رظن  زا  زین  و  تالکشم ، لمحت  تلاسر و  يافیا 

کی ردار  دوخ  ناج  نسح ، تسه ، هک  يزیچ  .دوبن  نسح  زا  رتزابناج  ادخ  هار  رد  نیسح  و  تشادن ، غیرد  دوخ  ناج  لذب  زا  نسح 
ینیسح هکنآ  زا  شیپ  هک  یتداهش  دش ؛ عقاو  البرک  تداهش  دیسر ، توکـس  نتـسکش  تقو  نوچ  درک و  ادف  مارآ  شوماخ و  داهج 

! دوب ینسح  .دشاب 

رد زور  نآ  نسح  ماـما  اریز  دوـب ، رتراد  هشیر  اروشاـع » » زور زا  طاـباس » » زور رد  يراکادـف  تـیعقاو  رظنبحاـص ، نادـنمدرخ  رظن  زا 
.درک افیا  هدمآ  رد  ياپ  زا  هدروخ  تسکش  کی  هرهچ  رد  ار  رادیاپ  ابیکش و  نامرهق  کی  شقن  يراکادف ، هنحص 

تضهن هدولاش  عقاو  رد  هک  دوب  نسح  نیا  اریز  ینیسح ، مود  هبترم  رد  دوب و  ینـسح  لوا  هبترمرد  اروشاع  تداهـش  هک  تساجنیا  زا 
.دناسر رمث  هب  ار  نآ  هتخیر و  ار  اروشاع 

رب تلفغ ) زا  مدرم  ندرک  رادیب  يوما و  تموکح  یمالسا  دض  تیهام  ندرک  نشور  روظنم  هب  ( ) ع  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ییوگ 
دشاب هنامیکح  يرادیاپو  ربص  شقن  نسح  ماما  شقن  اهتنم  دننک ، أفیا  یشقن  کی  ره  هک  دندوب  هتفرگ  میمصت  ًاقفتم  همانرب  کی  رس 
.دیآ دوجو  هب  دحاو ، فده  هار  رد  لماک  کیتکات  کی  شقن ، ود  نیا  زا  ات  هنادرم ، مایق  بالقنا و  شقن  ع ،)  ) نیسح ماما  شقن  و 

رادیب مدرم  البرک ، طاباس و  هعقاو  زا  سپ  هک  دوب  اجنیا  زا 
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(54) .دندرب هیما  ینب  دیلپ  تیهام  هب  یپ  و  ثداوح ، لئاسم و  رد  ندرک  رکف  هب  دندرک  عورش  دندش و 

یم رارق  نسح  ماـما  دوـخ  یمارگردارب  یخیراـت  طئارـش  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  رگا  هک  تفگ  ناوـت  یم  قیاـقح ، نیا  هب  هجوـت  اـب 
یم شیپ  رد  ار  وا  همانرب  یلع ، نب  نیـسح  نامز  رد  ع )  ) نسح ماما  رگا  ،و و  درک ع )  ) نسح ماما  هک  درک  یم  ار  راک  ناـمه  تفرگ ،

.دنداد ماجنا  ار  شیوخ  یخیرات  تلاسر  دوخ ، نامز  صاخ  طئارش  عاضوا و  هب  هجوت  اب  مادک  ره  گرزب  ماما  ود  نیا  اریز  تفرگ 

ود نیـسح  نسح و  : » دومرف دوخ  ردـقیلاع  دـنزرف  ود  نیا  هرابرد  ياهیریگ ، هدرخ  ثداوح و  نیا  ینیب  شیپ  اـب  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 
(55 «) .داهج دربن و  هاوخ  دننک و  حلص  هاوخ  دنمالسا ، ياوشیپ 

؟ ...حالص ای  حلص 

هب دوب ، هدش  پاچ  ...حالـصای »؟ حلـص   » ناونع ریز  (56  ) نارهت تالجم  زا  یکی  رد  هک  ناگدنـسیون  زا  یکی  هلاـقم  اـبار  شخب  نیا 
: میناسر یم  نایاپ 

يایند رد  تماما  ریـس  لحارم  نیرتراوشد  زا  یکی  ناوتب  دـیاش  ار  هیواعم  اب  يو  سب  شتآ  هکراتم و  یترابع  هب  اـی  ع )  ) نسح حـلص 
طـسوت مه  نآ  ع )  ) یلع رـسپ  زج  سک  چـیه  هک  نآ ، ياسرف  تقاط  جـنر  لمحت  و  خـیرات ، شمرن  نیرت  یبالقنا  نیا  .دـیمان  مالـسا 

هنافـساتم و  تسا ، هدوب  نیرفآ  لاوس  زیگنا و  ثحب  هراومه  دوب ، دـهاوخن  هدوبن و  شماجنا  هب  رداق  نامیا  تاـجرد  نیرتیلاـع  كرد 
.دنا هدیچیپ  ماهبا  فیرحت و  هدرپ  رد  ار  ینامیا  درگش  نیا  لهج ، هدید  هب  نالهاج  و  ضرغ ، ملق  هب  نازر  ضرغ و 

.تسا توافتم  ناش  یمامت  رد  شور  و  كرتشم ، ناش  یگمه  رد  يوقت  دنتسه ، شور  يوقت و  رهظم  یگمه ، ناماما 

ياشگهار شورخ : توکس و  هلحرم : ود  رد  ع )  ) یلع شور 
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یب ع )  ) یلع .دریگ  یم  لکـش  نآ  مود  هلحرم  رد  ع )  ) نیـسح هار  و  ردـپ ، شور  لوا  هـلحرم  رد  ع )  ) نـسح هویـش  .ددرگ  یم  تـما 
نیا ردارب ، حلـص  نودـب  زین  ع )  ) نیـسح یناشفناج  دایرف و  تشاد ، یمن  شخبتاـیح  هدـنهد و  رادـشه  یتداهـش  شورخ و  توکس ،

.دیسریمن تبث  هب  خیرات  رد  نینچ 

شاک يا   » هک دنا  هدرک  وزرآ  ساسحا ، روش و  ریثات  تحت  هک  مه  نانآ  و  دنا ، هدرک  مهتم  یشیدنا  تیفاع  عب  ار  ع )  ) نسح هک  نانآ 
هب و  ع ،)  ) نسح زاس  خـیرات  یبالقنا و  حلـص  نامه  حلـص ، زور  مان  حلـص ، ناکم  ماـن   ) طاـباس زا  دـیزگ و  یم  رب  ار  تداهـش  زین  وا 

.دنهابتشا رد  ود  ره  تخاس ، یم  رگید  يالابرک  هفوک ، زا  و  رگید ، ياروشاع  ع )  ) نسح ياروشاع  زور  رگید  یترابع 

هزرابم هویش  نیرترثوم  شنیزگ 

ندیزگرب و  نیملـسم ، مالـسا و  تاجن  رکف  هب  اهنت  دیاب  ناماما  ریاس  دننام  زین  وا  اما  دوب ، رتناسآ  نسح  يارب  تداهـش  لمحت  اسب  هچ 
هب مه  نآ  حلـص ، زج  يرگید  شور  چـیه  نسح  نارود  رد  هک  میبای  یم  صحفت  یمک  اب  .دوب  یم  هزرابم ، یتسم  هویـش و  نیرترثوم 

دننام يروای ، یب  ییاهنت و  نآ  رد  نسح  رگا  .دمآ  یمن  راک  هب  ندرم ، رتهب  يارب  ندوب  هدنز  و  نتفر ، رت  مایپ  رپ  يارب  ندـنام  فدـه 
.تفای یمن  موادت  تماما  دش ، یم  دیهش  درک و  یم  هناحلسم  مایق  ردارب 

نآ نمـشد  یتقو  اما  دز ، یم  تسد  شورخ  نآ  هب  تشاد ، یم  زابناج  قیدـص و  رای  ود  داـتفه و  یتح  ردارب  دـننام  مه  وا  رگا  دـیاش 
ار شهاپـس  يارما  دریگ و  یم  نامرف  تحت  شندرک ، مومـسم  يارب  ار  شرـسمه  یتح  هک  دـنک  یم  یهت  روای  زا  ار  وا  فارطا  هنوگ 

هدنامرف تیاهن ، رد  و  دراد ، یم  او  هلماعم  هب  هیواعم ، هب  وا  نداد  لیوحت  هتسب » تک   » يارب
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؟ دنام یم  شیاپ  شیپ  حلص  زج  یهار  هچ  دناشک ، یم  نایغط  هب  شا  هیلع  رب  دریگب ، کمک  وا  زا  دیاب  مایق  يارب  هک  ار  یهاپس 

رگا تسا  یفاصنا  یب  .دوب  هتسشن  شرظتنم  اروشاع ، مایپ  رپ  يادرف  هک  دوب  ینیسح  نامه  دنک ، دامتعا  تسناوت  یم  هک  یسک  اهنت  هب 
اب يراکادف  هنحـص  رد  هک  يزور  رد  ار  نسح  هرهچ  تسا و  ینـسح  دشاب ، ینیـسح  هکنآ  زا  شیپ  البرک  تداهـش  هک  مینکن  ناعذا 

يرادیب اب  دنک ، یم  لمحت  لیمحتب ، ار  حلص  بولغم ، هتسشنن  اپ  زا  کی  هنامولظم  هرهچ  رد  و  رادیاپ ، هوتسن و  نامرهق  کی  زا  یشقن 
.میرگنن

، دش یمن  هداد  مدرم  هب  حلص  نیمه  هلیسو  هب  نآ ، دافم  نتـسکش  رد  ندومزآ  کحم  دوبن و  هیواعم  اب  نسح  هدهاعم  رگا  دیدرت ، یب 
ات دش ، یمن  رارقرب  تخاس  یم  مورحم  نیشناج  نییعت  زا  ار  وا  هک  هیواعم  اب  نسح  طرـش  رگا  .تسویپ  یمن  عوقو  هب  زین  نیـسح  مایق 

يارب حـضاو  لـیلد  شناوریپ  هن  و  تـشاد ، یم  ماـیق  يارب  يدوهـشم  زیواتـسد  نیـسح  هـن  دنکـشب ، دـیزی  باـصتنا  اـب  ار  نآ  هیواـعم 
(57) ...لالدتسا

نایوما دیلپ  تیلهاج  رگاشفا  اروشاع ؛ طاباس و 

یم ساسحا  حوضوب  ار  نایوما  دیلپ  تشز و  تیلهاج  دنکفا ، رظن  اروشاع »  » و طاباس »  » هثداح ود  ریـسم  رب  یتقو  دوخ  زور ، نآ  تما 
رد هن  .تسکش  ار  اهقاثیم  هدوبن و  دنبیاپ  قفاوت  طرـش  جنپ  زا  کی  چیه  هب  هیواعم  زاب  یلو  تفریذپ ، ار  تملاسم  نسح  هک  دید  .درک 
نآ یعقاو  بحاص  ای  اروش و  هب  ار  رما  مامز  دوخ ، زا  سپ  هن  درک ؛ لمع  ادخ ، ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  ساسا  رب  تموکح ، نارود 

ار هدرک  دـهعت  جارخ  هن  تشاد ؛ نوصم  نیگنن  تعدـب  نیا  زا  ار  ربـنم  سدـقت  درک و  فوـقوم  ار  یلع  هب  ازـسان  مانـشد و  هن  درپـس ؛ 
تخادرپ
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.درک مومسمار  نسح  زین  ماجنارس  ...تشاد و  رانکرب  شا  هنادرمناوجان  تالمح  بیسآ  زا  ار  یلع  نارای  دهعتم و  ناناملسم  هن  و   ؛

! نتسناوتن نتساوخ و  مسجت  نیرتگرزب 

مالـسا ضغب  نیا  .دنتـشگ  نایع  ناهن ، ياهرکف  دندش و  نایرع  هدیـشوپ ، ياه  هطقن  نیـسح ، هنوگدایرف  مایق  و  نسح ، مایق  تکرب  هب 
رد و  تسب ، هفطن  نسح  رگج  نوخ  هک  دوب  تماـما  هدولاـش  و  تسکـش ، داـیرف  هب  نیـسح  رد  و  ...تفهن ، تفهن و  نسح  رد  هک  دوب 

>< .دیسر غولب  هب  نیسح  رکیپ  نوخ 

بتکم رد  هک  یفلخ  و  دیرفآ ، یم  اهتریح  شیزات  هکی  اهگنج ، رد  هک  يزابرس  .دوب  نتـسناوتن  نتـساوخ و  مسجت  نیرتگرزب  نسح ،
هچ دید ، نکمم  حلـص ، رد  اهنت  تماما ، نادیم  رد  ار  تلاسر  هک  اجنآ  دوب ، هدرب  هرهب  شزومآ  ثرا و  زا  ردـپ ، تداهـش  ات  تداشر 

ار حلـص  توکـس و  هک  رگید ، یتیفیک  هن  دوب  نسح  شور  ییابیز  نیا ، .درک  لـمحت  هک  تفریذـپ ، ار  نآ  بیکـشرپ ، هناراوگرزب و 
مالک هدـنبوک و  ياه  هبطخ  هدـنرب و  نابز  .تشاد  نوصم  هانپ  راـصح  رد  ار  مالـسا  رگید  ياـههار  و  دـناشن ، شریـشمش  هبل  رب  اـهنت 

هک اجنادب  ات  دنتخاس  مهارف  ردارب  نینوخ  مایق  يارب  ار  هنیمز  نیرتدعتـسم  و  دـندرک ، ناربج  لامکب  ار  ریـشمش  توکـس  شا  هدـنفوت 
هدرب و تقرس  هب  شقح ، رب  بحاص  نیا  زا  ار  مالک  هتشر  ات  تشاد  نآ  رب  ار  رودزم  نادنر  دیـساره و  یم  شنتفگ  نخـس  زا  هیواعم 

.دنهدن ار  عماجم  رد  تبحص  هزاجا  يو  هب  ناکمالا  یّتح 

اهنادیم نیرتعیسو  رد  داهج 

ار حالصا  تبحم و  قالخا ، بتکم  ياهرد  دوب ، مکاح  حالس ، هنتف و  هک  يا  هماگنه  رد  و  تشادرب ، ار  یحالـصا  مدق  نیرتگرزب  وا 
هکلب دیزگنرب ، هار  يادتبا  رد  ار  حلـص  وا  .تخورف  ادخ  ياضر  هب  ار  مان  دشیدنا ، یمن  حالـص  هب  زج  هک  یحلـصم  دـننام  و  دوشگ ،

وا كاندرد  داهج  داهن  ندرگ  داهج ، ياه  ههبج  همه  رد  تسکش  زا  سپ  و  نآ ، ياهتنا  رد 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 640 

http://www.ghaemiyeh.com


نوـمزآ هب  ار  رگنـس  مه  رکـشل و  مه  نمـشد ، اـب  هزراـبم  ههبج  رد  .تفرگ  تروـص  داـعبا  نیرت  هدرتـسگ  واهنآدـیم  نیرتعیـسو  رد 
اب داهج  رد  تفرگ و  کمک  داشرا  حالـصا و  يورینزا  قفانم ، باحـصا  اب  داهج  رد  .ار  اهگنرین  اـه و  هنتف  اـب  هلباـقم  مه  تشاذـگ و 

.یلیمحت یحلص  لمحت  مشخ و  راهم  زا  سفن ،

/ .شیاتس يداریا  ره  دوش و  یم  راذتعا  یضارتعا  ره  شوماخ ، مولظم  نیا  ياهداهج  رب  یلامجا  یتح  يرظن  اب 

اه یقرواپ 

ج 4، همالع ، تاراشتنا  هسسوم  مق ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  جاح  قعیلت : حیحصت و  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشارهـش ، نبا  - 1
، هیمالسالاهبتکملا نارهت ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  ص 187 -  یتریصب ، هبتکم  تاروشنم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیش  ص 28 - 

ص 328. ج 1 ، ق ، '. 1328 ه یبرعلا ، ثارتلا  أیحاراد  توریب ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  ینالقسعلا ، رجح  نبا  ص 10 - ، ج 2 ،

ط 3، افلخلا ، خـیرات  ) ...احودـمم اداوج ، همـشحو ، راقو  هنیکـساذ و  امیلح ، ادیـس ، هریثک : بقانم  هل  هنع  هللا  یـضر  نسحلا  ناـک  - 2
/( ص 189 ق ، '. 1383 ه ینثملا ، هبتکم  دادغب ،

؟ لئست اهیا  یفف  عقدم  رقف  وا  عرقم ، نید  وا  عجفم ، مد  ثالث : يدحا  یف  الا  لحت  هلاسملا ال  نا  - 3

ص 333. ج 43 ، ق ، '. 1393 ه هیمالسالا ، هعبطملا  نارهت ، راونالاراحب ، یسلجم ، -4

تاروشنم فجن ، یبوـقعی ، خـیرات  حـضاو ، نبا  ص 190 -  ق ، '. ه  1383 ینثملا ، هـبتکم  دادـغب ، ط3 ، افلخلا ، خـیرات  یطویـس ، - 5
1383 هیردیحلا ، هعبطملا  تاروشنم  فجن ، صاوخلا ، هرکذـت  يزوج ، نبا  طبـس  ص 215 -  ج 2 ، ق ، '. 1384 ه هیردیحلا ، هبتکملا 

ص 179. ینیسحلا ، دهشملا  هبتکم  هرهاق ، راصبالا ) رون  هیشاح  رد   ) نیبغارلا فاعسا  نابصلا ، دمحم  خیشلا  ص 196 -  ق ، '. ه

1384 بادالا ، هعبطم  فجن ، ط 2 ، نسحلا ، مامالا  هایح  رقاب ، یشرفلا ، فیرش  - 6
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ص 302. ج 1 ، ق ، '. ه

ص 21. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشارهش ، نبا  -7

هماـمالا يرونید ، هبیتـق  نبا  ص 170 -  ج 2 ، ق ، '. ه  1384 هیردـیحلا ، هبتکملا  تاروشنم  فجن ، یبوـقعی ، خـیرات  حـضاو ، نبا  - 8
ص 67. ج 1 ، ق ، '. 1382 ه یبلحلا ، یبابلا  یفطصم  هبتکم  هرهاق ، ط 3 ، هسایسلاو ،

نبا ص 145-144 -  نارهت ) باتفآ  تاراشتنا  تسفا  ، ) یبرعلا بتکلا  أـیحاراد  هرهاـق ، ط 1 ، لاوطلا ، راـبخالا  يرونید ، هیفنحوبا  -9
ص 231. ج 3 ، رداصراد ، توریب ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ،

ص 113. ق ، '. 1382 ه یتریصب ، هبتکم  تاروشنم  مق ، ط 2 ، نیفص ، هعقو  محازم ، نب  رصن  - 10

.) هبطخ 200  ) ص 25 ج 11 ، 1961 م ، هیبرعلا ، بتکلا  أیحاراد  هرهاق ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  -11

ص 150-144. هیوضترملا ، هعبطملا  فجن ، جاجتحا ، یسربط ، - 12

ص 156. باتک ، نامه  یسربط ، -13

یسیع نب  یلع   - ص 409 ج 3 ، رداصراد ، توریب ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 98 -  ج 5 ، باتک ، نامه  دیدحلا ، یبا  نبا  14
هغللا یف  لماکلا  دربملا ، سابعلاوبا  ص 199 -  ج 2 ، ق ، '. 1381 ه مشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرـالا ،

ص 195. ج 2 ، ق ، '. 1407 ه هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ط1 ، بدالا ، و 

مالسا ربمایپ  حلص  ياهنامیپ  هب  تشاد ، ضارتعا  هیواعم  اب  ترـضح  نآ  حلـص  هب  هک  یـصخش  خساپ  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  - 15
.متخاس دـقعنم  سب  شتآ  داد  رارق  هیواعم  اـب  زین  نم  تسب ، ناـمیپ  لـئابق  نآ  اـب  ربماـیپ  هک  لـیلد  ناـمه  هب  دومرف : و  هدومن ، دانتـسا 

(. ص 2 ج 44 ، ق ، '. 1383 ه هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، راونالاراحب ، یسلجم ، )

ص 206. ج 2 ، ق ، '. 1384 ه هیردیحلا ، هبتکملا  تاروشنم  فجن ، یبوقعب ، خیرات  - 16

ص 1. ج 44 ، ق.ه ،  1383 هیمالسالا ، هعبطملا  نارهت ، راونالاراحب ، یسلجم ، - 17

هیهت و رد  ( 
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.تسا هدش  هدافتسا  زین  رشان ) فلؤم و  مان  دقاف  ( ) ع  ) نسح ماما  حلص  هفسلف   » هوزج زا  هتشذگ ، كردم  رب  هوالع  شخب ، نیا  میظنت 

زا رفن  رازه  راهچ  ناورهن  گنج  رد  و  ص 172 ) ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   ) دندش هتشک  رفن  رازه  یـس  زا  زواجتم  لمج  گنج  رد  - 18
دیـسر رفن  رازه  هد  دـص و  هب  نیفـص  گنج  رد  نیفرط  تاـفلت  عومجم  ص 182)و  ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات   ) دندیـسر لتق  هب  جراوخ 

(. ص 393 ج 2 ، 1965 م ، سلدنالاراد ، توریب ، ط 1 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، )

تاراـشتنا مق ، مود ، پاـچ  ییاوشیپ ، يدـهم  همجرت  نیـسحلا ،) هروث   ) نیـسح بـالقنا  یباـیزرا  يدـهم ، دـمحم  نیدـلا ، سم  - 19
ص 200-197. دیحوت ،

 . ص 251-250 ش ، '. 1339 ه راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، يدنجریب ، یتیآ  میهاربا ، دمحم  همجرت  مالسا ، هنییآ  - 20

، دیدحلا یبا  نبا  ص 39  ق ، '. ه  1385 يردـیحلا ،: هبتکملا ، تاروشنم  فجن ، ط 2 ، نییبلاطلا ، لـتاقم  یناهفـصالا ، جرفلاوبا ، - 21
ط 1، فارـشالا ، باسنا  يرذالبلا ، ییحی  نب  دـمحا  ص 38 -  ج 16 ، 1961 م ، هیبرعلا ، بتکلا  أیحاراد  هرهاق ، هغالبلا ، جـهن  حرش 

ص 32. ق.ه ،  1397 تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، يدومحملا ، رقاب  دمحم  خیشلا  قیقحت : ص 60 ،

ص 102. هیمظاکلا ، یف  هیقارعلا  بتکلاراد  تاروشنم  ط 2 ، نسحلا ، حلص  یضار ، خیش  نیسای ، لآ  -22

ص 74-68. باتک ، نامه  نیسای ، لآ  -23

1303 همئالا ،  . هفرعم یف  همهملا  لوصفلا  یکلام ، غابـص  نبا  ص 189 -  یتریصب ، هبتکم ، تاروشنم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیـش  - 24
ص 167 ق ، '. ه

، توریب خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 13 و 14 - ج 2 ، هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، هباحـصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  ریثا ، نبا  - 25
نبا طبس  ص 21 -  ج 44 ، ق.ه ،  1393 هیمالسالا ، هبتکم  نارهت ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص 406 - ج 3 ، رداصراد ،
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ص 199. ق.ه ،  1383 هیردیحلا ، هعبطملا  تاروشنم  فجن ، صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ،

هلمج نآ  زا  هک  دنا  هتـشون  نسحلا ) مایق   ) مان نیمه  هب  ییاهباتک  یمالـسا ، میدـق  ناخروم  نت ا دـنچ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  -26
: درب مان  ناوت  یم  ار  ریز  باتک  ود 

.تسا هتشذگ  رد  ق  '. لاس 205 ه رد  هک  یبلکلا  بئاسلا  نب  ماشه  فیلات  نسحلا ، مایق  فلا - 

تینیع رد  ماما  اضر ، دمحم  یمیکح ،  ) تسا هتشذگ  رد  ق ، '. لاس 283 ه رد  هک  یفقثلا  دـمحم  نب  میهاربا  فیلات  نسحلا ، مایق  ب -
(. ص 171 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هعماج ،

زا یکی  هب  ع )  ) یبتجم ماـما  هک  تسا  یخـساپ  اـنعم  نیا  دـیوم   191  . ص یتریـصب ، هبتکم  تاروشنم  مق ، داشرالا ، دـیفم ، خیـش  -27
، مدرک یم  گنج  هیواعم  اب  رگا  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : يدیـشک ؟ گنج  زا  تسد  ارچ  هک  وا  لاؤس  خـساپ  نمـض  ماما  .داد  نایعیش 

ص 20 ج 44 ، راونالاراحب ، یسلجم ،  ) دندرک یم  میلست  وا  هب  ارم  مدرم 

دنا هتشون  دش  هتفگ  هک  یبیترت  هب  رگید ، ناخروم  یلو  دربیمن  مان  سیق  نب  دیعس  زا  یبوقعی  - . 28

ص 40. ق ، '. 1385 ه هیردیحلا ، هبتکملا  تاروشنم  فجن ، ط 2 ، نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصالا ، جرفلاوبا  -29

، هرهاق هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا   ) دوب هتشک  هیواعم ، راوخنوخ  ناهدنامرف  زا  یکی  هاطرا » نب  رسب   » ار هللادیبع  رسپ  ود  -30
شنادنزرف یلـصا  لتاق  هک  هیواعم  اب  وا  تموصخ  لقادـح ، هک  تشاداج  ورنیا  زا  ص 14 ؛) ج 2 ، 1961 م ، هیبرعلا ، بتکلا  أیحاراد 

مهرد ار  ع )  ) یبتجم ماما  ياهورین  هیواعم ، هب  نتـسویپ  اب  تقایل  یب  تسـس و  رـصنع  نآ  اما  درادزاـب ، نیگنن  لـمع  نیا  زا  ار  وا  دوب ،
.دش بکترم  یگرزب  تنایخ  تخیر و 

تاروشنم فجن ، یبوقعی ، خیرات  حضاو ، نبا  ص 42 - باتک ، نامه  یناهفصالا ، جرفلاوبا  - 31
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ص 204. ج 2 ، ق ، '. 1384 ه هیردیحلا ، هبتکملا 

يا هدع  اهنآ  نایم  رد  هک  دوب  هتفای  لیکـشت  یفلتخم  ياههورگ  زا  ع )  ) یبتجم ماما  شترا  هکنیا  هب  هجوت  اب  میتفگ ، البق  هکنانچ  -32
رفس مزاول  رداچ و  دنیآرب و  ماما  لتق  ددص  رد  هک  دوبن  بجعت  ياج  دندوب ، تسرپ  ایند  وج و  دوس  رـصانع  زا  يا  هدع  جراوخ و  زا 

!! تخاس لیلذ  ار  ناناملـسم  تخورف و  هیواعم  هب  ار  ام  درم  نیا  دننزب : دایرف  يا  هدـع  لاح  نامه  رد  دـننک و  تراغ  ار  ترـضح  نآ 
!؟ تسا هدوب  مولظم  دح  هچ  ات  ص )  ) ربمایپ ربکا  طبس  هک  یتسارب 

یهتنم هک  ار  ینایرج  ناخروم  ص 205 ، ج 2 ، ق ، '. 1384 ه هیردیحلا ، هبتکملا  تاروشنم  فجن ، یبوقعی ، خیرات  حـضاو ، نبا  - 33
رجح نبا   » و ریثا » نبا   » و يربط »  » هلمج نآ  زا  .دـنا  هتـشون  فلتخم  روط  هب  دـش ، ترـضح  نآ  يوس  هب  هلمح  ماما و  همیخ  تراغ  هب 

: دنسیون یم  ینالقسع »

دعس نب  سیق  مدرم ! دز : ادص  دوب ) هیواعم  نارودزم  زا  هک   ) یصخش ناهگان  دوب ، هدز  ودرا  نئادم »  » رد یلع  نب  نسح  هک  یماگنه 
 - ص 92 ج 6 ، ثیدـحلا ، سوماقلاراد  توریب ، كولملا ، ممـالا و  خـیرات  ) ...و دـندش  قرفتم  مدرم  دـینک ! رارف  تسا ، هدـش  هتـشک 

1328 یبرعلا ، ثارتلا  أیحاراد  توریب ، ط 1 ، هباحـصلا ، زییمت  یف  باصالا : ج 3،ص 404 - رداصراد ، توریب ، خـیراتلا ، یف  لماکلا 
/( ص 330 ج 1 ، ق ، '. ه

ص ج 2 ، هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، هباحـصلا ، هفرعم  یف  هباغلادسا  ریثا ، نبا  ص 92 - باتک ، نامه  يربطلا ، ریرج  نب  دـمحم  - 34
« .حلصلا یضما  هودرفا  املف  : »... تسا نینچ  هباغلا  دسا  ترابع   14.

هعبطملا  ، فـجن جاـجتحا ، یــسربط ، ص 147 -  ج 44 ، ق ، '. ه  1393 هیمالـسالا ، هـبتکملا  نارهت ، راونـالاراحب ، یــسلجم ، - 35
ص 157. هیوضترملا ،

، هللادبع دیس  ربش ، - 36
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ص 346-345. ج 1 ، یتریصب ، هبتکم  مق ، نویعلاألج ،

ص 28. ج 16 ، 1961 م ، هیبرعلا ، بتکلا  أیحاراد  هرهاق ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 37

هیشاح رد  ، ) باحـصالا هفرعم  یف  باعیتسالا  ربلادبع ، نبا  ص 405 -  ج 3 ، رداصراد ، توریب ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  - 38
ص ج 6 ، باتک ، نامه  يربطلا ، ریرج  نب  دـمحم  ص 371 -  ج 1 ، ق.ه ،  1328 یبرعلا ، ثارتلا  أـیحا  راد  توریب ، ط 1 ، هباصالا ،)

.93

جارخ باختنا  تلع  دیاش  درجبراد .) تغل  ادخهد ، همانتغل   ) .تسا هدوب  میدق  رد  سراف  تلایا  ناتـسرهش  جـنپ  زا  یکی  رگباراد  - 39
حلص نامیپ  ناناملسم  اب  نآ  مدرم  دش و  مالـسا  شترا  میلـست  گنج  نودب  یخیرات ، دانـسا  قبط  رهـش  نیا  هک  دشاب  نیا  درگباراد » »

زا .تشاد  هار  ناگدنامرد  ناتسدیهت و  نامیتی و  ترضح و  نآ  نادناخ  ربمایپ و  هب  صاصتخا  مالـسا ، نیناوق  قبط  نآ  جارخ  .دنتـسب 
، اجنآ دمآرد  اریز  دوش  تخادرپ  نیفص  لمج و  گنج  يادهش  ناگدنامزاب  هب  رهش  نیا  جارخ  هک  درک  طرش  ع )  ) یبتجم ماما  ورنیا 
، دندوب تسرپرس  یب  هک  گنج  ود  نیا  دیهـش  دنمزاین  ناگدنامزاب  هوالعب ، .تشاد  قلعت  ترـضح  نآ  دوخ  هب  دش ، هتفگ  هکنانچمه 
ص ج 44 ، ق.ه ،  1393 هیمالـسالا ، هبتکملا  نارهت ، راونالاراحب ، یـسلجم ،  ) دـنتفر یم  رامـش  هب  جارخ  نیا  فرـصم  دراوم  زا  یکی 

(. 10

یف هیقارعلا  بـتکلاراد  تاروـشنم  ط 2 ،  ) نیـسای لآ  یـضار  خیـش  فیلات  نسحلا » حلـص   » باتک رد  ار  حلـص  ناـمیپ  حورـشم  - 40
.دییامرف هعلاطم  ص 261-259  هیمظاکلا )

: تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  ریز ، رد  هدش  دای  ذخآم  بتک و  رد  ظافلا ، رد  فالتخا  یکدنا  اب  ییوگشیپ  نیا  - 41

غابص نبا  همهملا ، لوصفلا  ص 121 - راصبالارون ، ص 12 -  ج 2 ، هباغلادسا ، ص 194 -  صاوحلا ، هرکذت 
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 - ص 298 ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 98 - ج 2 ، یـسراف ، همجرت  همغلا ، فشک  ص 330 - ج 1 ، هباـصالا ، ص 158 -  یکلام ،
ج 2، أیلوالا ، هیلح  ص 369 - ج 1 ، هباصالا ) هیشاح  رد  ، ) باعیتسالا ص 36 - ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 82 - هقرحملا ، قعاوصلا 

تاقبطلا ص 65 -  بلاطلا ، هدمع  ص 38 و 44 -  ج 5 ، لبنح ، دمحا  دنسم  راصبالا -) رون  هیـشاح  رد   ) نیبغارلا فاعـسا  ص 35 -
ص 42. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 26 -  ج 1 ، ینارعش ، باهولادبع  يربکلا 

ص 278. باتک ، نامه  نیسای ، لآ  -42

، هیردیحلا هبتکملا  تاروشنم  فجن ، نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفـصالا ، جرفلاوبا  ص 15 -  ج 16 ، باتک ، نامه  دـیدحلا ، یبا  نبا  - 43
ص 191. یتریصب ، هبتکم  تاروشنم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیش  ص 45 - ق ، '. 1385 ه

.درک داریا  هفوک  هب  دورو  زا  شیپ  ار  هبطخ  نیا  هب  هیواعم  دیوگ : یم  جرفلاوبا 

ص 95. ج 6 ، ثیدحلا ، سوماقلاراد  توریب ، كولملا ، ممالا و  خیرات  يربطلا ، ریرج  نب  دمحم  -44

: دسیون یم  زین  يرذالب   405  . ص ج 3 ، رداصراد ، توریب ، خیراتلا ، یف  لماکلا  -45

ماجنا ار  تیرومام  نیا  زین  وا  .دنک  کیرحت  یلع  نب  نسح  دضرب  ار  مدرم  داد  روتـسد  میمـصت  هرـصب  رد  دوخ  رادـنامرف  هب  هیواعم  »
هب ار  نآ  ارچ  تسا ، لاملا  تیب  هب  قلعتم  لام ، نیا  دـنتفگ : دـنتخادنا و  هار  هب  دایرفو  داد  هرـصب  لها  يو ، تاکیرحت  هجیتن  رد  داد و 

/( ص 47 ق.ه ،  1397 تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، يدومحم  رقاب  دمحم  خیش  قیقحت : فارشالا ، باسنا  !« ) میهدب نارگید 

ص 95. ج 6 ، ثیدحلا ، سوماقلاراد  توریب ، ، كولملا ممالا و  خیرات  - 46

ص 132. ،ج 6 ، ثیدحلا سوماقلا  راد  توریب ، كولملا ، ممالا و  خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، - 47

ینیب شیپ  ار  ثداوح  نیا  مامت  (ع ) یبتجم ماما 
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ناـنآ و راـظتنا  رد  یکیراـت  تشونرـس  دـتفیب ، هیما  ینب  تـسد  هـب  ناناملـسم  روـما  ماـمز  رگا  هـک  تـسناد  یم  یبوـخب  وا  .درک  یم 
تیمها هب  یپ  دندوب ، هتفرگن  رارق  ور  رد  ور  خلت ، ثداوح  نیا  اب  دوخ  هک  يزور  ات  ناناملـسم  یلو  دوب ، دـهاوخ  نایعیـش  ًاصوصخم 

دنا و هداد  تسد  زا  ار  تصرف  هک  دندش  هجوتم  هزات  دندش ، هجاوم  كانتـشحو  ثداوح  نیا  اب  هک  یماگنه  نانآ  .دندرب  یمن  هیـضق 
.دنا هتخاس  مهارف  ار  دوخ  یتخبدب  تامدقم  هدیمهفن  هدیمهف و 

هب ) رگا : » دوب هدرک  هراشا  کیرات  هدنیآ  نیا  هب  دش ، لقن  هتشذگ  تاحفص  رد  نآ  حورشم  هک  يا  هبطخ  نمـض  (ع ) یبتجم ترـضح 
زگره هیما  ینب  تموکح  مچرپ  ریز  دینادب  نیقی  مراپسب ، هیواعم  هب  ار  ناناملسم  يرادمامز  موش  ریزگان  امش ) ییافویب  یتسس و  تلع 

هک منیب  یم  دوخ  مشچ  هب  ییوگ ، نونکا  مه  .دش  دیهاوخ  اهرازآ  اه و  هجنکش  عاونا  راتفرگ  دید و  دیهاوخن  يداش  یشوخ و  يور 
هدوب و امش  نادنزرف  لام  هک  ینان  بآ و  درک ، دنهاوخ  تساوخرد  نان  بآ و  هداتسیا ، اهنآ  نادنزرف  هناخ  رد  رب  امـش  نادنزرف  ادرف 

«. تخاس دنهاوخ  مورحم  دوخ  ملسم  قح  زا  هدنار  دوخ  هناخ  رد  زا  ار  اهنآ  هیما  ینب  یلو  تسا ، هداد  رارق  اهنآ  يارب  دنوادخ 

1332 یملع ، ربـکا  یلع  هناـخپاچ  یــشورفباتک و  نارهت ، مارآ ، دـمحا  هـمجرت  شراوـگرزب ، دـنزرف  ود  یلع و  هـط ، نیــسح ، - 48
،ص 207. ش.ه

يو ناـیز  هب  شا  هبلود  ره  هک  تشاد  ار  مد  ود  يریـشمش  مکح  هیواـعم  يارب  حلـص ، ناـمیپ  هک  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیا  زا  - 49
نآ هجیتن  درک ، یم  ضقن  ار  نآ  رگا  دـش و  یم  نیمأت  يدودـح  ات  ماما  فدـه  درک ، یم  لـمع  همانحلـص  داـفم  هب  وا  رگا  اریز  دوب !

يوما و تموکح  زا  یمومع  رفنت  داجیا 
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.تشادن رود  رظن  زا  ار  نآ  مود  ياوشیپ  هک  دوب  يا  هلئسم  نیا ، و  دوب ، تموکح  نیا  دض  رب  مدرم  يرادیب  شبنج و 

-178 ش.ه ،  1362، دیحوت تاراشتنا  مق ، یئاوشیپ ، يدهم  همجرت  (ع ،) نیـسح بالقنا  یبایزرا  يدهم ، دمحم  نیدـلا ، سمـش  - 50
.179

تاحفص 121 و 133 و 171. یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هعماج ، تینیع  رد  ماما  اضردمحم ، یمیکح ، - 51

ص 298. گربنتوگ ، یتاعوبطم  هاگنب  تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ  یلیلخ ، یلع  دمحم  همجرت  شنادنزرف ، یلع و  - 52

،ص 130-129. باتک نامه  یمیکح ، -53

تاراشتنا هسسوم  ، يا هنماخ  یلع  دیس  همجرت  خیرات ، هنانامرهق  شمرن  نیرت  هوکشرپ  نسح  ماما  حلص  یضار ، خیش  نیسای ، لآ  - 54
،ص 21-20. همدقم ش ، '. 1354 ه ایسآ ،

: دومرف ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  دنراد  قافتا  ناناملسم  همه  دسیون : یم  بوشا  رهش  نبا  - 55

(. ص 394 ج 3 ، یئابطابطلا ، هبتکم  مق ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  « ) ادعق وا  اماق  ناماما  نیسحلا  نسحلا و  »

.هلاقم هدنسیون  مان  رکذ  نودب  توغاط ، دهع  رد  زور  نز  هلجم  -56

.فلوم درک - یقلت  ملسم  دیابن  ار  شخب  نیا  هتبلا  -57

139  - 85 ییاوشیپ ، يدهم  نایاوشیپ ، هریس   : عبنم

یلع ع) نینمؤملا  ریما  تداهشو  تبرض   ) ناضمر كرابم  هام  مکی  تسیبو و  مهدزون 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  یگنوگچ  ناکم و  نامز و 

هبو درک  تاقالم  دوب  عجشا  هلیبق  زا  هک  هرجب  نب  بیبش  مان  هب  جراوخ  زا  یکی  اب  دوب  مالسلا  هیلع   - یلع لتق  هب  ممصم  هک  مجلم  نبا 
.نک کمک  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  رد  نم  هب  تفگ : ؟ تسیچ تروظنم  دیـسرپ : ؟ یتسه ترخآو  اـیند  فرـش  بلاـط  اـیآ  تفگ : وا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  یلع  ياهیراکادفو  قباوسو  تامدخ  زا  وت  رگم  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  تفگ : بیبش 

؟ يرادن عالطا 

لتق هب  ار  اـم  رازگزاـمن  نارداربو  دـش  ادـخ  مـالک  رد  مدرم  تیمکح  هب  لـئاق  وا  هک  یناد  یمن  رگم  وـت ، رب  ياو  : تـفگ مـجلم  نـبا 
ار وا  دوخ ، ینید  ناردارب  ماقتنا  هب  نیاربانب ، دناسر ؟
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(1) .تشک میهاوخ 

.دمآ هفوک  دجسم  هب  ررقم  دعوم  رد  سپسو  داد  بآ  کلهم  يرهز  اب  ار  نآو  درک  هیهت  يریشمش  مجلم  نباو  تفریذپ  بیبش 

نب عشاجم  هک  تفگ  ود  نآ  هب  وا  دـندرک و  تاقالم  دوب ، فکتعم  ناضمر  هام  مهدزیـس  هعمج  زور  رد  هک  ماطق ، اب  اجنآ  رد  ود  نآ 
ياهلامتسد اب  ار  نانآ  ياهرس  ماطق  دیسر  ارف  لمع  ماگنه  نوچ  .دنک  يراکمه  نانآ  اب  هک  تسا  هدش  بلطواد  زین  همقلع  نب  نادرو 

لباقم ردو  دـندرب  رـس  هب  دـندنام  یم  دجـسم  رد  هک  یناسک  اب  ار  بشو  دـنتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ  ياهریـشمش  هس  رهو  تسب  ریرح 
(2) .دنتسشن دوب  هدسلا »  باب   » هب فورعم  هک  دجسم  ياهرد  زا  یکی 

تداهش بش  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هک یماگنه  هام ، ینایم  ياهزور  زا  یکی  رد  یتح  .داد  یم  ربخ  دوخ  تداهش  زا  هتـسویپ  لاس  نآ  ناضمر  هام  رد  مالـسلا  هیلع   - ماما
نینچمه درک .» دهاوخ  نیگنر  مرس  نوخ  اب  ار  اهوم  نیا  مدرم  نیرتیقش  : » دومرفو دیشک  شفیرش  نساحم  هب  تسد  دوب ، ربنم  زارف  رب 

: دومرف

نیا رد  امش  هک  دیشاب  هاگآ  .دیآ  یم  دیدپ  ینوگرگد  تموکح  عضو  رد  هام  نیا  رد  .تساههام  رورـس  نآو  دیـسر  ارف  ناضمر  هام 
(3) .متسین امش  نایم  رد  نم  هک  تسا  نیا  شا  هناشنو  درک  دیهاوخ  جح  ریما ) نودب   ) فص کی  رد  لاس 

، تهج نیمه  هب  ( 4  ) .مینک یمن  كرد  ار  نآ  یلو  دهد  یم  دوخ  گرم  زا  ربخ  نخـس  نیا  اب  وا  دـنتفگ : یم  ترـضح  نآ  باحـصا 
هیلع نسح  شدـنزرف  دزن  رد  ار  یبش  .تفر  یم  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی  لزنم  هب  بش  ره  دوخ ، رمع  رخآ  ياـهزور  رد  ترـضح  نآ 

رهوش رفعج  نب  هللا  دبع  شداماد  دزن  رد  یبشو  مالسلا  هیلع   - نیسح شدنزرف  دزن  رد  یبشو  مالسلا 
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ندروخ مک  ببـس  شنادـنزرف  زا  یکی  .دومرف  یمن  لوانت  اذـغ  همقل  هس  زا  شیبو  درک  یم  راطفا  مالـسلا -  اهیلع  بنیز -  ترـضح 
هدنامن رتشیب  بش  ود  ای  بش  کی  .دشاب  یهت  ممکـش  مهاوخ  یم  نمو  دیآ  یم  ادـخ  رما  :» دومرف مالـسلا  هیلع   - ماما .دیـسرپ  ار  يو 

(5) .دروخ تبرض  بش  نامه  رد  سپ  تسا .» 

لوا زاو  تخادرپ  تدابع  هب  سپـسو  دروخ  اذغ  همقل  هس  راطفا  ماگنه  رد  .دوب  موثلک  ما  شرتخد  نامهیم  ار  راطفا  تداهـش  بش  رد 
عولط هچرهو  تفرگ  یم  رظن  رد  ار  ناگراتس  تاکرحو  درک  یم  هاگن  نامسآ  هب  یهاگ  .دوب  شیوشتو  بارطـضا  رد  حبـص  ات  بش 

نآ هنو  میوگ  یم  غورد  نم  هن  مسق ، ادـخ  هب  :» دومرف یمو  دـش  یم  رتـشیب  ترـضح  نآ  یتحاراـنو  شیوـشت  دـش  یم  رتـکیدزن  رجف 
(6 «.) دنا هداد  تداهش  هدعو  ارم  هک  یبش  تسا  نیا  تسا ; هتفگ  غورد  هداد  ربخ  نم  هب  هک  یسک 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  مالسلا  هیلع   - یلع .دوب  هداد  يو  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ار  هدعو  نیا 
؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  : مدرک ضرع  .درک  هیرگ  دوـمرف  ناـیب  ناـضمر  هاـم  مارتـحاو  تلیـضف  رد  هک  يا  هبطخ  ناـیاپ  رد  ملـس  هلآ و  و 

نیرخآلا نیلوالا و  یقشا  ثعبنا  دق  کبرل و  یلصت  تنا  کب و  یناک  :» دیآ یم  شیپ  وت  يارب  هام  نیا  رد  هک  یتشونرس  يارب  دومرف :
یتسه زاـمن  لوغـشم  وت  هک  منیب  یم  اـیوگ  : ینعی ( . 7  « ) کتیحل اهنم  بضخف  کقرف  یلع  هبرـض  کبرـضف  دومث  هقاـن  رقاـع  قیقش 
نیگنر نوخ  اب  ار  تنـساحمو  دروآ  یم  دورف  وت  قرف  رب  یتبرـضو  دنک  یم  مایق  دومث ، هقان  هدنـشک  ياتمه  ناهج ، مدرم  نیرتیقـشو 

.دزاس یم 

هب حبص  زامن  يادا  يارب  رحس  یکیرات  رد  مالسلا  هیلع   - یلعو دیسر  نایاپ  هب  كانلوه  بش  نآ  هرخالاب 
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رود وا  زا  ار  اهنآ  دنتساوخ  یضعب  .دنتخیوآ  شا  هماج  هبو  دنتفر  وا  یپ  رد  دندوب  هناخ  رد  هک  ینایباغرم  .درک  تکرح  دجسم  يوس 
هحون هک  دنتـسه  یناگدـننک  دایرف  هک  دـیراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ینعی : حـئاون »  اهعبتت  حـئاوص  نهناـف  نهوعد  :» دومرف .دـنزاس 

(8) .دنراد یپ  رد  ینارگ 

یم یهاوگ  نم  لد  نکیل  منز ، یمن  دب  لاف  رـسپ ، يا  : دومرف ینز ؟ یم  هک  تسا  يدـب  لاف  هچ  نیا  تفگ : مالـسلا  هیلع   - نسح ماما 
(9) .دش مهاوخ  هتشک  هک  دهد 

.درازگب زامن  مدرم  ابو  دورب  دجسم  هب  هدعج  هک  دییامرفب  روتسد  درک : ضرعو  دش  ناشیرپ  مالسلا  هیلع   - ماما راتفگ  زا  موثلک  ما 

یم همزمز  ار  تیب  ود  نیا  هک  یلاح  ردو  تسب  مکحم  ار  دوخ  دنبرمک  هاگ  نآ  .تخیرگ  ناوت  یمن  یهلا  ياضق  زا  دومرف : ترـضح 
.دش دجسم  مزاع  درک 

(10) اکیداوب لح  اذا  اکیقال  توملا  ناف  توملا  نم  عزجت  الو  توملل  کمیزایح  ددشا 

عزج دـیآ ، رد  وت  يوس  هب  هک  هاـگ  نآ  گرم ، زاو  .درک  دـهاوخ  تاـقالم  ار  وت  گرم  اریز  دـنبب ، مکحم  گرم  يارب  ار  دوـخ  رمک 
.نکم دایرفو 

مجلم نبا  ماگنه  نیا  رد  .تفر  هدجس  هب  تئارق  زا  سپ  تفگ و  حاتتفا  ریبکتو  داتـسیا  زامن  هبو  دش  دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع   - ماما
.دروآ دراو  مالسلا  هیلع   - یلع كرابم  رس  رب  یتبرض  دولآ  رهز  ریـشمش  اب  یلع ،»  ای  کل  مکحلا ال  هللا  :» دیز یم  دایرف  هک  یلاح  رد 

ترضح نآ  كرابم  قرفو  ( 11) دوب هدش  دراو  نآ  رب  دودبع  نب  ورمع  ریـشمش  اقباس  هک  درک  تباصا  یلحم  رب  تبرـض  نیا  اضق  زا 
.تفاکش یناشیپ  ات  ار 

هیلع  - داجس ماما  زا  شیمارگ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع   - اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  یلاما »   » رد یسوط  خیش  موحرم 
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: دنک یم  لقن  مالسلا 

(12) .تخاس دراو  ترضح  نآ  كرابم  قرف  رب  یتبرض  دوب ، هدجس  رد  مالسلا  هیلع   - یلع هک  یلاح  رد  مجلم  نبا 

وا مجلم  نبا  هک  يزامن  زا  تعکر  نیتسخن  رد  مالسلا  هیلع   - یلع : دنک یم  لقن  دوخ  ریسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  هعیش  فورعم  رـسفم 
(13) .درک توالتار  ءایبنا  هروس  زا  هیآ  هدزای  دز ، تبرض  ار 

نباو دندرک  هلمح  وا  هب  رفن  دنچ  تفرگ  رارق  بارحم  رد  ماما  هک  یماگنه  : دسیون یم  يزوج  نبا  طبس  ننست  لها  فورعم  دنمشناد 
.دنتخیرگ شناهارمه  اب  هلصافالبو  ( 14) دروآ دورف  ترضح  نآ  رب  یتبرض  مجلم 

تزف و :» دومرف ترضح  نآ  لاح  نیا  رد  .درک  نیگنر  ار  شفیرـش  نساحمو  دش  يراج  بارحم  رد  مالـسلا  هیلع   - یلع رـس  زا  نوخ 
اهنم مکدـیعن و  اـهیف  مکاـنقلخ و  اـهنم  دومرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس.مدش  راگتـسر  هک  دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  هبعکلا :»  بر 

(15  .) يرخا هرات  مکجرخن 

رگم دش  یمن  کیدزن  وا  هب  یـسکو  دنتفاتـش  مجلم  نبا  یپ  زا  مدرم  .دیریگب  ار  وا  : دز دایرف  دروخ  تبرـض  یتقو  مالـسلا  هیلع   - یلع
.دیبوک نیمز  هبو  تفرگ  لغب  ار  واو  تخات  شیپ  سابع  نب  مثق  سپ  .دز  یم  دوخ  ریشمش  اب  ار  وا  هکنآ 

شدـنزرف هب  تخانـشار  براـض  ترـضح  یتقو.يرآ  تفگ : ؟ مجلم رـسپ  : تفگ وا  هب  دـنروآ ، مالـسلا  هیلع   - یلع دزن  هب  ار  وا  نوچ 
: دومرف نسح 

وا اب  مراگدرورپ  دزن  رد  ات  نک  قحلم  نم  هب  ار  وا  مدرم  رگا  سپ  .نک  مکحم  ار  شدـنبو  ریـس  ار  شمکـش  شاـب ، تنمـشد  بظاوم 
(16) .منک یم  صاصق  ای  مشخب  یم  ار  وا  ای  مدنام  هدنز  رگاو  منک  جاجتحا 

هب ار  مجلم  نبا  رگید  راب  .دندرب  هناخ  هبودنتشاذگ  میلگ  رد  ار  مالـسلا  هیلع   - یلع مشاه ، ینب  قافتا  هب  مالـسلا -  امهیلع  نینـسح - 
نآ دزن 
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ملاس رگاو  هتشک ، ارم  هک  نانچ  دیـشکب ، ار  وا  مدرم  نم  رگا  دومرفو : تسیرگن  وا  هب  مالـسلا  هیلع   - نینمؤملاریما .دندروآ  ترـضح 
مهرد رازه  هبو  ما  هدیرخ  مهرد  رازه  هب  ار  ریـشمش  نیا  نم  تفگ : يدارم  دنزرف.تسیچ  وا  هراب  رد  نم  يار  هک  دید  مهاوخ  مدـنام 

(17) .دنادرگ كاله  ار  وا  یلاعت  قح  دنک  تنایخ  ارم  رگا  سپ  .ما  هداد  رهز  رگید 

ردپ هکلب  ما ، هتشکن  ار  نینمؤملاریما  تفگ : نوعلم  نآ  یتشک ؟ ار  نینمؤملا  ریما  ادخ ، نمشد  يا  : تفگ وا  هب  موثلک  ما  عقوم  نیا  رد 
.ما هتشک  ار  وت 

.دبای افش  تحارج  نیا  زا  ترضح  نآ  هک  مراودیما  تفگ : موثلک  ما 

نایم رد  ار  نآ  رگا  هک  ما  هدز  یتبرـض  ار  وا  نم  هک  هللاو  .دوب  یهاوخ  ناـیرگ  شیارب  هک  منیب  یم  تفگ : تحاـقو  اـب  زاـب  مجلم  نبا 
(18) .دنک كاله  ار  همه  دننک  تمسق  نیمز  لها 

تیذا ار  وا  دـیهدب و  ریـش  نیا  زا  زین  دوخ  ینادـنز  هب  دومرفو  دیـشون  ار  ریـش  نآ  زا  یمک  .دـندروآ  ترـضح  نآ  يارب  ریـش  يردـق 
.دینکن

ورمع نب  ریثا  رترهام  همه  زا  نانآ  نیب  رد  .دـندمآ  درگ  يو  نیلاب  هب  هفوک  ناکـشزپ  دروخ  تبرـض  مالـسلا  هیلع   - ماما هک  یماگنه 
وا يارب  تـسا  مرگ  زوـنه  هـک  ار  يدنفــسوگ  شــش  داد  روتــسد  دـید  ار  مـخز  وا  یتـقو  .درک  یم  هجلاـعم  ار  تاـحارج  هـک  دوـب 

دوخ ياهتیـصو  یلع  ای  : تفگ دروآ  نوریب  ار  نآ  هک  هاگ  نآو  داد  رارق  تبرـض  لحم  ردو  دروآ  نوریب  نآ  زا  یگر  سپـس.دنروایب 
تیـصوو تساوخ  یتاودو  ذـغاک  مالـسلا  هیلع   - ماما ماگنه  نیا  رد  .تسین  رثؤم  هجلاعمو  هدیـسر  زغم  هب  تبرـض  نیا  اریز  نکب ، ار 

.تشون مالسلا -  امهیلع  نیسحو -  نسح  شدنزرف  ود  هب  باطخ  ار  دوخ 

: اه تشون  یپ 

-1
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ص 571. ج 1 ، همغلا ، فشک 

نبا لماک  ص 115 ; ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 83 ; ج 6 ، يربط ، خـیرات  ص 424 ، ج 2 ، بهذـلا ، جورم  - 2
ج نیظعاولا ، هضور  ص 282 ; ج 2 ، باعیتسالا ، ص 325 ; ج 7 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ص 32 ; نییبلاطلا ، لتاقم  ص 195 ; ج 3 ، ریثا ،

ص 161. ، 1

ص 163. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  هیمالسا ;) پاچ  ص 151( دیفم ، داشرا  - 3

ص 163. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  هیمالسا ;) پاچ  ص 151( دیفم ، داشرا  - 4

ص 581. ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 164 ; ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 151 ; داشرا ، - 5

ص 164. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  - 6

(. مق پاچ  ، ) ص 297 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 7

ص 425. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 165 ; ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 652 ; داشرا ، ص 212 ; ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - 8

ص 584. ج 1 ، همغلا ، فشک  - 9

ص 31. نییبلاطلا ، لتاقم  ص 429 ; ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 10

ص 584. ج 1 ، همغلا ، فشک  - 11

(. میدق عبط  ص 650( ج 9 ، یلاما ، زا  لقن  راونالا ، راحب  - 12

ص 425. ج 4 ، يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت  - 13

(. فجن پاچ  ص 177( صاوخلا ، هرکذت  - 14

.میروآ یم  ناتنوریب  نآ  زا  رگید  رابو  مینادرگ  یم  ناتزاب  نآ  ردو  میدیرفآ  كاخزا  ار  امش  هیآ 55: هط ، هروس  - 15

ص 212. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - 16

ص 185. ج 6 ، يربط ، خیرات  ص 586 ; ج 1 ، همغلا ، فشک  - 17

خیرات ص 169 ; ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 24 ; ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 214 ; لاوطلا ، رابخالا  ص 36 ; نییبلاطلا ، لتاقم  - 18
ص 586. ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 359 ; ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ص 85 ; ج 6 ، يربط ،
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یناحبس رفعج  خیش  هللا  تیآ  تیالو ص 733 ،  غورف  عبنم :

یلع نینمؤملاریما  ماما  تیصو 

یناحبس رفعج  هدنسیون : ات 781  تیالو ص 787  غورف  باتک : عبنم 

نیا .تسا  ملاع  نایاپ  ات  رشب  مامت  يارب  تقیقح  رد  یلو  تسا  مالسلا -  امهیلع  نینسح -  هب  باطخ  هچرگ  تیصو ، نیا 
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(1  ) .دنا هدرک  لقن  دنس  رکذ  اب  دنا  هتسیز  یم  وا  زا  دعبو  یـضر  دیـس  موحرم  زا  لبق  هک  یناخرومو  ناثدحم  زا  يا  هدع  ار  تیـصو 
: میروآ یم  ار  نآ  زا  یتمسق  کنیا  .تسا  هدروآ  هغالبلا  جهن  رد  یضر  دیس  موحرم  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  تیص  لصا  هتبلا 

انوک رجالل و  المعا  قحلاب و  الوق  امکنع و  يوز  اهنم  یـش ء  یلع  افـسات  امکتغب و ال  نا  ایندـلا و  ایغبت  ـال  نا  هللا و  يوقتب  امکیـصوا 
.انوع مولظمللو  امصخ  ملاظلل 

تسد زا  ایند  زا  هچنآ  ربو  دیآ  امش  غارس  هب  ایند  هچرگ  دیشابن ، ایند  یپ  رد  هکنیاو  منک  یم  شرافس  ادخ  زا  سرتو  يوقت  هب  ار  امش 
.دیشاب مولظم  روایو  ملاظ  نمشدو  دینک  راک  یهلا )  ) شاداپو رجا  ياربو  دییوگب  ار  قح  نخس  .دیروخم  فسات  دیهد  یم 

هیلع و هللا  یلصمکدج  تعمس  یناف  مکنیب ، تاذ  حالصو  مکرما  مظن  هللا و  يوقتب  یباتک  هغلب  نم  یلهاو و  يدلو  عیمجو  امکیـصوا 
 «. مایصلاو هالصلا  هماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالص  :» لوقی ملس  هلآ و 

دوخ روما  مظنو  دنوادخ  زا  سرتو  يوقت  هب  دسر  یم  نانآ  هب  ما  همانتیـصو  نیا  هک  ار  یناسکو  منادناخو  نادـنزرف  مامتو  امـش  نم ،
مدرم نایم  حالصا  : دومرف یم  هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  امش  دجزا  نم  هک  اریز  منک ، یم  شرافـس  نیبلا  تاذ  حالـصاو 

.تسا رترب  هزورو  زامن  لاس  کی  زا 

هنا اننظ  یتح  مهب  یصوی  لاز  ام.مکیبن  هیصو  مهناف  مکناریج  یف  هللا  هللاو.مکترضحب  اوعیضی  الو  مههاوفا  اوبغت  الف  ماتیالا  یف  هللا  هللا 
.مهثرویس

زا یگدیسر  مدع  رثا  رد  امـش ، روضح  رد  هک  دنکن  دننامب ; هنـسرگ  یهاگو  ریـس  یهاگ  هک  دنکن  نامیتی ; دروم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
.دنورب نیب 

رد هک  ار  ادخ  ار  ادخ 
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ناگیاسمه هب  تبسن  هراومه  يو  .دنتسه  امش  ربمایپ  شرافسو  هیصوت  دروم  نانآ  هک  ارچ  دینک ، يراتفرشوخ  دوخ  ناگیاسمه  دروم 
.داد دهاوخ  رارق  ناشیارب  ثرا  زا  يا  هیمهس  يدوز  هب  میدرب  نامگ  ام  هک  اجنآ  ات  دومرف  یم  شرافس 

متیقب ام  هولخت  مکبر ال  تیب  یف  هللا  هللا  و.مکنید  دومع  اهناف  هالـصلا  یف  هللا  هللا  و.مکریغ  هب  لمعلاب  مکقبـسی  نآرقلا ال  یف  هللا  هللاو 
.اورظانت مل  كرت  نا  هناف 

نوتس هک  زامن ، دروم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ  .دنریگ  یـشیپ  امـش  زا  نآ  هب  لمع  رد  نارگید  هک  دنکن  نآرق ; هب  هجوت  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
یلاخ رگا  هک  دیراذگن ، یلاخ  ار  نآ  دـیتسه  هدـنز  هک  ماگنه  نآ  ات  ناتراگدرورپ ; هناخ  دروم  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  .تسامـش  نید 

.دریگ یم  ارف  ار  امش  یهلا  يالبو  دیوش  یمن  هداد  تلهم  دوش  هدراذگ 

اوکرتت .عطاقتلا ال  ربادـتلاو و  مکایاو  لذابتلاو  لصاوتلاب  مکیلعو  .هللا  لیبس  یف  مکتنـسلا  مکـسفناو و  مکلاوماـب  داـهجلا  یف  هللا  هللاو 
.مکل باجتسی  الف  نوعدت  مث  مکرارش  مکیلع  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا 

ار تبحمو  یتسود  ياهدنویپ  هک  تسا  مزال  امش  ربو  .ادخ  هار  رد  شیوخ  ياهنابزو  اهناجو  لاوما  اب  داهج  دروم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
ار رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  .دیشاب  رذحرب  هطبار  عطقو  مه  هب  ندرک  تشپ  زاو  دینکن  شومارف  ار  شـشخبو  لذبو  دینک  مکحم 

.ددرگ یمن  باجتسم  دینک  اعد  هچره  سپسو  دنوش  یم  طلسم  امش  رب  رارشا  هک  دینکم  كرت 

: دومرف سپس 

دیرب ورف  ناناملـسم  نوخ  ردو  دیروآ  نوریب  نیتسآ  زا  ار  دوخ  تسد  نم  تداهـش  زا  دعب  امـش  هک  دنکن  بلطملا ، دبع  ناگداون  يا 
.دوش يزیرنوخ  يارب  يا  هناهب  نیاو  دش  هتشک  نانمؤمریما  دییوگبو 
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هللا لوسر  تعمـس  یناف  لجرلاب ، اولثمت  و ال  هبرـضب ، هبرـض  هوبرـضاف  هذه  هتبرـض  نم  تم  انا  اذا  اورظنا  .یلتاق  الا  یب  نلتقت  الا ال  ...
(2 «. ) روقعلا بلکلاب  ول  هلثملا و  مکایا و  :» لوقی ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

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 
زا نم  هک  دیربن ،) ار  وا  ياضعاو  ینیبو  شوگ  ) دینکن هلثم  ار  وا  هک  راهنزو  .دشاب  یتبرض  ربارب  رد  یتبرض  ات  دینزب  تبرـض  کی  اهنت 

«. دشاب هدنزگ  گس  هب  تبسن  هچرگ  دیزیهرپب ، ندرک  هلثم  زا  :» دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر 

: اهتشون یپ 

هرـضحی نم ال  ص 197 ; لوقعلا ، فـحت  ص 85 ; ج 6 ، يربط ، خـیرات  ص 149 ; ایاصولاو ، نورمعملا  یناتـسجس ، متاـح  وبا  - 1
، نییبلاطلا لتاقم  تسا ; هدش  لقن  نآ  زا  یتمسق  ص 425 ) ج 2 ، ، ) بهذلا جورم  رد  ص 51 ; ج 7 ، یفاک ، ص 141 ; ج 4 ، هیقفلا ،

ص 38.

هرامش 47. همان  هغالبلا ، جهن  - 2

نینم ع ؤملا  ریما  ترضح  راصق  تاملک  زا  هملک  دص 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  ترضح  نیفراعلا  رس  نیدحوملا و  دیس  راصق  تاملک  زا  هملک  دص 

يا هشمق  یهلا  نیدلا  یحم  داتسا  همجرت :  حرش و 

ادخ تفرعم  رد  مکی  هلاقم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 -: مالسلا هیلع  نینم -  ؤملا  ریما  لاق  هملک 1 - 

درفت سانلا  فرع  نم  و  دهزت ، ایندلا  فرع  نم  و  درجت ، هسفن  فرع  نم  و  دحوت ، هناحبس  هللا  فرع  نم 

 : همجرت

دهز وا  رد  تخانش  ار  ایند  هک  ره  و  ددرگ ، يویند  روما  زا  درجم  تخانش  ار  دوخ  هک  ره  و  دوش ، دحوم  تخانـش  ار  ادخ  هک  یـسک 
.دنک ضارعا  دزرو و 

 : حرش

وا یگناگی  یئاتکی و  هب  تخانش  ار  ادخ  سک  ره  ینعی 
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دهاوخ ادخ  زا  تجاح  ره  تسادخ و  هب  وا  هلو  قشع و  قوش و  هجوت و  مامت  یقیقح  دحوم  ددرگ و  یقیقح  دـحوم  دوش و  فرتعم 
.درادن ادخ  زج  یتجاح  هکلب 

ار وا  رگا  تسا و  یهانتمان  قوف  مامتلا و  قوف  تاذل و  اب  ینغ  لماک  مات  طیسب  دحاو  دوجوم  ادخ  دناد  یم  تخانـش  ار  ادخ  هکنآ  ای 
تاذـلا ینغ  جاتحم  یئیـش  تسازجا و  هب  جاتحم  قوبـسم و  بکرم  زایتمالا و  هب  ام  كارتشالا و  هب  ام  زا  دوش  بکرم  دـشاب  کـیرش 

هب اـهنت  دوش و  زیچ  همه  زا  درجم  تخانـش  ار  دوخ  هک  ره  و  تسا ،  لـمع  ملع و  رد  وا  دـیحوت  شا  همزـال  ادـخ  تفرعم  سپ  تسین 
زا تلزع  تخانـش  ار  مدرم  هک  ره  و  دزرو ، دـهز  وا  رد  دـنادرگب و  ور  ایند  زا  تخانـش  ار  اـیند  هک  ره  و  دزادرپ ، دوخ  تاذ  لـیمکت 

.دنیزگ قلخ 

 : مالسلا هیلع  نینم -  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

هفوخ هئاجر و  نم  هبلق  ولخیال  نا  هناحبس  هللا  فرع  نمل  یغبنی 

 : همجرت

.دشابن یلاخ  وا  سرت  ادخب و  يراودیما  زا  شلد  تخانش  ار  ادخ  سک  ره 

 : حرش

زا اهنت  راودیما و  ادخب  اهنت  تخانـش  ار  ادخ  هک  یـسک  ای  دشاب  راودیما  وا  هب  ناساره و  ادخ  زا  وا  لد  تخانـش  ار  ادخ  هک  ره  ینعی 
 . تسین راودیما  ادبا  وا  ریغب  دراد و  دیما  مشچ  ادخب  اهنت  دسرت و  یمن  رگید  سک  چیه  زا  دسرت و  یم  ادخ 

شرز يزیر  ياپ  رد  هچ  دحوم 

شرس رب  یهن  يدنه  ریشمش  هچ 

سکز دشابن  شساره  دیما و 

سب دیحوت و  داینب  تسا  نیا  رب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 - 

فرع نمل  یغبنی 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 660 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع لکوتی  نا  هللا 

 : همجرت

.دنک لکوت  وا  رب  اهنت  هک  تسا  راوازس  تخانش  ار  ادخ  هک  ره 

 : حرش

سانـش ادخ  تسا  رتشیب  ادخ  رب  وا  لکوت  هک  ره  تسا و  رتشیب  ادـخ  رب  وا  لکوت  تسا  رت  يوق  شنامیا  هک  ره  دومرف  رگید  هملک  رد 
هجیتنلاب دراذگاو و  قح  هب  ار  همه  شراک  دشاب و  ادخب  روما  هیلک  رد  شهجوت  مامت  هتشادن و  ادخ  ریغب  اهراک  رد  دامتعا  تسا و  رت 

باعصلا هل  تلذ  هللا  یلع  لکوت  نم  دومرف  هک  دنادرگ  ناسآ  وا  رب  ادخ  ار  لکشم  روما  مامت 

یلارمالا عدت  نا  لکوت 

الع لج و  رومالا  ردقم 

شراک هک  ره  هددس  هللا  یلا  هرما  ضوف  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح -  دنک و  ضیوفت  ادخب  ار  شراک  همه  لکوت  هجیتن  رد  و 
.دنادرگ ساسا  مکحم  ار  راک  نآ  لماک  دحب  ادخ  دنک  ضوفم  ادخ  هب  ار 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

یئیش لک  نم  هنما  هللا  فاخ  نم  و  هللا ،  فاخ  هللا  فرع  نم 

 : همجرت

.دزاس یم  نمیا  یسرت  ره  زا  ار  وا  ادخ  دش  سرت  ادخ  هک  ره  دسرت و  یم  ادخ  زا  تخانش  ار  ادخ  هک  ره 

 : حرش

(( دشاب مدرم  نیرت  عاجـش  تقیقح  رد  دسرت و  یمن  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا   )) سب دـسرت و  یم  وا  زا  تخانـش  ار  ادـخ  هک  ره  ینعی 
یمن وا  تیـصعم  دـسرت و  یم  ادـخ  زا  هک  فراع  توملا  هیقت  نع  لزعمب  وه  فیک ال و  عاجـش و  فراعلا  دومرف ، انیـس  نبا  هکنانچ 

دسرت یمن  یقولخم  چیه  هثداح و  چیه  گرم و  زا  رگید  دناد  قح  تمحر  قح و  روضح  ار  گرم  دنک و 
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یم دوخ  بوبحم  روضح  هک  دناد  دوخ  تداعـس  نیرتهب  لاح و  نیرتشوخ  ار  گرم  هللااب  فراع  تسا و  گرم  زا  همه  اه  سرت  اریز 
هیلع یلع -  دننام  دـسرتن و  زیچ  چـیه  زا  ات  دزاس  نمیا  كانـسرت  فوخم و  رما  ره  زا  ار  وا  ادـخ  دـش  سرت  ادـخ  سک  ره  سپ  دور 

 . تسا مدرم  نیرتریلد  عاجش و  وا  یعقاو  نایعیش  و  مالسلا - 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 - 

هبر فرع  هسفن  فرع  نم 

 : همجرت

.دسانش ار  ادخ  تخانش  ار  دوخ  هک  ره 

 : حرش

یلقع ملاع  هک  یناحور  ینامـسج و  لامک  لاـمج و  نیا  هب  هتفاـی  يدوجو  زیچاـن  تسپ و  هفطن  زا  هک  تخانـش  ار  دوخ  هک  ره  ینعی 
نیا روصلا  بها  میکح و  رداق  ملاـع  تاذ  زج  هک  دـناد  یم  اریز  تخانـش  دـهاوخ  ار  دوخ  يادـخ  هتبلا  ینیع  ملاـع  اـب  قباـطم  تسا 
لالج لامج و  فاصوا  هب  ار  ادخ  دوخدرجم  هقطان  سفن  هب  هجوت  رکف و  رثا  رد  سپ  تسا  هدیناسرن  لامک  نیا  هب  هفطن  زا  ار  دوجو 

تخانش ار  دوخ  هک  ره  ملع  هقفرعم و  لک  هیاغ  یلا  یهتنا  دقف  هسفن  فرع  نم  دومرف  زاب  تخانش و  دهاوخ  لامکلا  نسحلا و  لک  و 
هتفای هار  تفرعم  ملع و  رهب  هجیتنلاب  هدیدرگ و  لئان  لکلا  هقیقح  دوجولا و  لک  تفرعم  هب  تخانـش  ار  ادخ  نوچ  دسانـش و  ار  ادـخ 

 . تسا

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 - 

سدقلاب هفرعملا  بلقلا  رون  هفرعملا 

 : همجرت

 . سدق ملاع  زا  هضافتسا  لین و  تسا و  ینشور  رون و  ادخ  تفرعم 

 : حرش

یهلا تافارشا  راونا و  هب  نشور  ار  لد  ادخ  یئاسانش  تفرعم و  ینعی 
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زا شیف  هضافا  هب  میاد  تسا و  داش  قح  دایب  نشلگ  غاب و  نوچ  شرطاخ  نشور و  شلد  هشیمه  تخانـش  ارادـخ  هک  یـسک  دـنادرگ 
 . تسا دنم  هرهب  ظوظحم و  سدق  ملاع 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

مایقلا مایصلاب و  هسفن  ینع  ماعطلا و  نم  هنطب  مالکلا و  نم  هاف  عنم  همظعو  هللا  فرع  نم 

 : همجرت

تعاط هزور و  زامن و  هب  جنر  ار  سفن  هتـسویپ  دنک و  عنم  يرورـض  ریغ  ماعط  زا  ار  مکـش  مالک و  زا  ارناهد  تخانـش  ار  ادخ  هک  ره 
.داد هاوخ  دبا  تحار  يارب 

 : حرش

زج نخس  دراد و  یم  هاگن  ثبع  هدوهیب و  مالک  زا  نابز  هلمج  نآ  زا  هک  تسیروما  شتفرعم  همزال  تخانش  ار  ادخ  هک  یـسک  ینعی 
تاذل همعطا و  هبرـشا و  نوگانوگ  ناولاو  ماعط  زا  ار  مکـش  رگید  دیاشگن  بل  قلخ  تیاده  ملع و  ادخ و  رکذب  الا  دیوگن و  قح  هب 

یم بعت  جـنر و  هب  حور  يافـص  يارب  هزور  كاسما  زامن و  رد  مایق  هب  ادـخ  تعاط  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  دـنک و  یم  عنم  یناسفن 
یلاعت هللاانقف  دیازفیب و  ادخب  شبرق  تفرعم و  ماقم  رب  هک  هک  دشوک  یم  زور  بش و  دزادنا و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 - 

 . ارذع مهل  دجی  مل  نا  سانلل و  مهرذعا  هناحبس  هللااب  سانلا  فرعا 

 : همجرت

.دنادن يرذع  نانآ  رب  دنچ  ره  دریذپ  یم  رتهب  دننک  هچ  ره  ار  مدرم  رذع  دسانش  رتهب  ار  ادخ  سک  ره  دومرف 

 : حرش

ار یسک  دنیاشگن و  قلخ  هب  نتفگ  دب  یئوج و  بیع  هب  نابز  زگره  هک  تسنآ  ناسانش  ادخ  فاصوا  زا  یکی  ینعی 
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کین و همه  دراد  اور  همه  رب  وفع  دیما  لوبقم و  ادخ  هاگرد  هب  ار  ناراک  هنگ  هبوت  دنریذپ و  هب  وا  رذـع  دـننکن و  يراک  رد  تمالم 
ریقحت و ادـبا  درادـن و  لد  رد  قلخ  زا  توادـع  ضغب و  زگره  تسناد و  دـناوت  قح  ياهتنمان  تمحر  تیانع و  لومـشم  ار  مدرم  دـب 

.اریز درادن  اور  سکب  نیهوت 

لالز فاص و  ناد  بآ  نوچ  ار  قلخ 

لالجلاوذ تافص  نابات  وا  ردنا 

نابز هب  درامـش و  تیاهن  یب  فاطلا  هعـساو و  تمحر  لـباق  ادـخ  دزن  دسانـش و  ردقرـس  دوجو و  بتارم  رد  روذـعم  ار  سک  همه  و 
: دیارس یهلا  نوچ  قشع 

نایصاع نمرخ  رب  دنز  تمحر  قرب  رگ 

دنک ناوضر  گنهآ  نود  سیلبا  هک  مسرت 

تیحـصن و وا  هب  دـید  قرغتـسم  یهاـنگ  رد  ار  یـسک  رگا  دـنک و  محرت  قافـشا و  رظن  مدرم  هب  درادـنپن و  یـسک  زا  رتـهب  ار  دوخ  و 
تسا هعساو  تمحر  ار  وا  هک  هتخانش  ار  ادخ  اریز  دبلط  یم  ادخ  زا  ترفغم  وا  رب  تمالم و  مشخ و  هن  دنک  یم  تقفـش  زا  شهوکن 
.دوب دهاوخ  قلخ  دب  کین و  هب  تبسن  يریذپ  رذع  ینابرهم و  محرت و  قافشا و  یسانشادخ  هجیتن  سپ  یئیش  لک  تعسو  یتمحر  و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

هلئسم هل  مهرثکا  هللااب  سانلا  ملعا 

 : همجرت

.دیامن تلئسم  رتشیب  وا  زا  دسانشب  رتهب  ار  ادخ  هک  ره 

 : حرش

ره ینعی  دننک )) بلط  ار  دوخ  تجاح  وا  زا  ناگدنب  هک  تسین  نآ  زا  رت  بوبحم  ادخ  دزن  يزیچ  : )) دومرف ترـضح  رگید  هملک  رد 
هب يراک  ار  قح  ریغ  تسوا و  تسد  هب  ملاع  روما  مامت  مامز  هک  دناد  تخانش  ار  ادخ  سک 
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ادخ هاگرد  هب  درآ و  ادخ  هب  ور  دراد  یناحور  ینامسج و  تجاح  ره  سپ  درادن  يزیچ  رب  قح  تیشم  نودب  یتردق  تسین و  تسد 
وهل هللا  نا  دسانـش و  قلطم  ياناوت  ینغ و  ار  ادخ  دناد و  قح  فطل  هب  جاتحم  ار  قلخ  عیمج  دوجو  نوچ  دنک و  زارد  تلئـسم  تسد 

یـسک دـیاشگب  هدـنب  يورب  ادـخ  هک  يرد  هل  لسرم  الف  کسمی  ام  اهل و  کسمم  الف  همحر  نم  ساـنلل  هللا  حـتفیام  ودـیمحلا  ینغلا 
ریغ یـسک  زا  یبقع  ایند و  تاداعـس  تاریخ و  زا  دهاوخ  یم  هچ  ره  قح  هدنب  اذل  دوشگ  دناوتن  سک  تسب  هک  يرد  تسب و  دـناوتن 

شیپ دهاوخ  هب  یتجاح  سک  ره  زا  دناد  یم  دنک و  یم  تلئـسم  رایـسب  ادخ  زا  ار  دوخ  یئزج  یلک و  جئاوح  همه  دـبلط و  یمن  قح 
رد ترـضح  ار  ینعم  نیا  دوش و  رتزیزع  شدزن  هدـنب  نآ  دـهاوخ  تجاـح  وا  زا  رتشیب  هدـنب  هچ  ره  هک  ادـخ  رگم  دوش  یم  راوخ  وا 

دوش تلذ  بجوم  قلخ  زا  رایـسب  لاوس  کلذی  سانلا  نم  كزعی و  هللا  نم  هجاحلا  بلط  راثکا  ترابع  نیا  هب  بیرق  دومرف  يا  هملک 
يورب ار  اـهرد  همه  نوچ  دـنک  یم  تجاـح  لاوس  وا  زا  رتـشیب  تخانـش  رتـهب  ار  ادـخ  سک  ره  سپ  تسا  تزع  بجوـم  ادـخ  زا  و 

 . یهلا هعساو  تمحر  باسح و  یب  فطل  هاگرد  زج  دناد  یم  هتسبدوخ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

فراعملا یلعا  هناحبس  هللا  هفرعم 

 : همجرت

 . تسا فراعم  نیرتالاب  ادخ  تفرعم  دومرف 

 : حرش

هجرد کیره  ار  فراعم  مولع و  اریز  تسادخ  نتخانش  اه  تفرعم  تمکح و  نیرت  یلاع  رتهب و  ینعی 
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 ، تسا مولعم  دوجو  تیفرشا  هطساو  هب  ملع  تیفرشا  تسا و  یتفرعم  زا  رتالاب  یتفرعم  رگید و  ملع  زا  فرـشا  یملع  تسیا و  هبتر  و 
اما تسا  مولع  يالعا  فرـشا و  ادخ  تفرعم  یهلا و  ملع  هجو  هس  ره  نیا  هب  و  تسا ،  تیاغ  تیلـضفا  ای  ناهرب ،  تیرهظا  نقتا و  ای 

مولعم تسوا و  يراثآ  نوئش  لاعفا و  هیلامک و  تافص  قح و  دوجو  شعوضوم  اریز  تسا  لمکا  یلعا و  ملع  نیا  عوضوم  تهج  زا 
نوـچ یهلا  تمکح  ملع  دـنا  هدوـمرف  یهلا  ياـمکح  اذـل  تسا  موـلع  تاـعوضوم  ماـمت  يـالعا  فرـشا و  عوـضوم  نیا  هـک  تـسا 

نم تسا و  فراعم  مولع و  يالعا  سپ  تسا  ثیدـحا  ترـضح  عادـبا  عنـص و  تیفیک  لاـعفا و  تافـص و  قح و  دوجو  شعوضوم 
تهج زا  اما  تسا  هدیسر  رامش  یب  رایسب  تداعس  ریخب و  تفای  تفرعم  یهلا  تمکح  هب  هک  ره  اریثک  اریخ  یت  ادقف و  همکحلا  توی 
تـسا تایرطف  زا  قح  دوجو  نوچ  تسناهرب  نقتا  رهظا و  متا و  سپ  تسادـخ  لامکلا  قوف  لـماک  دوجو  ملع  نیا  ناـهرب  ناـهرب : 

هک وا  دوخ  هب  ار  ادـخ  تسوا  دوخ  تاقارـشا  راونا و  دوجو و  وا  ناـهرب  هتاذـب  هتاذ  یلع  لد  لـلاب و  هللا  اوفرعا  دومرف  نینم  ؤـملاریما 
.دیهش ییش  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا  تخانش  دیاب  تسا  فرص  یتسه 

باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ 

باتم ور  يو  زا  دیاب  تلیلد  رگ 

قارـشا ار  دوخ  لامج  راونا  تناتـسود  ناصاخ و  لد  رد  وت  كودح  كوفرع و و  یتح  کئایلوا  وبلق  یف  راونالا  تقرـشا  يذلا  تنا 
.دندش دحوم  دنتخانش و  ار  وت  ات  يدرک 

شدوجو هک  تسادخ  ناهرب  لیلد و  ار  ادخ  سپ 
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دوجو رون  هطـساو  هب  هک  تسین  رت  نشور  نیزا  یناهرب  ملع  چیه  رد  تسا و  يدبا  يادـیپان  شهنک  دـنچ  ره  تسا  یهیدـب  يرطف و 
 . تسا رادیدپ  ملاع  ناکاپ  ياهلد  تریصب  مشچ  رب  یهلا 

یلو هدرپ  باجح و  دادن  رای  لامج 

درک یناوت  رظن  ات  ناشنب  هر  رابغ 

تسوا تایاغلا  تیاغ  هک  تسا  روما  يالعا  فرـشا و  تسا  هللا  تفرعم  شتیاغ  هک  یهلا  تمکح  هک  تسا  مولعم  تیاغ  ثیح  زا  اما 
نیفراعلا لاما  هیاغ  ای 

هناطلس زع  یهلا  هاگرد  هب  صالخا  ادخ و  دیحوت  رد  مود  هلاقم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 

قلخلاب ههبشی  مل  هناحبس  هللادحو  نم 

 : همجرت

.دنادن هباشم  قلخ  هب  فصو  چیه  رد  ار  وا  تخانش  یگناگی  تینادحوب و  ار  ادخ  هکنآ 

 : حرش

هچنآ اریز  یئیـش  هلثمک  سیل  دسانـش  دننام  لثم و  یب  ار  وا  دناد و  اربم  هزنم و  قلخ  فاصوا  زا  ار  ادـخ  یلک  هب  یعقاو  دـحوم  ینعی 
لاوز و انف و  شوخ  تسد  همه  ناشتافـص  تاذ و  قلخ  تسا  قلطم  ینغ  ادـخ  تسا و  جاتحم  قلخ  دـننام  تسا  قلخ  تافـص  ياراد 

نیع همه  شتافـص  تسا و  تافـص  توعن و  تاذ و  تائیه  تاذ و  رد  ینغ  يدبا و  یلزا و  تسا  یتاذ  ادخ  تسا و  صقن  تجاح و 
.دنریغب دنمزاین  تالامک  تافص و  رد  جاتحم و  دوجو  رد  هک  قلخ  فالخ  هب  تسا  هسدقم  تاذ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

سفنلا هایح  دیحوتلا 

 : همجرت

ینعم نانآ  ات  هدیـسرن و  یناسنا  حور  ماقم  هب  ددرگن  نشور  شناج  قح  تافـص  تاذ و  دـیحوت  ادـخ و  تفرعم  رون  هب  ناسنا  ینعی ، 
هدنز زونه  دنکن  يدوهش  كاردا  دوخ  رد  ار  گرزب 
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 . تسا مالسلا -  هیلع  یلوم -  ترضح  هب  بوسنم  ناوید  رد  تسا  هدیدرگن  یقیقح  تایح  هب 

تیم ملعلاب  یحی  ءرما  نا  و 

روبق روبقلا  لبق  مهنادبا  و 

زین تسوا و  هدرم  ناـج  ربـق  شندـب  دوـش  لـخاد  ربـق  هب  هکنآ  زا  شیپ  تسا و  هدرم  ددرگن  تفرعم  ملع و  روـن  هب  هدـنز  هـکی  سک 
دایب سک  ره  دوش و  روک  شبلق  تریـصب  مشچ  دزاس و  لفاغ  دوخ  هقطان  سفن  زا  ار  وا  ادخ  دنک  شومارف  ار  ادـخ  سک  ره  هدومرف 
سک ره  ینعی  مهسفنا  مهاسناف  هللاوسن  تسا  هکرابم  هیآ  هب  هراشا  رعـش  دنادرگ و  ینارون  ار  شلقع  هدنز و  ار  شبلق  ادخ  دشاب  ادخ 

دزادرپ یناویح  ندب  تمدخ  يرورپ و  نتب  همه  دنک و  شومارف  دوخ  يدبا  تداعـس  بسک  شیوخ و  ناج  زا  درک  شومارف  ار  ادـخ 
ره دش  راگتسر  اهیـسد  نم  باخدق  اهیکز و  نم  حلفا  دق  دومرف  قح  هک  دشاب  هیـسدق  هقطان  سفن  يانف  حور و  گرم  شا  همزال  هک 

لامها حور  تیبرت  زا  يرورپ  نتب  هک  سک  ره  دـیدرگ  دـساف  درک و  نایز  و  درک ، لمع  ملع و  هب  لیمکت  تیبرت و  ار  دوخ  حور  هک 
 . تسا ناسنا  حور  یقیقح  هدننک  هدنز  یهلا  تفرعم  ملع و  دیحوت و  سپ  درک  ضارعا  و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 - 

همهتت نا ال  لدعلا  و  همهوتتال ،  نا  دیحوتلا 

 : همجرت

 . ینادرگن مهتم  حیبق  راک  ملظ و  هب  ار  ادخ  هکنآ  لدع  يرواین و  هشیدنا  مهو و  رد  ار  ادخ  هک  تسنآ  دیحوت 

 : حرش

مهو لقع و  رکفب و  ادخ  هک  دناد  یم  هتخانش  یئاتکی  یگناگی و  هب  ار  ادخ  هک  یقیقح  دحوم  ینعی 
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هچ ره  هک  دناد  یم  دحوم  سپ  ءایلوا  ءایبنا و  کئالم و  یتح  تسا  قیالخ  عیمج  كاردا  دح  زا  رترب  دـجنگ و  یمن  قلخ  هشیدـنا  و 
.دومرف مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هکنانچ  تسا  قولخم  دیآرد  لایخ  مهو و  رد 

 . تسا قولخم  دیآ  هشیدنا  مهو و  رد  هچ  ره  خلا  مکیلا  دودرم  مکلثم  عونصم  قولخم  هیناعم  قدا  یف  مکماه  واب  هومت  زیم  ام  لک 

زا رتگرزب  وا  هک  نکم  سایق  دوخ  لقع  ردـقب  ار  ادـخ  تمظع  کلقع  ردـق  یلع  هللا  همظع  ردـقت  دومرف ال  ترـضح  رگید  هملک  رد 
لعف هچ  ره  هکنآ  ادـخ  لدـع  وهالا و  وهام  يردـی  ملعی و ال  نم ال  ای  تسا  مرکا  لوسر  ياعد  تسا  كاردا  لـقع و  فصو  دـح و 

ببـسم رد  نایربج  نوچ  ادبا  یهدـن و  تبـسن  قح  هب  ملظ  ادـبا  یناد و  قلخ  هب  تمحر  فطل و  ناسحا و  لدـع و  ار  همه  تسادـخ 
 . تسا تمحر  فطل و  قشع و  لدع و  همه  یهلا  لعف  ینادب  هکلب  يرادنپن  قیالخ  هب  روج  یلزا 

قلخلا نع  عطقنت  یتح  قلاخلاب  لصتت  نل  مالسلا :-  هیلع  نینم -  ؤملاریما  هملک 4 - 

 : همجرت

.دش یهاوخن  لصاو  ادخب  يوشن  عطقنم  قلخ  زا  ات  دومرف 

 : حرش

فیـصوت و دح  زا  رتالاب  ینادن و  تیهام  دودح  زا  رترب  ار  وا  یـسانشن و  قلخ  راوطا  فاصوا و  زا  هزنم  ار  ادخ  ات  ملع  ماقم  رد  ینعی 
هن ینکن  هجوت  سک  چیه  هب  ادخ  زج  یـشوپ و  هب  مشچ  قلخ  هیلک  زا  هاگره  ملع  ماقم  رد  يا و  هدیـسرن  وا  تفرعمب  يرادـنپن  روصت 

رظن زا  ادخ  لباقم  رد  ار  ملاع  همه  تجاح و  رد  هن  تدابع  رد 
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تمظع زا  تخانـش  ار  ادخ  هک  سکنآ  مهنیعا  یف  هنودام  رغـصف  مهـسفنا  یف  قلاخلا  مظع  يا  هتخانـش  اعقاو  ار  ادخ  هاگنآ  يزادـنیب 
.دبای هار  قلاخب  ات  دوش  قلخ  زا  عطقنم  هجیتن  رد  تسا و  زیچان  کچوک و  شرظن  رد  همه  تسادخ  ریغ  هچ  ره  ادخ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 - 

 . هیلا رظن  هبلق  رهط  نمف  هناحبس  هللا  رظن  عضاوم  هرهاطلا  دابعلا  بولق 

 : همجرت

.دنکفا رظن  وا  هب  ادخ  درک  اوه  زا  كاپ  ار  لد  سک  ره  سپ  تسادخ  تیانع  رظن و  لحم  ادخ  ناگدنب  كاپ  ياهلد 

 : حرش

دـشاب و ادـخ  ریغ  زا  عطقنم  اوه و  زا  كاپ  هک  تسا  یئاهلد  هب  تیدـحا  ترـضح  صوصخم  هجوت  قح و  یلزا  صاخ  تیاـنع  ینعی 
بحاال  )) راو لیلخ  دـنک و  تاذـلا  لطاب  لفآ  ملاع  هب  هجوت  زا  كاپ  ار  لد  دنکـشب و  ار  همه  دـشارت  یم  سفن  ياوه  هک  یئاـه  تب 

.دیوگ نیلفالا .)) 

زاب ادخ  زا  هچ  ره  کمنص  وهف  هللا  نع  کلغش  ام  لک  دومرف  مالـسلا -  هیلع  ترـضح -  هکنانچ  تسادخ و  صاخ  رظن  هتـسیاش  نآ 
یناطیـش یناویح و  تافـص  زا  هک  یئاهلد  سپ  ناثوالا ))  نم  سجرلا  اوبنتجاـف  تسا  دـیلپ  سجر و  تب  تسا و  تب  نآ  ار  وت  دراد 
شتبحم تعاط و  سنا و  قشع و  قوش و  یلک  هب  دیدرگ و  كاپ  تسوا  ياضر  ریغ  هچ  ره  زا  دش و  ینیب  دوخ  ثول  زا  رهاط  هزنم و 

صاخ تیانع  تافتلا و  تسادـخ و  هجوت  رظن و  قیال  اهلد  كاـپ  ناـنچ  دـش  قلطم  قوشعم  بوبحم و  نآ  هب  صتخم  هللل و  صلاـخ 
 . تیدحا ترضح 

هیلجت و ماقم  زا  هک  لد  ره  هصالخ  و 
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درک لاثتما  سفنلا  هضایر  هعیرشلا  دومرف  رگید  هملک  رد  ترضح  هک  ار  یهلا  عرش  هیلجت  ماقم  رد  دیسر و  قح  رد  انف  ماقم  هب  هیلخت 
دوخ بجع و  هنیک و  دـسح و  لـخب و  رورغ و  ربک و  هلیذر  تافـص  زا  هیلخت  ماـقم  رد  و  كرت ))  ار  مارح  درک و  لـمع  ار  بجاو  ))

فاصوا و لاـعفا و  ءاـنف  ماـقم  رد  دـیدرگ و  هللا  قـالخا  هب  قلختم  یتوکلم و  تافـص  هب  فصتم  هیلخت  ماـقم  رد  تشگ و  هزنم  ینیب 
لد نآ  درک ، دوهش  ار  ههجو .  الا  کلاه  یئیش  لک  ینعم  تفای و  کلاه  یناف و  قح  تاذ  تافـص و  لاعفا و  رد  ار  تانکمم  تاوذ 

تـسادخ دوهـش  رد  فراع  قارغتـسا  انف و  فراع  هدنب  هب  ادخ  رظن  همزال  يرآ  ددرگ  لئان  ادخ  هدـهاشم  ماقم  هب  هللاوسام و  زا  كاپ 
 . مکایا هللاانقزر و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 - 

 . همهوت هیلا و  راشا  نم  هدمص  الو  ههبش ،  نم  ینع  هایا  و ال  هلثم ،  نم  باصا  هقیقح  و ال  هفیک ،  نم  ددحو  ام 

 : همجرت

ار وا  هک  ره  هتسنادن  دودحمان  ینغ  و  دناد ، هیبش  يزیچ  هب  ار  ادخ  ای  دوش  لیاق  يدننام  لثم و  ادخ  رب  هکنآ  هتفاین  ار  دیحوت  تقیقح 
.دزاس دودحم  یلقع  ای  یسح  هراشا  هب 

 : حرش

دودحم هشیدنا  رکف و  لقع و  دناد و  یهانتمان  قوف  یهاتنمان و  ار  ادخ  دش  نایب  قباس  هملک  رد  هکنانچ  ادخ  دـیحوت  هب  فراع  ینعی 
دننام هبش و  لثم و  دح و  فیک و  مک و  هراشا و  زا  دسانش و  زجاع  لوزعم و  وا  دودحمان  تاذ  هنک  مهف  زا  ار  دوخ 
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.اریز دناد  هلزنم  ار  دننام  لثم و  یب  تاذ  نآ 

تسین هر  نآ  زا  هریغ  وت  شیپ  هچنآ 

تسین هللا  تسا  وت  مهف  تیاغ 

کتفرعم قح  كانفرع  ام 

ارس یحو  نابز  دیارسیم 

دید دهاوخن  شتسدیدن و  دوخ 

یحوا ام  رس  نیب  قح  مشچ 

هبتر نیرتـالعا  هک  یندا  وا  نیـسوق  باـق  ناـکف  یلدـتف  یند  مث  ماـقم  بحاـص  متاـخ و  لوـسر  تسا و  لوا  لـقع  هک  سکنآ  ینعی 
اعد رد  کیلع  ءانث  یصحا  کناحبـس ال  دیارـسیم و  کتفرعم  قح  كانفرع  ام  هدرک و  زجع  راهظا  ادخ  تفرعم  ماقم  رد  تستانکمم 

مامت اما  دـنمورحم  لوزعم و  تیدـحا  تاذ  هنکب  تفرعم  زا  همه  نیریاس  ات  هتفرگ  نیهم  هکئـالم  زا  تادوجوم  هیلک  سپ  دـیوگ  یم 
ماقم یـسفنا  یقافآ و  تایآ  رد  رظن  رکف و  هب  ای  دوجو  رد  رظن  هب  ای  دیاب  دوب و  دـنهاوخ  ادـخ  تفرعم  زا  هبترم  ياراد  مه  تادوجوم 

 . تسا تفرعم  تاجرد  عبات  یتشهب ))  ره   )) یتشهب تاجرد  هک  دننک  لیمکت  دنناوت  هب  هچ  ره  ار  دوخ  تفرعم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

 . جراخب اهنع  الا  جلاوب و  ءایشالا  یف  سیل  هللا  دیحوت  یف 

 : همجرت

 . جراخ اهنآ  زا  هن  تسا و  لخاد  ءایشا  رد  ادخ  هن 

 : حرش

 ، ملاع زا  جراخ  تسا و  ملاع  رد  لخاد  تسا  هیدوجو  قیاقح  هیلک  موقم  تادوجوم و  مامت  اب  هکنآ  اب  ادـخ  هناگی  اتکی و  تاذ  ینعی 
ءایـشا تاـیهام  دودـح و  رد  ادـخ  رگید  تراـبع  هب  تسین .  لـخاد  لولح  وحن  هب  يزیچ  رد  تسین و  جراـخ  تنیاـبم  روطب  يزیچ  زا 

طیسب تحب  تاذ  نوچ  متنکامنیا .  مکعم  وه  تستادوجوم و  مامت  اب  تسوا  یلعف  یلجت  هک  تینراون  ثیح  دوجو و  زا  تسین و 
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زا رـضاح و  یناکمال  نآ  نکم  ره  رد  تادوجو و  هیلک  هب  طیحم  تستادوجوم و  مامت  موقم  دـجنگ و  یمن  تیهام  دـح و و  نیعت و 
 . تسا جراخ  هنکما  هیلک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 - 

 . نیبرقملا هدابع  صالخالا 

 : همجرت

 . تسادخ برقم  ناگدنب  تدابع  لمع  رد  صالخا 

 : حرش

يدنـشوخ اضر و  زج  دنکن و  هلخادم  چیه  سفن  ياوه  وا  رد  دشابن و  وا  رد  ایر  كرـش و  هبئاش  چـیه  هک  تدابع  رد  صالخا  ینعی 
نابرقم صوصخم  صاخ و  ناگدنب  تدابع  نآ  دشاب  فرـص  هللا  هجول  مکمعطن  امنا  دـشاب  هتـشادن  يروظنم  چـیه  لمع  نآ  رد  قح 

لیم هب  راک  رد  ناشرظن  اهنت  درادن و  هلخادم  مه  خزود  قوخ  تشهب و  قوش  ناش  لمع  رد  قح  ناقاتـشم  نآ  هک  تسا  یهلا  هاگرد 
هللا ءاشی  ناالا  نواشی  ام  تسادخ و  لیم  رد  یناف  اهنآ  لیم  هک  نایعیش  ناصاخ  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  دننام  تسا  قوشعم  ياضر  و 

.

نم لیم  دبنجن  قح  لیم  هب  زج 

نم لیخ  رس  دحا  قشع  زج  تسین 

ءایلوا تفرعم  صاخلا و  صاخ  دـیحوت  همزال  تسا  صـالخا  دـیحوت  لاـمک  دومرف  ترـضح  هبطخ  لوا  رد  هک  قـالخا  ماـقم  نیا  و 
.دنتشاگنا مدع  ار  ادخ  ریغ  هک  تسادخ 

دنتخورفا رب  قشع  زا  یشتآ 

دنتخوس ناهج  ود  ماخ  هتخپ و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

 . نامیالا یلعا  صالخالا 

 : همجرت

 . تسا نامیا  ماقم  نیرت  هیاپ  دنلب  صالخا 
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 : حرش

لمع ملع و  رد  صالخا  ماقم  هب  ناسنا  ددرگ  لماک  دیحوت  تفرعم و  نوچ  تفرعم و  عبات  تسا  رایـسب  یبتارم  ار  ادخب  نامیا :  ینعی 
دوب دهاوخ  صالخا  تفرعم  نامیا و  هتبر  نبرت  یلاع  نیاربانب  دوش  لئان 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 674 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوشن روصت  ادبا  شراک  رد  ایر  كرش و  لاحنآ  رد  دنیبن و  یقیقح  دوجوم  ادخ  ریغ  هک  دسر  اجنآ  ات  صالخا  و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

 . هعاطلا صلخا  نم  دیعسلا 

 : همجرت

.دروآ ياجب  ادخ  يارب  صلاخ  ار  ادخ  تعاط  هک  تسا  سک  نآ  دنمتداعس 

 : حرش

هیلع ترـضح -  مالک  رد  هکنانچ  دشاب و  یهلا  لامج  دوهـش  قح و  دوخ  ادـخ  تعاط  زا  ناسنا  بولطم  هک  تسنآ  یقیقح  تداعس 
ناسنا سپ  رگید ، قارغا  ای  خزود  فوخ  ای  تشهب  قشع  هن  ددرگ  شتدایع  بجوم  ادخ  قشع  هدابعلل  الها  کتدجو  نکل  مالـسلا - 

 . تسا نیرفآ  نسح  نآ  لامج  دوهش  شقوشعم  شبولطم و  هک  دسر  هگنآ  تداعس  هب 

موس هلاقم 

هعیبطلا قوف  ام  بیغ  ملاع  ادخ و  هب  نامیا 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 

 . ناکرالاب لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاب و  هفرعم  نامیالا 

 : همجرت

 . حراوج هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  بلق و  هب  ادخ  تفرعم  تسا  زیچ  هس  نامیا 

 : حرش

بلق تاذ  نطو  هب  بلق و  هب  تسادـخ  یئاسانـش  تفرعم و  لوا  نامیا  تقیقح  هکلب  تسین  نابز  رب  فرح  ظفل و  اهنت  ناـمیا  هب  ینعی 
بلق و مشچ  هب  تسادخ  دوهـش  تفرعم و  لوا  نامیا  سپ  دنک  یم  هدهاشم  بلق  هب  ار  ادخ  هک  تسنآ  يارب  نامحرلا  شرع  نموملا 

دوب دـهاوخ  رثوم  نخـس  دـش  قباطم  بلق  اب  نابز  نوچ  هک  دـنک  توعد  نامیا  هب  مه  ار  قلخ  ات  دزاس  يراج  زین  نابز  رب  بلق  قباطم 
رب مرجال  دنیـشن  دـیآ  نورب  لد  زک  نخـس  ناذآلا  زواجت  مل  ناسللا  نم  تجرخ  اذا  بلقلا و  یف  تعقو  بلقلا  نم  تجرخ  اذا  هملکلا 

رگا و  لد ، 
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تـسا نامیا  طرـش  مه  ناک  راب  لمع  زاب  .دش  قباطم  نابز  بلق و  هک  هاگنآ  دـسر و  یمن  لدـب  دـسر و  یم  شوگب  دوب  اهنت  نابز  هب 
دننام درآ  ياجب  نامیا  مکح  هب  دـیاب  وا  ياضعا  تسا  طوبرم  وا  لام  هب  ای  مسج  هب  هک  وکین  لمع  ره  نابز  بلق و  قباطم  دـیاب  ینعی 
قفانم دوبن  بلق  رد  نامیا  رگا  دوش و  لئان  تقیقح  یتسارب و  نامیا  ماقم  هب  ات  هریغ  نید و  هار  رد  داهج  لام و  قافنا  هزور و  زاـمن و 

ره تسا و  فیعـض  نامیا  رد  شماقم  قساف و  اما  تسا  نموم  دوبن  ناـکرا  لـمع و  رد  ناـبز و  رد  دوب  بلق  رد  رگا  رفاـک و  تسا و 
دنرامش رفاک  هن  نموم و  هن  دنناد  هطـساو  ار  قساف  نامیا  رفک و  نیب  نایلزتعم  تسا و  يوقت  لدع و  اب  لماک  نامیا  دوب  ماقم  هس  هاگ 

 . میسانش تشهب  لوخد  هبوت و  لباق  میناد و  راک  تیصعم  نموم  ار  قساف  هیماما  ام  و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

 . همحر عطق  نم  هللااب  نمآ  ام 

 : همجرت

.دنک محر  عطق  هک  یسک  تسا  هدرواین  ادخب  نامیا  دومرف 

 : حرش

اهنآ هب  ای  دریگ و  هرانک  دوخ  ماحرا  زا  هکلب  دیوپن  تبحم  تلـصاوم و  قیرط  دوخ  نادناخ  نادـنواشیوخ و  محر و  اب  سک  ره  ینعی 
: دیامرف نآرق  رد  ادخ  هک  درادن  نامیا  ادخب  شکنآ  دراد  اور  متس  روج و 

دینکم اهنز  محر  عطق  دـینک و  تیاعر  ار  ماحرا  دـیوش و  لاوس  نآ  زا  هک  دیـشاب  سرت  ادـخ  ماحرالاو .  هب  نولئاست  يذـلا  هللا  اوقتاف 
ینمشد ای   )) دنکن تبحم  دوخ  ناشیوخ  نادناخ و  ماحرا و  هب  سکنآ 
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تفرعم زا  دور  نوریب  ترطف  مکح  زا  هک  ره  تسا و  ناسنا  ترطف  مکح  ناشیوخ  تبحم  نوچ  تسا  نوریب  ترطف  مکح  زا  دـنک ))
ترطف رد  تسا و  خلـسنم  فرحنم و  تیناسنا  زا  شترطف  اریز  دنام  هرهب  یب  تسا ))  يرطف  ار  تاوذ  قح  شناد   )) هک ادخب  نامیا  و 
تشادن يرطف  لقع  هکنآ  ینعی  هل  لقع  نمل ال  نامیاال  دومرف : رگید  ياج  و  درادن ، دوجو  نامیا  یسانشادخ و  تیناسنا  زا  فرحنم 

هلص تسا  نامیا  رون  ار  هک  ره  تسا و  نامیالا  فیعض  هتبلا  ای  نامیا  یب  ای  دنک  محر  عطق  سک  ره  هک  نآ  هجیتن  درادن  ادخب  نامیا 
مه تابن  ناویح و  دنرگیدکی  ياضعا  مدآ  ینب  هک  ناسنا  عون  رب  هوالع  هک  دـنک  ناسحا  زین  ناویح  تابن و  ملاع  هب  هکلب  دـنک  محر 

دنهد یم  توق  اب و  هک  تاتابن  دنردام و  هلزنم  هب  دنهد  یم  ریـش  وا  هب  هک  يدنفـسوگ  واگ و  نوچ  دـننامیا  ملع و  اب  ناسنا  ناشیوخ 
 . ناگتسب هلزنم  هب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 - 

 . اجرلا فوخلا و  لادتعا  و  ینغلا ،  رقفلا و  یف  داصتقالاو  اضرلا ، بضغلا و  یف  لدعلا  نامیالا :  لمکا  دقف  هیف  نک  نم  ثالث 

 : همجرت

 . تسنامیا لامک  لیلد  ناسنا  رد  فصو  هس 

ار يور  هنایم  داصتقا و  انغ  رقف و  لاـح  رد  رگید  دربن ، نوریب  تلادـع  زا  ار  وا  يدونـشوخ  بضغ و  تسود  نمـشد و  اـب  هکنآ  یکی 
.دشاب يواسم  لدتعم و  شیراودیما  فوخ و  ادخ  زا  رگید  دنک ، تیاعر 

 : حرش

 : هک دشاب  لماک  هاگنآ  ناسنا  نامیا 

قلخ تلادع و  هکلم  هتشادن و  یصخش  ضغب  بح و  تسا  نمشد  ای  تسود  رگا  قلخ  اب  .الوا 
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هب تسود  زا  يرادفرط  نمـشد و  هب  روج  هک  دنک  تواضق  لدـعب  تسود  نمـشد و  قح  رد  مکح  ماقم  رد  دـنک و  ظفح  ار  فاصنا 
 . تسا یتسرپ  ادخ  قیرط  زا  رود  نادجو و  فالخ  نامیا و  صقن  سفن  ياوه  مکح 

یشایع و فارـسا و  هب  ار  وا  تورث  ینغ و  هن  و  دنکفا ، تمائل  تئاندب و  ار  وا  رقف  هن  دشاب  لدتعم  ینغ  رقف و  لاح  رد  دوخ  اب  .ایناث  و 
.دناشک ینار  توهش 

ادخب يراو  دیما  زا  رتمک  شفوخ  رگا  هک  فوخ  زا  دیما  هن  نوزفا و  دیما  زا  فوخ  هن  دشاب  يواسم  شدـیما  فوخ و  ادـخ  اب  .اثلاث  و 
نایـصع هطروب  ار  وا  تسام ))  مرج  زا  رتشیب  ادـخ  وفع   )) تسا نیمحارلا  محرا  ادـخ  هکنیا  بیرف  هب  سفن  يرجت  تسا و  يوق  دـش 

دنک و لفاغ  ادخ  تیاهن  یب  هعـساو  تمحرب  هبجوت  زا  ار  وا  فوخ  تدش  هار  زا  سفن  اسب  دشاب  دـیما  زا  شیب  شفوخ  رگا  .دـشک و 
قوش و بجوم  یهلا  تمحر  هب  دـمیا  هکیتروص  رد  دزادـنا  رد  تسهانگ  نیرتگرزب  هک  ادـخ  تمحر  زا  سای  يدـیما و  اـن  لاـح  هب 

.دنشاب لدتعم  اجر  فوخ و  رد  نامیا  لها  دیاب  سپ  دراد  هاگن  رطاخ  داش  طسبنم و  ار  حور  ددرگ و  وکین  راک  هب  تبغر 

شتمحر هب  سرتب و  ادـخ  رهق  زا  توجر  ام  کلنی  فاخت و  امم  کـنموی  هتمحر  جراو  کـبر  فخ  دومرف  ترـضح  رگید  هملک  رد 
رابخا رد  يریپ  نینـس  رمع و  رخاوا  رد  دـنادرگ و  لئان  يراو  دـیما  هچ  رهب  دزاس و  نمیا  ار  وت  یفوخم  ره  زا  ادـخ  ات  شاب  راو  دـیما 

تسا هدیدنسپ  فوخ  رب  دیما  هبلغ  هک  تسا 
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ياهتنمان تمحرب  شدـیما  هدـنب  هک  تسا  رتهب  تسا  هدیـسر  اررف  ملاع  نیا  زا  لاقتنا  ماگنه  هدـش و  فیعـض  بضغ  توهـش و  نوچ 
.دباتش ناوضر  غابب  ات  دور  ناهج  زا  قح  ياقل  هب  قوش  اضر و  اب  ات  دشاب  رتشیب  ادخ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

 . ءاخسلا اهرمث  ءایحلا و  اهرون  یقتلا و  اهعرف  نیقیلا و  اهلصا  هرجش  نامیالا 

 : همجرت

 . تسا تواخس  شا  هویم  ءایح و  يا  هفوکش  يوقت و  شا  هخاش  تسا و  نیقی  نآ  هقاس  هک  تسا  یتخرد  لثم  رد  ادخ  هب  نامیا 

 : حرش

هک تسا  داعم  ادـبم و  هب  نیقی  ماقم  تخرد  تاذ  هشیر و  هقاس و  ینعی  نآ  لصا  هدز و  لثم  یتخرد  هب  ار  ادـخ  هب  ناـمیا  ترـضح ، 
اوماقتـسا مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  دورن  نوریب  هدیقع  نیا  زا  کیکـشت  چیه  هب  ات  دشاب  دقتعم  ار  تمایق  ادـخ و  بیر  کش و  چـیه  یب 

راوتـسا یهوک  دـننام  نموم  فصاوقلا  هعزعزتال  خـسارلا  لبجلاک  نموملا  دومرف  ار  نامیا  رد  تابث  لاثمت  و  هکئالملا .  مهیلع  لزنتت 
.داد دناوتن  تکرح  ياج  زا  ار  وا  ملاع  ثداوح  هنتف و  داب  چیه  تسا و 

یشوخ تذل و  ره  زا  يوقت  نآ  یلاع  ماقم  هکلب  تساوران  راک  تشز و  لمع  هچ  ره  زا  تسا  نتـشاد  يوقت  نامیا  تخرد  هخاش  اما 
 . تساتکی نسحلا  لک  قوشعم  نآ  دوهش  ادخ و  ياقل  تذل  زج 

دناد یم  تشز  ناوجولاب  دوخ  هک  يراک  تسا  قلخ  ادخ و  دوخ و  زا  ءایح  دومرف  تسوا  لامج  تنیز و  هک  تخرد  نآ  هفوکـش  اما 
ادخ تاسج  یئایح و  یب  ار  مارح  راک  دنک و  مرش  هدرک  یهن  ادخ  هچنآ  زا  دنکن و 
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دنک راکـشآ  ار  ناهنپ  هاـنگ  قسف و  رگا  هک  دـنک  مرـش  نایـصع  هب  رهاـجت  زا  دراد و  روتـسم  ار  دوخ  دـب  راـک  مه  قلخ  رب  دراـمش و 
.دوش نایصع  هب  مدرم  تارج  داسف  هعماج و  یبارخ  يرد و  هدرپ  بجوم 

هب تواخـس  هکلم  هکلب  تسا  نادنمتـسم  ناریقف و  هب  ناسحا  اهنت  هن  تواخـس  تسا و  سفن  تواخـس  دومرف  نامیا  تخرد  هویم  اـما 
قلخ هب  ناسحا  ادـخ و  هار  هب  لام  ناج و  زا  ناـسنا  هک  تسنآ  شا  همزـال  هک  تمه  يدـنلب  سفن و  ولع  راـثآ  زا  تسیا  هوق  تقیقح 
درک دناوت  لذـب  یناسآ  هب  ارناج  لام و  لماک  لقع  يار  قح و  رما  هب  تسا  یناسنا  ماقم  حالـص  ریخ و  هچنآ  رد  دـنکن و  يراد  دوخ 

هبترم نیرت  یلاع  دـنک و  ناسحا  قلخ  هب  یبلق  تبغر  قوش و  لیم  هب  درب و  تذـل  ناـهج  قلخ  هب  یناـسحا  هنوگ  ره  ناـسحا  زا  هکلب 
هللا انقف  دنک و  اطع  قلخب  ادـخ  يارب  ارنآ  يزیچ  هب  دوخ  جایتحا  دوجو  اب  ینعی  دـشاب  راثیا  هک  تسا  هللا  هجول  مکمعطن  امنا  تواخس 

 . یلاعت

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 - 

 . هللارمال میلستلا  نسح )   ) نامیالا لصا 

 : همجرت

 . تسندش ادخ  رما  میلست  ادخب  نامیا  ساساو  لصا 

 : حرش

رد دوش و  لئان  اضر  میلـست و  ماقم  هب  سفن  اب  تادـهاجم  تاعاط و  تادابع و  رثا  رد  ناـسنا  هک  تسنآ  ادـخب  ناـمیا  تقیقح  ینعی 
یلاع هک  اقب  انف و  زا  دعب  لیمک  ثیدح  رد  ترـضح  اذل  .ددرگ  ادـخ  هدارا  رد  یناف  ياپارـس  هک  دـسر  عیفر  ماقم  نادـب  قح  تفرعم 

اضر ماقم  میلستلا  اضرلا و  ناتیصاخ :  اهل  دومرف  تسا  سفن  تاماقم  نیرت 
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تقیقح لامک و  دارم  اجنیا  نامیا  لصا  نیاربانب  تسا و  هیسدق  سوفن  يالعا  فرشا و  هک  تسا  هیهلا  هیلک  سفن  تیصاخ  میلـست  و 
تاماقم عیمج  یط  زا  سپ  فراع  ناـسنا  هک  تسا  میلـست  اـضر  ماـقم  مزـالم  تسا و  لـصاح  هیهلا  هیلک  سوفن  يارب  هک  تسناـمیا 

هیلحت هک  طسوتم  تسا و  هیلخت  هیلجت و  هک  یئادـتبا  بتارم  زا  هاگ  ره  فراـع  سپ  دـسر  یم  میلـست  اـضر و  عیفر  ماـقم  هب  كولس 
سمط و وحم و  هک  یتاذ  یتافص و  یلاعفا و  يانف  تسانف  ماقم  هک  دش  لئان  یلاعا  یلاع و  ماقمب  تشذگ و  رد  تسا  لامک  تافصب 

بیترتب ار  كولس  یلک  تاماقم  يراوزبس  میکح  نوچ  یخرب  ددرگ و  لئان  قح  صاخ  فطلب  میلست  اضر  ماقمب  اجنآ  تسا ))  قحم 
.دنا هدرک  رکذ  نینچ 

 . نامیا ماقم   - 1

((. ادخ ریغب  هجوت  زا  هبوت  یلوا  كرت  زا  هبوت  هانگ  زا  هبوت   )) صخا صاخ و  ماع و  هبوت  ماقم  و   - 2

 ((. قح دوهش  تذل  ریغ  زا  ياوقت  حابم ،  تذل  زا  ياوقت  مارح ،  زا  ياوقت   )) تسا هبترم  هس  زین  ارنآ  هک  يوقت  ماقم  و   - 3

 . هبانا قدص و  ماقم  و   - 4

 . هبقارم ماقم  و   - 5

 . هبساحم ماقم  و   - 6

 . لکوت ماقم  و   - 7

.اضر ماقم  و   - 8

 . میلست ماقم  و   - 9

لعف رب  ضارتعا  زگره  دهاوخن و  قح  زا  يزیچ  ریغ  رب  ای  دوخ  رب  ادبا  ماقم  نیا  رد  فراع  هک  تسا  میلست  ماقم  ماقم  نیرخآ  و   - 10
ریقف ای  ضیرم  ای  مملاس  ارچ  دیوگن  نانچ  ای  دش  نینچ  ارچ  زگره  تسا  شوخ  جهتبم و  دیآ  شیپ  هچ  رهب  درادن و  قح 
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 . تساضر ماقم  فالخ  یلزا  تمکح  راک  رد  ارچ  نوچ و  هک  دیوگن  ادبا  تسا  مرگ  ای  درس  ارچ  ینغ  ای 

قشع رد  هک  لهب  ار  ارچ  نوچ و 

تسین اور  نوچ  دنچ و  ناقشاع  زا 

شوینب تساضترم  هتفگ  نیا 

تسین یضترم  راتفگ  رتشوخ ز 

تقیقح میلست  اضر و  ماقم  نیا  دنادن  تسه  هچنآ  زا  رتهب  هکلب  دهاوخن  یصخش  ماظن  یلک و  ماظن  رد  يزیچ  دهاوخ  ادخ  هچنآ  زج 
 . یلاعت هللاانقزر  تسا  نامیا  یئاهن  دوصقم  یلصا و  ضرغ  و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 -

نامیالا لمکتسادقف  هللا  یف  ضغبا  هللا و  یف  بحاو  هللا  یف  عنم  هللا و  یف  یطعا  نم 

 : همجرت

شناـمیا سک  نینچ  دـشاب  ادـخ  يارب  همه  شینمـشد  و  ادـخ ، يارب  شیتسود  و  ادـخ ، يارب  شعنم  ادـخ ، يارب  وا  ياـطع  سک  ره 
 . تسا هدیسر  لامک  هبترمب 

 : حرش

 ، تفگ تقیقح  نابز  هب  دش و  یلاخ  یلکب  دوخ  ياوه  لیم و  زا  هک  سکنآ  ینعی 

قحب مدوجوم  شیوخ و  زا  میناف 

قش هرابکی  میتسه  سابل  دش 

دوخ رادید  زا  متسه  دوخ  زا  تسین 

دوخ رای  يادف  مدرک  ناج  هکنوچ 

نم تاذ  زا  یشبنج  نم  زا  تسین 

نکف شبنج  مدبمد  نم  رد  تسوا 

.درادن دوخ  زا  یضغب  بح و  عنم و  اطع و  و  هللا ،  یف  یناف  هکلب  تسا  هللا  قالخا  هب  قلختم  سکنآ 
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یهت هتشگ  ینوچ  دوخ  دوجو  زا  نوچ 

یهگآ شیادخ  زا  ریغ  زا  تسین 

 . تسا هدیسر  هیلاع  تاماقمب  تسا  رایسب  شبتارم  هک  ادخب  نامیا  رد  سک  نینچ  سپ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

هرخالا یف  نیبغارلا  ایندلا  یف  نیدهازلل  یبوط 

 : همجرت

 . ترخآ ملاعب  ناقاتشم  نابغار و  ایند و  رد  نادهاز  لاح  رب  اشوخ 

 : حرش

دبا زارفارس  دنمتداعس و  ینعی 
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ار يدام  تسپ  ملاع  تالایخ  تاموهوم و  هدرپ  تخادنا و  رظن  زا  ار  وا  لباق  ان  لئاز و  تاذل  تخانـش و  ارانید  ملاع  هک  تسا  یـسک 
شنطو تسا و  درجت  هاـشن  رما و  ملاـع  زا  هک  حور  ترطف  مـکحب  دـیدرگن و  ترخآ  يـالعا  ملاـعب  شهجوـت  باـجح  اـت  دـیرد  رب 

 . یبر رما  نم  حورلا  لق  هک  تساجنآ 

 . تسا لوغشم  تعیبط  قوفام  ناهج  رد  شرکف  رکذ و  تسا و  شیوخ  یلثا  نطو  قاتشم  لدب  مئاد 

یهلا ياقل  تشهب  قشاع  ینادواج و  ناهج  قاتـشم  یقیقح  ياوقت  دـهز و  اب  هک  یـسدق  سفن  نینچ  لاح  رب  اـشوخ  دومرف  ترـضح 
 . تسا

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 - 

دازلا نم  رثکتساف  داعملا  رکذ  نمل  یبوط 

 : همجرت

.دراد رب  رایسب  زارد  رفس  نیا  رب  هشوت  داز و  دشاب و  ترخآ  ملاع  داعم و  دایب  هک  سکنآ  لاح  رب  اشوخ 

 : حرش

تـسا يدـبا  ناـهج  هک  گرم  دـعبام  گرم و  ترخآ و  زا  یلکب  هک  دوـشن  قرغ  ناـنچ  اـیند  رد  هک  تـسا  یـسک  دنمتداعـس  ینعی 
ره درادرب و  داعم  رفس  يارب  هشوت  داز و  رایـسب  ایند  زا  دشاب و  ترخآ  راک  رادیب  هکلب  نادان ،  لفاغ  ناتـسرپ  ایند  دننام  دنک  شومارف 

نیا الا  هداتـسرف و  دبا  ناهج  رد  دوخ  يارب  هک  تسنامه  هیتآ  نیمات  هک  دنک  هریخذ  دوخ  ناهجنآ  يارب  دنک  هریخذ  دـهاوخ  یم  هچ 
زا نتفر  گرم و  لاقتنا و  ملاع  نیا  یمتح  هیتآ  نوچ  درک  ناوتن  هیتآ  نیمءات  شهاج  لام و  زا  زیچ  چـیه  هب  رارق  یب  تاـبث  یب  ملاـع 

دنک و ششوک  دهج و  هکنآ  لاح  رب  اشوخ  سپ  ینادواج  تشهب  تسا و  یناحور  ناهجب  يدام  تسپ  ملاع  نیا 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 684 

http://www.ghaemiyeh.com


ار دوخ  حور  درادرب و  تسادـخ  ياـقل  تمحر و  راد  قح و  دوهـش  هاـگراب  هک  دوخ  رفـس  يارب  هشوت  داز و  حـلاص  لـمع  ملع و  زا 
.دشورفن هدام  ملاع  راگن  شقنب و 

درکن دوس  یسب  هک  ایندب  شورفم  رای 

دوب هتخورفب  هرسان  رزب  فسوی  هکنآ 

یشورفب نوک  ود  رهب  تسود  رگ 

يراکنایز یهد  يوج  هب  فسوی 

شنابایب زا  دیورب  هک  يراخ 

يرازلگ تسا  قشاع  هدید  رد 

دلانیم هچ  زا  یهلا  هک  یناد 

یسراخر هام  قارف  تسد  زا 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

ملعلا نامیالا  لیلد  معن 

 : همجرت

 . تسا ملع  نامیا  يوکین  يامنهار 

 : حرش

رد هدرمـش و  ادـخب  ناـمیا  ياـمنهار  نیرتهب  ار  ملع  هدومرف و  قیوشت  بیغرت و  ملعب  ار  مدرم  ترـضح  رگید  عضاوم  رایـسب  اـجنیا و 
فراعم ینامسآ و  مولعب  ار  مدرم  روکذم و  تسا  هللا  هیشخ  ناشتمالع  هک  یقیقح  ياملع  ملع و  ماقم  تلیـضف  رایـسب  رابخا  تایآ و 

میدـع ای  لهاج  صخـش  هک  تسا  ناسنا  ملع  نامیا  لیلد  رتهب  هدومرف  اجنیا  هلمج  نآ  زا  هدومرف  توعد  تسا  یقیقح  ملع  هک  یهلا 
 . تسا ناسنا  هدننک  هدنز  ملع  سفنلا  ییحم  ملعلا  دومرف  هلمج  نآ  زا  تسا  نامیالا  فیعض  ای  نامیالا 

نیب تیم  لهاجلا  یتوملا  نیب  یح  ملاعلا  دومرف  تسا و  جـنگ  نیرتگرزب  تفارـش و  نیرتهب  ملع  زنک  مظعا  ملعلا  فرـش  لضفا  ملعلا 
هثرو ءاملعلا  هللا  لیبس  یف  يزاغلا  مئاقلا  مئاصلا  نم  لضفا  ملاعلا  هللا  بیبح  ملعلا  بلاط  مئاهبلاک  سانلا  راـصل  ءاـملعلا  ـالول  ءاـیحالا 

ملع و زا  دارم  هتبلا  رگید و  رابخا  رایـسب  خـلا و  لاملا  نم  ریخ  ملعلا  لیمک  ثیدـح  لهاجلا و  هداـبع  نم  لـضفءا  ملاـعلا  مون  ءاـیبنالا 
یحو ماکحا  قیاقح و  تیدوبع و  مسارمب  ملع  سفنلا و  تفرعم  یهلا  مولع 
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بجاو ءاملع  دـندومرف و  بیغرت  رایـسب  نیرهاط  همئا  تسا  جاتحم  نادـب  ملاع  ماظن  هک  مه  ار  یعانـص  مولع  هچرگ  تسا  تلاسر  و 
.دنتسناد یئافک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

هللا حلـصا  هللا  نیب  هنیب و  امیف  حلـصلا  نم  و  هتینالع ،  هللا  حلـصا  هتریرـس  حلـصا  نم  و  ایندـلا ، نم  همه  هللا  هافک  همه  هرخالا  ناک  نم 
سانلا نیب  هنیبام و 

 : همجرت

حالـصا ار  دوخ  نطاب  سک  ره  درک و  دهاوخ  ار  وا  يایند  تامهم  تیافک  ادخ  دشاب  ترخآ  راکب  شهجوت  تمه و  هک  ره  دومرف :
حرـشب  )) دنیاشگ شریخ  رکذب  نابز  دننک و  دای  یئوکینب  ار  وا  همه  ات  دنادرگ  یم  حلاص  کین و  قلخ  نیب  رد  ار  شرهاظ  ادخ  دـنک 

 ((. تسین جاتحم 

ناکاپ فاصوا  نیقی و  بتارم  نامیا و  لها  تافص  تامالع و  رد  مراهچ  هلاقم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 

هیلع لکوت  هللااب  قثو  نم 

 : همجرت

.دنک لکوت  اهراک  رد  وا  رب  دراد  نیقی  قوثو و  ادخب  سک  ره 

 : حرش

.ادخ لالج  لامج و  رد  تریح  هلو و  قشع و  تبحم و  سنا و  تساضر و  میلست و  لکوت و  نیقی  لها  تافص 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

دهعلاب ءافولا  نامیالا  لئالد  نم 

 : همجرت

 . تسا ندرک  دهعب  يافو  یقیقح  نانموم  مئالع  نامیا و  لئالد  زا  یکی 

 : حرش
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ادخ اب  دشاب  رادافو  قلخ  ادخ و  اب  نامیپ  دقع و  لوقب و  دنک و  افو  نآ  هب  تسب  دـهع  هک  ره  اب  هک  تسنآ  صخـش  نامیا  لیلد  ینعی 
ناطیشلا اودبعت  نا ال  مدآ  ینبای  مکیلا  دهعا  ملا  ملاع  رد  هک 

تعاطب تبحم  قشع و  دنک و  افو  هتسب  دهع 
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دومرف هک  تالماعم  تکرـش و  جاوز و  دوقع  لوق و  مامت  رد  قلخ  اب  افو  زین  دـشاب و  رفنتم  نج  سنا و  ناطیـش  تعاـطا  زا  هتـشاد  وا 
دنک اـفو  مکبرب  تسلا  دومرف  هک  تسلا  روز  دـهعب  درادـن و  اور  هعدـخ  رکم و  تناـیخ و  دـنکن و  دـهع  ضقن  زگره  دوقعلاـب  اوفوا 

.دشاب اروتسا  رادافو و  ملاع  نیا  رد  تسب  دهع  قح  تعاطب  درک و  رارقا  ادخ  تینادحو  هب  درجت  ملاع  نآ  رد  هکنانچ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 - 

هل هناماال  نمل  نامیاال 

 : همجرت

.درادن نامیا  تشادن  تناما  هک  ره 

 : حرش

دزن هک  مدرم  رارسا  عیادو و  سومان و  ضرع و  لامب و  یسک  هک  نآ  ببس  اریز  دنک  یمن  تنایخ  تناما  رد  دراد  ادخب  نامیا  هک  ره 
دوجو صخـش  رد  هک  ادخب  یقیقح  نامیا  یناوهـش و  ضارغا  لامآ و  لامب و  تسوا  صرح  عمط و  دنک  یم  تنایخ  تسا  تناما  وا 

يدـیلپ و زا  هجیتنلاب  دـنادرگ و  هزنم  ثیبخ  سفن  تاوهـش  اـیند و  صرح  عمط و  تسپ  تفـص  زا  ناـمیا  تفرعم و  رونب  ار  وا  تشاد 
 . تسا نامیالا  فیعض  ای  نامیا  یب  ای  درادن  تناما  هکنآ  سپ  دوش  ظفح  تنایخ  هلیذر  قلخ  یتسپ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

مالستسالا نم  لضفا  نامیاالا 

 : همجرت

 . تسین ندوب  ادخ  نامرف  میلست  زا  رتوکین  ینامیا 

 : حرش

هنوگ نیمه  رایـسب  فعـض  تدـشب و  توافت  اما  تسا  رون  همه  غارچ  رون  ات  دیـشروخ  زا  هک  رون  دـننام  تسا  فلتخم  نامیا  بتارم 
نامیا بتارم  لضفا  تشاد و  دـهاوخ  رایـسب  هبتر  توافت  تسانامیا  لضفا  لمکا و  هبترم  هک  يوقا  يوق و  ناـمیا  اـت  فیعـض  ناـمیا 

میلست ماقم 
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هکنانچ لیمک  ثیدح  رد  ترضح  هک  تسوا  تافـص  نیرت  یلاع  ناسنا و  هبترم  نیرخآ  میلـست  اضر و  ماقم  میدرک  هراشا  اقباس  هک 
میلست ماقم  زا  رتوکین  هکنآ  هجیتن  درمش  رب  دنسوفن  لمکا  فرشا و  اک  هیهلا  هیلک  سفن  تیصاخ  ود  ار  میلـست  اضر و  ماقم  دش  رکذ 

 . تسین یماقم  نافرع  تاماقم  نامیا و  تاجرد  رد 

لمجی لحی و  امیف  اهتذلو  هسفن  نیب  یلخی  هعاس  هسفن و  اهیف  بساحی  هعاس  وهبر  اهیف  یجانی  هعاسف  تاعاس  ثالث  نم 

 : همجرت

هبـساحمب تعاسکی  دـننک و  یم  تولخ  دوخ  يادـخ  اب  تاجانمب  تعاسکی  دـننک : مسق  هس  رب  ار  ناشرمع  تاـعاس  یقیقح  ناـنموم 
.دنراذگ یم  او  وکین  لالح  ياه  تذل  اب  ار  سفن  تعاسکی  و  دنزادرپ ، یم  دوخ  سفن 

 : حرش

هللا یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  یتعاس  تسا و  رمع  تاعاس  لضفا  هک  دنراد  ادخ  اب  زاین  زار و  سنا و  تذـل  رمع  زا  یتعاس  نامیا  لها 
اجب قلخب  یکین  وکین و  راک  رگا  دنزادرپ  یم  دوخ  دـب  کین و  لامعا  تاحـسب  اوبـساحت  نا  لبق  مکـسفنا  اوبـساح  دومرف  هلآ  هیلع و 
نیا دنبلط و  یم  شزرمآ  هبانا  هبوتب و  ادـخ  هاگردـب  كانمغ  هدز  رـس  ناشیا  زا  یهانگ  رگا  دـننک و  یم  رکـش  هتـشگ و  داش  هدروآ 

هسفن بساح  نم  دومرف  رگید  هملک  رد  دنور  تشهب  هب  باسح  یب  یلکب  ای  ناسآ  ناشباسح  ای  ملاع  نآ  رد  هک  دوش  ببس  هبـساحم 
 . تسا ترخآ  ملاع  رد  تداعس  لها  زا  تخادرپ  سفن  هبساحمب  ایند  رد  هک  ره  دعس 

عون صخـش و  ظفح  يارب  ایند  تایح  رد  ناسنا  اریز  دزادرپ  ندـب  تاذـل  راکب  تسا  ندـب  هب  جاـتحم  نوچ  مه  یتعاـس  نم  ؤم  زین  و 
هب دوخ 
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نتفای توق  يارب  حابم  ینامـسج  تاذل  ریاس  نانز و  ترـشابم  ترـشاعم و  ناتـسود و  تبحـصب  تسا و  جاتحم  لالح  حیرفت  اذـغ و 
تبترم یمتخ  ترضح  ءایلوا و  ءایبنا و  یتح  تسا و  مزال  ینامسج  تاذل  نآ  هتبلا  تسا و  دنمزاین  تعاط  هتـسیاش و  راک  يارب  ندب 

نم یلا  ببح  اریمح و  ای  ینیملک  تسا  هدوب  رمع  تاعاس  رد  لالح  ياه  تذل  ینامـسج و  روما  هب  هجوت  مهار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هولصلا یف  ینیع  هرق  تلعج  و  بیطلا ،  ءاسانلا  ثالث :  مک  ایند 

يورخا يویند و  یعون و  یـصخش و  تایح  هک  دـش  دـهاوخ  راک  هس  نیا  رب  فرـص  ناشرمع  تاعاس  ناـمیا  لـها  سپ  هدومرف  یم 
 . تسا طوبرم  اهنیدب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 - 

هعانقلا هفعلا و  عرولاب و  یلحتلا  هعاطلا و  موزلب  لجرلا  نامیا  یلع  لدتسی 

 : همجرت

 . تعانق سفن و  تفع  عرو و  تفصب  یگتسارآ  تسادخ و  تعاط  تمزالم  درم  نامیا  رب  لیلد 

 : حرش

عرو و تسا و  نتشاد  ادخ  تعاطب  سنا  ادخب  نامیا  ناهرب  دشاب و  هتشاد  يوعد  نیا  رب  ناهرب  لیلد و  دیاب  دنک  نامیا  يوعد  هک  ره 
لایع و رب  هعـسوت  لامعا و  تاریخ  هارب  ار  لام  يرورـض  رب  دئاز  ینعی  لام  رد  تعانق  مارح و  تاوهـش  زا  سفن  تفع  یتسرپ و  ادخ 

فاصوا نیا  هک  دزادرپن  ینارذگشوخ  لمجت و  یشایع و  فارسا و  هب  دنک و  فرص  نیکاسم  ارقفب و  ناسحا  نید و  هار  رد  تمدخ 
 . تسا تعانق  تفع و  دض 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

سانلا نم  شحوتسا  هللااب  سنا )   ) نمآ نم 

 : همجرت

تشاد لماک  نامیا  ادخب  هک  ره 
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.دنیزگ قلخ  زا  يرود  هدرک و  تشحو  مدرم  زا 

 : حرش

تیاهن و یب  لامج  نسح و  دـحیب و  ياطع  دوجو و  ینابرهم  تفار و  تمحرب و  تفای و  لاـمک  فاـصوا  تمظعب و  ار  ادـخ  هک  ره 
دزیرگ و یم  دنراد  یم  زاب  ادخ  زا  ار  وا  هکنآ  يارب  قلخ  زا  دراد و  سنا  اقیتشا و  قشع و  وا  هب  اهنت  تخانـش  دـننام  لثم و  یب  لالج 

.دریگ یمن  سنا  یسک  اب  ادبا  ادخ  ناتسود  ناقشاع و  اب  زج 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 - 

ربص یلتبا  اذا  و  رکش ، یطعا  اذا  و  رکذ ، ملکت  اذا  و  رکفت ، تکس  اذاو  ربتعا ، رظن  اذا  نموملا 

 : همجرت

هاـگره و  دـنک ، یم  رکف  ادـخ  تمکح  تمظع و  رد  دـنک  توکـس  رگا  و  درگن ، یم  تربـع  رظنب  دـنک  رظن  يزیچب  هاـگ  ره  نم  ؤم 
الب رد  ربص  دوش  يا  هیلب  هب  التبم  رگا  و  دنک ، یم  رکـش  دنک  اطع  يزیچ  وا  هب  ادخ  هاگره  و  دیاشگ ، نابز  ادخ  رکذب  دـیوگ  ینخس 

.دنک

 : حرش

مدرم دننام  تسترکف  شتوکـس  دشاب  شوماخ  نوچ  دشابن )) اوه  رـس  نانیب ز  يادخ  رظن   )) تستربع رظن  دنک  رظن  هچ  ره  هب  نم  ؤم 
یم تمعن  نآ  رکـشب  دـنک  اطع  وا  هب  ادـخ  یتمعن  رگا  تسا و  یهلا  تمکح  تمظع و  رکفب  ادـخ و  دایب  هکلب  تسین  ادـخ  زا  لـفاغ 
هاج تمعن  رکـش  و  تسا ،  تیادـه  داشرا و  قلخب و  میلعت  ملع  تمعن  رکـش  و  تسا ،  ناـسحا  لذـب و  لاـم  تمعن  رکـش  هک  دزادرپ 

نآ يارب  يادخ  هک  یضرغ  يارب  تسا  تمعن  نآ  ندرک  فرص  تمعن  ره  رکش  و  تسناتس ،  دریزب  تبحم  لدع و 
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الب اریز  دنک  یمن  عزج  الب  رد  دـنزرف  گرم  رقف و  ضرم و  نوچ  دـسر  یئالب  ار  نم  ؤم  رگا  تسا و  هدرک  اطع  ار  تمعن  نآ  ضرغ 
باسح ریغب  مهربجا  نورباصلا  یفوی  امنا  هک  دنک  اطع  يو  هب  نارباص  يازج  ادخ  ات  دنک  یم  ربص  دناد و  یم  ادخ  زا  یتمعن  مه  ار 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

نامیالا هرمث  ربصلا 

 : همجرت

 . تسنامیا هرمث  روما  رد  ربص 

 : حرش

نآ تذـل  زا  یئابیکـش  ربصب و  دـنک  توعد  ار  وا  سفن  یتیـصعمب  نوچ  ناـسنا  هک  تیـصعم  رد  ربص  یکی  تسا ،  مسق  هس  رب  ربص 
.دهدن تسد  زا  تقوم  یناف  تذل  نآ  لباقم  رد  ار  ملح  ربص و  نماد  درذگب و  تیصعم 

هکلب دنکن  بارخ  ار  بلق  روضح  تدابع و  ناکرا  زامن  رد  باتـشب  دشابن و  لوجع  تعاط  زامن و  رد  ناسنا  هک  تدابع  رب  ربص  مود 
.درآ ياجب  دناوت  هچ  ره  تابحتسم  طئارش و  لماک و  هجوت  بلق و  روضح  رطاخ و  هنینءامط  ربص و  اب 

ثداوح تایلب و  ریاس  نمـشد و  رازآ  سبح و  تناها و  گرم و  رقف و  جـنر و  درد و  لیبق  زا  یتبیـصم  هاگ  ره  هک  ـالب  رب  ربص  موس 
درد و زا  عزف  عزج و  مدع  ادخ و  رب  یبلق  ضارتعا  نودـب  قلخب و  تیاکـش  یب  ربص  ینعی  لیمج  ربص  اب  دـیآ  شیپ  ناسنا  رب  راوگان 

نم ؤم  تسا و  ربـص  عاونا  نیا  تخرد  نآ  هوـیم  هرمث و  منک  هیبـشت  یتخردـب  ار  ناـمیا  رگا  دـنک و  ربـص  ـالب  نآ  رد  هودـنا ،  مغ و 
دناد یم  نوچ  دوب  دهاوخ  لحارم  مامت  رد  یئابیکش  ربص و  ياراد  هشیمه 
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 . تسادخ نامرفب  هثداح  ره  هک 

ملا درد و  بعت  جنر و  مغ  هودنا و  هشیدنا و 

دسر یم  نارمف  مکح و  اب  مدق  لد  رد  دهن  کی  ره 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

ینضغبا ام  ینضعبی  نا  یلع  اذه  یفیسب  نموملا  مویخ  تبرض  ول 

 : همجرت

.درادن نمشد  ارم  زگره  دراد  نمشد  ارم  هک  ریشمش  برضب  منک  هلثم  ار  نم  ؤم  ینیب  رگا 

 : حرش

لثم هک  ار  ادخ  ناتـسود  دراد  تسود  ار  ادخ  هک  ره  دراد و  تسود  ار  وا  تخانـش  ار  ادخ  هک  ره  هتخانـش و  ار  ادخ  نم  ؤم  صخش 
تمایق زور  ات  درادن و  رب  تسد  مالسلا -  هیلع  یلع -  یتسود  زا  شناج  دح  ات  دراد  تسود  تسا  مالسلا -  هیلع  یلع -  نانآ  يالعا 

لها تافـص  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  یتسود  دـندومرف  هک  تسا  موصعم  راـبخا  رد  تسوا و  تاذ  همزـال  مالـسلا -  هیلع  یلع -  بح 
نب یلع  بح  نم  ؤم  لامعا  هفیحص  هحول  رس  دومرف  مالسلا -  هیلع  ماما -  بلاط  یبا  نب  یلع  بح  نموملا  هفیحـص  ناونع  تسنامیا 

ناصاخ و مامت  زا  رترب  دناد و  نآ  قوف  ام  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  دسرب  نامیا  ماقم  رهب  نامیا  اب  صخـش  ره  نوچ  تسا  بلاط  یبا 
قالخا هیلک  تواخـس و  يدرمناوج و  توتف و  تمه و  تعاجـش و  دـهز و  نامیا و  يـالعا  لـثم  لـمکا و  ادرف  دـنیب و  قح  ناـبرقم 
یعاـبر نیا  رد  انیـس  یلع  وبا  هکناـت  تسا  ملاـع  قلخ  نیرت  بوـبحم  وا  بلق  رد  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ببـس  نیدـب  دسانـش  هلـضاف 

: دیامرف

دنا هتخیر  حدق  رد  قشع  هداب  ات 

قشاع قشع  یپ  ردنا  و 
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دنا هتخیگنا 

یلع رهم  یلع  وب  ناور  ناج و  رد 

دنا هتخیمآ  رد  مهب  رکش  ریش و  نوچ 

نیرهاطلا هدالوا  یلع  هیلع و  هللا  تاولص 

هقطان سفن  بیذهت  تیبرت و  رد  مجنپ  هلاقم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 

 (( . هلقع وا   )) هاوقت یسوم  عاطا  هاوه و  نوعرف  یصع  نمل  یبوط 

 : همجرت

.دنک تعاطا  ار  دوخ  ياوقت  لقع و  ياسوم  دنک و  فلاخم  دوخ  سفن  ياوه  نوعرف  اب  هک  سکنا  رب  اشوخ 

 : حرش

ار يوسوم  لامک  ماقم  دـهاوخب  رگا  تسا و  ینوعرف  یـسوم و  ریغـص  ملاـع  رد  نطاـب و  رد  ار  سک  ره  هک  هدومرف  هراـشا  ترـضح 
نامیا لقع و  ياسوم  تعاطا  رگا  دوش و  كاله  يایرد  قرغ  نوعرف  نوچ  هنرگو  دـنک  تفلاخم  نیب  دوخ  سفن  نوعرف  اـب  دـبایرد 
اندابع نم  امهنا  هک  دناوخ  شصاخ  نانموم  زا  دومرف و  نوره ))  یسوم و  یلع  مالس   )) هک قح  ترضح  تیحت  هب  یسوم  دننام  دنک 
عیطم سفن و  نوعرف  دـض  هکنآ  لاحب  اشوخ  سپ  دوش  زاورپ  مه  یـسوم  اـب  یلقع  ملاوع  ياهنامـسآ  رد  ددرگ و  زارفارـس  نینموملا 

 . تسا لقع  ياسوم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

هوهشلا هتما  بضغلا و  کلم  لئاضفلا  سار 

 : همجرت

.دناریمب ار  توهش  دوش و  دوخ  بضغ  کلام  ناسنا  هک  تسنآ  هلضاف  تافص  دمآ  رس 

 : حرش

ره ددرگ و  یناویح  ياوه  لایما و  رب  مکاح  شا  هقطان  سفن  دوخ و  بضغ  توهـش و  کلام  ناسنا  هک  تسنآ  تافـص  لضفا  ینعی 
.دنک مادنا  ضرع  یسدق  لقع  لباقم  رد  تساوخ  بضغ  توهش و  اج 
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تسا بضغ  توهش و  اب  تفلاخم  نیمه  ربکا  داهج  زا  ضرغ  دنادرگ و  بولغم  لقع  هدارا  ربارب  رد  یلکب  ار  هوق  ود  نیا 
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توهش و هوق  ود  نیا  دیسر و  سفن  ياوه  اب  تفلاخم  هطساوب  تداعـس  تفرعم و  ملع و  هیلاع  بتارم  زا  دیـسر  یماقم  رهب  ناسنا  هک 
هوق ود  نیا  عبات  صخش  ره  لامک  عون و  ره  ياقب  نوچ  دنشاب  عرش  هدارا  لقع و  عبات  هک  یتروص  رد  دنفیرـش  رایـسب  هوق  ود  بضغ 

دمآرس سپ  دور  رتالاب  کلم  زا  دوش  دوخ  توهـش  رب  مکاح  ناسنا  رگا  هک  دش  رکذ  يوبن  ثیدح  رد  هکنانچ  روکذم  طرـشب  تسا 
هللاانقف نتشاد و  رهطم  عرش  رونم و  لقع  عبات  ار  هوق  ود  نیا  لیم  يارجا  سا و  ندش  توهش  رب  مکاح  بضغ و  کلام  ناسنا  لئاضف 

 . مکایا یلاعت و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

تاجردلا عیفر  اوکردت  تاوهشلا  سند  نم  مکسفنا  اورهط 

 : همجرت

.دیدرگ لئان  یناحور  عیفر  تاجردب  ات  دیزاس  كاپ  توهش  يدیلپ  زا  ار  دوخ  سوفن 

 : حرش

دنک زاورپ  تفرعم  تمکح و  ملع و  رازلگ  غابب و  تعیبط  سفق  زا  دبای و  اقترا  یسدق  جراعم  یلاع و  تاماقمب  دهاوخب  هک  ره  ینعی 
رهاط و یسح  تاذل  قوش و  زا  ار  حور  دنادرگ و  بذهم  ار  هیـسدق  هقطان  سفن  یناویح  ياهتوهـش  راگنز  تفاثک و  سند و  زا  دیاب 

رگید هملک  رد  دـبای و  ماقم  رتالاب  کلم  کلق و  زا  هکلب  ددرگ  فصتم  هکئالم  تافـصب  تاوهـش  زا  هیلخت  زا  سپ  ات  درادـب  هزیکاـپ 
ملع هیاپ  ردق  ره  اهتـضایر  اهحالـصا و  یف  هدهج  لذب  هسفنب و  هتیانع  تداز  لجرلا  ملع  داز  املک  دومرف  مالـسلا -  هیلع  ترـضح - 

.دوش رتشیب  سفن  اب  شتدهاجم  تضایر و  ضقالخا و  حالصا  سفن و  بیذهتب  شهجوت  تیانع و  دور  رتالاب  ناسنا 

لاق هملک 4 - 
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 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما 

تاوهشلا نم  هسفن  رهط  نم  سانلا  ریخ 

 : همجرت

.دراد كاپ  یناویح  تاوهش  زا  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب 

 : حرش

هسمال سح  سح  جنپ  تاذل  هب  قایتشا  تعیبط و  ملع  زا  دنک و  تفلاخم  یناویح  ياه  توهش  سفن و  ياوه  اب  رتشیب  سک  ره  ینعی 
یـسدق و حور  بیذـهتب  صاخـشا  تیلـضفا  يرتهب و  كالم  اریز  تسا  نارگید  زا  رتهب  درذـگب  هعماس  هرـصاب و  هماـش و  هقئاذ و  و 

سپ دنتـسه  امـش  نیرت  ياوقت  اب  ادـخ  دزن  امـش  نیرتهب  مکاقتا  هللادـنع  مکمرکا  نا  لئاق  نمزع  دومرف  هک  تسنامیا  ملع و  يوقبت و 
.درآ يور  یلقع  تاذل  بناجب  تمه  ولع  اب  دزاس و  كاپ  یناویح  تاوهش  يدیلپ  زا  ار  سفن  هک  تسا  یسک  مدرم  همه  زا  رتهب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 - 

اهفرع نمل  هللا  باوث  مرکا  یه  اهکلم و  هسفن  دهاج  نمف  هنجلا  نمث  داهجلا  نا  الا و 

 : همجرت

دوش دوخ  سفن  کلام  درک  داهج  سفن  اب  سک  ره  تسا و  دـبا  تشهب  نآ  تمیق  نمث و  رفاک  سفن  اب  داهج  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم 
.دنک سفن  اب  داهج  هنوگچ  هک  دشاب  ملاع  هکنآ  طرشب  تسوکین  لمع  ره  زا  رت  یمارگ  ادخ  دزن  سفن  داهج  نیا  و 

 : حرش

دوش حـتاف  وا  رب  دزادرپ  گنجب  سفن  اب  وکین  دزومایب و  نید  لقع و  قیرط  زا  تسا  ربکا  داهج  هک  سفن  اب  داـهج  هار  سک  ره  ینعی 
یبلق تاحوتف  ادبم  تسا و  نیبم  حتف  نیا  هک  دنک  حتف  گنج  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  تعفر  لضف و  تداعس و  ریخ و  مامت  و 

تسا و یهلا  تاقارشا  و 
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زاب تسا و  سفن  اب  داهج  داهج ، نیرتهب  سفنلا  داهج  داهجلا  ریخ  دومرف  رگید  هملک  رد  تسا و  تیحتاف  نیا  نمث  دزم و  دبا  تشهب 
مکایا هللاانقزر و  تسا  یتشهب  سورع  نیباک  سفن  اب  داهج  سفنلا  داهج  هنجلا  رهم  دیامرف 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 - 

اضوع زارحا  اضرغ و  یمر  هانم و  بذک  هاوه و  دباک  نمل  یبوط 

 : همجرت

رظن زا  ار  هدام  ملاع  زیچان  یناف  عاتم  دنک و  بیذـکت  ار  ایند  موهوم  ياهوزرآ  لامآ و  دـگنجب و  سفن  ياوه  اب  هکنآ  لاح  رب  اشوخ 
.دبایرد تسا  رترب  كاردا  هوق  زا  هک  یتاذل  ضوع  رد  ات  دنکفیب 

 : همجرت

لامج قح و  دوهـش  تذـل  يورخا و  معن  زا  دـنک و  هضواعم  ینادواـج  تاذـل  يدـبا و  تداعـسب  ار  یناـف  يویند  عاـتم  ضرع  ینعی 
.دبای لماک  ظح  قلطم  قوشعم 

هک ره  تساهبنارگ  يرهوگ  سفن  اهعض  اهلذتبا و  نم  اهعفر و  اهناص و  نم  هنیمث  هرهوجل  سفنلا  نا  دومرف  ترـضح  رگید  هملک  رد 
تسپ تاداع  تشز و  قالخا  هب  رگا  اهیکز و  نم  حلفادق  دنادرگ  یم  عیفر  ار  شماقم  دراد  ظوفحم  ار  وا  تشز  تاداع  قالخا و  زا 

 . اهیسد نم  باخ  دق  تخاس و  دهاوخ  شلیلذ  وراخ  دنک  اهر 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

 . حلصا سفنلا  بیذهتب  لاغتشالا 

 : همجرت

 . تسا نتخادرپ  هقطان  سفن  بیذهت  هب  ملاع  رد  راک  نیرتهب  نیرت و  حلاص  دومرف 

 : حرش

تسا سفن  بیذهت  اهنآ  نیرت  هتـسیاش  نیرتهب و  یناگدنز  رود  رد  ناسنا  زا  رداص  هتـسیاش  لاعفا  لامعا و  ریخ و  ياهراک  نیب  ینعی 
ار ینالقع  ینامسج و  تداعس  ندب و  حور و  تذل  ایند و  نید و  شیاسآ  لمع  نآ  هک 
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نوچ هک  تسا  ملاع  ود  يزوریف  حالف و  شیاسآ و  ببس  سفن  هیکزت  اهیکز .  نم  حلفا  دق  هک  تسادخ  باتک  رد  هکنانچ  تسا  راد 
تنوعر ربک و  دسح و  لخب و  هلیذر  تافـص  زا  دراد و  هزیکاپ  كاپ و  یناویح  بضغ  توهـش و  زا  دنک  تیبرت  ار  دوخ  سفن  ناسنا 

ایر و سرت و  سفن و  تئاـند  لـیبق  زا  رگید  هلیذر  فاـصوا  زا  دوش و  هزنم  همیخ  تاداـع و  تاـیدامب و  صرح  رورغ  ینیب و  دوخ  و 
ملع و تمکح و  تفرعم و  نامیا و  تفـصب  دنادرگ و  كاپ  ار  دوخ  حور  تنایخ  افج  ملظ و  مدرم و  بیرف  هعدـخ و  رکم  بجع و 

نیرت هتسیاش  لغش و  نیرتهب  یسک  نینچ  دیارایب  ار  ناور  لامک  تافص  زا  هریغ  تمه و  ولع  تواخـس و  تلادع و  تعاجـش و  ملح 
سفنلا بذـهم  صخـش  دـبای  شیاسآ  ناهج  ود  رد  ناسنا  سفن  لیمکت  حور و  بیذـهت  رثا  رد  اریز  تسا  هتفرگ  شیپ  ار  ملاع  راک 

هک دش  نایب  نوچ  ددرگ  لئان  عیفر  تاماقم  شیاسآ و  هب  ترخآ  رد  شوخ و  ایند  رد  هجیتنلاب  دندونـشخ و  وا  زا  ود  ره  قلخ  ادخ و 
سوفن هکلب  تسا  هلـضاف  تافـصب  فصتم  هلیذر و  قـالخا  زا  بذـهم  هیـسدق  سوفن  يارب  نآ  ماـقم  نیرت  عیفر  یتـشهب و  تاـجرد 

تسنامیا و لها  قاتـشم  تشهب  هک  تسا  ثیدـح  رد  دـنناوضر  تشهب  قالخ  هکلب  یتشهب  سب  هن  قـالخا  ملع و  رونب  رونم  یـسدق 
راک نیرت  هتـسیاش  ناهج  ود  ره  تداعـس  يارب  هکنآ  هجیتن  دزاس  یم  شوماخ  ارم  شتآ  وت  رون  هک  رذگب  دوز  دـیوگ  نمومب  خزود 

 . تسا هقطان  سفن  بیذهت  ملاع 

ؤملاریما لاق  هملک 8 - 
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 : مالسلا هیلع  نینم 

 . هداع لمجا  هدابع و  لضفا  تاوهشلا  كرت 

 : همجرت

 . تسیناسنا تداع  نیرتوکین  تسا  تیدحا  ترضح  تدابع  نیرتهب  اهتوهش  كرت  دومرف 

 : حرش

یناسفن تاوهـش  رب  درذگب و  تسا  حلاص  لامعا  تفرعم و  ملع و  بلط  ادخب و  هجوت  عنام  هک  یناویح  یناف  تذـل  زا  سک  ره  ینعی 
رامـشب ناسنا  تداع  نیرتوکین  ادخ و  تدابع  نیرتهب  راک  نیا  دوش  حتاف  قئاف و  سفن  رب  ات  ددرگن  سفن  ياوه  ریـسا  دنز و  اپ  تشپ 

نوچ تسا و  رتوکین  سفن  لـیمکت  يارب  راـک  ره  زا  دـنادرگ و  تاداـبع  رئاـس  زا  رتـکیدزن  ادـخب  ار  ناـسنا  توهـش  كرت  هک  تسا 
ناسنا تقیقحب  دومن  نآ  كرت  رگا  دوش و  ناویح  هب  خسم  دنک  تداع  یناویح  تاوهشب  ناسنا  رگا  سپ  تسا  يوناث  تعیبط  تداع 

 . یلاعت هللاانقزر  ددرگ  یم  تسا  رترب  کلم  زا  هک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

 . كریغل هتهرک  امب  کسفن  بدا 

 : همجرت

 . ینیب یم  دنسپان  نارگید  رد  هچنآ  زا  نک  تیبرت  بدا و  ار  دوخ  سفن  دومرف :

 : حرش

تسا وت  دنسپان  ینیب و  مدرم  رد  هک  يا  هتسیاش  ان  لاعفا  هلیذر و  تافص  هک  تسنآ  سفن  بدا  تیبرت و  بیذهت و  يارب  هارکی  ینعی 
تسا و دنسپ  ان  تشز و  مه  وت  يارب  نآ  هک  نادب  ینیب  مدرم  رد  تسیاش  ان  تشز و  هچنآ  زاس و  كاپ  تافـص  نآ  زا  ار  دوخ  سفن 

 . ینیب یمن  تشز  دوخ  رب  اسب  یهاوخ  دوخ  سفن و  بح  رثا  رد  وت 

زا سپ  یناد  حـیبق  نارگید  زا  هک  ار  یلمع  رامـش  حـیبق  دوخ  زا  كریغ  نم  هبقتـست  ام  کسفن  نم  حبقتـسا  دومرف : رگید  هملک  رد  و 
هب هجوت 
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ریگرب و شیوخ  راک  سایق  تسین  اهنآ  یتشز  كرد  باجح  عنام و  سفن  بح  هک  نارگید  لامعا  فاصوا و  هب  يدنـسپ  ان  یتشز و 
تافـص نوچ  سپ  یناد  اوران  تشز و  نارگید  رب  ینک و  روصت  ابیز  دوخ  رد  تسا  تشز  هچنآ  هک  دوش  ببـس  سفنب  بح  راذـگم 

سانشب و دوخ  يارب  ار  اهنآ  یتشز  یهد و  یم  صیخـشت  سفن  بح  باجح  یب   )) دوخ يرطف  لقعب  ار  نارگید  هحیبق  لاعفا  هلیذر و 
شیوخ سفن  بویع  اه و  یتشز  زا  ینیب  قلخ  رد  یبیع  نوچ  هکنآ  هن  يزومایب  نابدا  یب  زا  سفن  بدا  ات  زاـس  كاـپ  نآ  زا  ار  سفن 

ینک و افتکا  ناراکدـب  ناـبدا و  یب  یئوگ  دـب  یئوج و  بیع  هب  هکلب  يزادرپب  دوخ  سفن  بیذـهت  تیبرت و  بدا و  هب  ینک و  تلفغ 
نارگید یئوـج  بیعب  ار  رمع  اـم  هکنآ  ياـجب  سپ  ینادرگن  بذـهم  هلیذر  فاـصوا  بیع و  صقن و  زا  ار  دوـخ  هقطاـن  سفن  زگره 

عفر رد  نابز و  مدرم  یئوج  بیع  رد  هک  میزاـس  بدوم  بذـهم و  ار  شیوخ  سفن  هدرک و  رود  ار  دوخ  بیع  هک  رتهب  مینک  فرص 
 . تسترخآ ایند و  دوس  نارازه  دوخ  بویع 

 : یقالخا هتکن 

.دزومآ بدا  نابدا  یب  زا  دش  رکذ  اجنیا  هک  یهجو  نیمه  یکی  دزاس  بذهم  ار  سفن  دناوت  ناسنا  قیرط  راهچب 

.دنک سفن  بیذهت  بذهم  سوفن  ندیدب  هتخومآ و  بدا  بدا ،  لها  ترشاعم  زا  هکنآ  مود 

.دنک نآ  عفر  دوش و  هگآ  دوخ  بیع  هب  ات  دنسرپب  ار  دوخ  یقالخا  صقاون  بویع و  یقیقح  ناتسود  زا  هکنآ  وس 

ار هچنآ  هدرک و  هدافتسا  دنا  بویع  ندرک  ادیپ  ماقم  رد  هک  دوخ  نانمشد  زا  هکنآ  مراهچ 
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((. دهاوخ ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع   )) ات دزاس  رود  دوخ  زا  دنرمش  بیع  وا  رب  هک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

 . تاوهشلا تاعبت  تاذللا و  سند  نع  کسفن  هزن 

 : همجرت

.زیهرپب یتسرپ  توهش  دب  تبقاع  زا  زاس و  هزنم  یناویح  تاذل  شیالآ  زا  ار  دوخ  سفن 

 : حرش

تاذـل زا  نامرح  ببـس  تاذـل  نآ  هک  زاس  هزنم  تسوا  یکاپ  اـن  سند و  بجوم  هک  یناویح  تاذـل  لاـمعا  زا  ار  هقطاـن  سفن  ینعی 
تـشز تالیخت  تاداع و  زا  ار  یـسدق  سفن  زیهرپب و  ینار  تاوهـش  يراک  نایز  یئاوسر و  تشز و  تبقاع  زا  زین  تسا و  یناـحور 

 . نک ظفح 

: دومرف رگید  هملک  رد 

 ((. تسا سفن  ياوه  تفلاخم  تداعس  ره  ءادبم  و  سفن ،  توهش  زا  تعاطا  یهارمگ  ره  لصا  ))

قلخ ادخ و  نیب  دهع  لوق و  ظفح  افص و  افو و  هلضاف و  قالخا  رد  مشش  هلاقم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 

 . قالخالا نسح  قارعالا  فرش  نم 

 : همجرت

 . تسنانا تلاصا  تفارش و  زا  فشاک  قالخا  نسح 

 : حرش

تـسا هتـسارآ  هریغ  تمه و  ولع  تعاجـش و  تلادـع و  تواخـس و  تمکح و  هکلمب  تسا و  قـالخا  نسح  ياراد  هک  یـسک  ینعی 
تـسا تشز  شقالخا  هک  سکنآ  سکعب  و  تسا ؛  تباجن  تلاصا و  نادـناخ  زا  تسا و  یحور  تمظع  یتاذ و  تفارـش  ار  سکنآ 

 . تسا تباجن  تفارش و  یب  سفنلاریقح و  تمه و  تسپ  ینادناخ  زا  بلغا  تسا و  یتلاصا  یب  يرهوگ و  دب  لیلد 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 
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 . هورملا دلوی  هبحملا و  ثروی  قلخلا  نسح 

 : همجرت

و قلخ ))  ادخ و   )) تبحم بجوم  هدیدنسپ  قالخا  قلخ و  نسح 
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 . تسا یگنادرم  توتف و  تورم و  ءاشنم 

 : حرش

شوخ قالخا  هب  دراد و  وکین  قلخ  ناگیاسمه  ناقیفر و  و  ناشیوخ ))  نادـنزرف و  نز و   )) دوخ هداوناخ  زا  معا  ادـخ  قلخ  اب  هک  ره 
ماقم ترخآ  رد  عیسو و  قزر  ایند  رد  هجیتنلاب  تسا و  مرتحم  بوبحم و  سک  ره  دزن  دنراد و  یم  تسود  ار  وا  همه  دنک  ترـشاعم 

تبحمب و كاـپ  حور  فاـصتا  هکلب  تسا  شوخ  ناـبز  اـهنت  هن  وکین  قلخ  هک  مینادـب ))  ار  هتکن  نیا  دـیاب  و   )) تفاـی دـهاوخ  عـیفر 
ناسحا تفرعم و  ملح و  ملع و  تسا و  یگنرکی  افـص و  قدـص و  دـهعب و  يافو  تسا و  تناما  لدـع و  تورم و  فاـصنا و  تریس 

 . تسا قلخب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 - 

 . قلخلا نسح  نم  انها  سیع  ال 

 : همجرت

 . تسین قالخا  نسح  رتاراوگ  یشیع  یناگدنز و  چیه 

 : حرش

مسج تحص  تیفاع و  تمالس و  تسا و  شیدنا  تبقاع  لقع  تسا و  لقع  نامرفب  شبضغ  توهش و  تسوکین  قلخ  هک  ار  سکنآ 
رد دوش  یمن  رداص  وا  زا  تسناسنا  یتحاران  بجوم  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  تساوران  هکیراک  دراد و  یم  روظنم  اهراک  رد  ار  ناـج  و 

هناخ رد  درب  یم  رـسب  ار  یناگدـنز  هودـنا  مغ و  نودـب  تمحازم و  یب  داش و  یلد  شوخ و  شیع  اب  هشیمه  صخـش  قلخ  نسح  رثا 
ادـخ و ياضر  بجوم  هجیتنلاب  مومع و  دزن  تیبوبحم  بجوم  طـیحم  رد  ناـگیاسمه و  تسلزنم و  لـها  طاـشن  بجوم  شوخ  قلخ 

: دومرف ارنآ  لباقم  رگید  هملک  رد  تشاد و  دهاوخ  ار  یناگدنز  نیرتشوخ  وکین  قالخا  بحاص  ملاع  ود  رد  سپ  تسا  قلخ 
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.دومرف رگید  هملک  رد  تسا و  جنر  هودنا و  مغ و  رپ  یگدنز  شوخان و  شیع  هیام  دب  قلخ  سفنلا  باذع  شیعلادکن و  قلخلا  ءوس 

 . تسا مک  زین  تسا  ملع  هک  شحور  قزر  و  تسیزور ،  کنت  قلخ  دب  صخش  هقزر  قاض  هقلخ  ءاس  نم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

 . الیخب ادوقح و ال  ادوسح و ال  نموملا  یقلی  ال 

 : همجرت

 . تفای یهاوخن  تمائل  لخب و  هنیک و  دقح و  بحاص  دوسح و  زگره  ار  یقیقح  نم  ؤم 

 : حرش

ملع و هاج و  لام و  زا  هدـش  وا  بیـصن  تمعن  هچ  ره  هک  ره  دـناد  یم  اریز  تسا  ربم  مدرم  اب  دـسح  تفـص  زا  تسنامیا  لـها  هکنآ 
درادن و دنوادخ  رب  ضارتعا  زگره  نم  ؤم  تسادخ و  رب  ضارتعا  وا  دسح  هدیدرگ و  شبیصن  لاعتم  يادخ  ریدقتب  همه  اهتمعن  ریاس 
وا هراب  رد  هدید  رازآ  یـسک  زا  رگا  هنیک  ياجب  دریگن و  لد  رد  ار  سک  هنیک  دقح و  زگره  تسادـخ  تبحم  ياج  شلد  نم  ؤم  زین 
نآ شاداپ  يادخ  دـنک  ناسحا  یـسک  هب  رگا  دـناد  یم  هک  نم  ؤم  زین  دـبلط و  یم  ادـخ  زا  ترفغم  دـنک و  یم  ریخ  ياعد  تبحم و 

دهاوخن لخب  زگره  دـناد  یم  لباق  ان  ریقح و  يزیچ  ار  ایند  عاتم  لاـم و  هوـالع  دـنک و  یم  اـطع  نآ  زا  رتهب  ملاـع  ود  رد  ار  ناـسحا 
دنلب سفنلا و  ینغ  عبطلا و  یخـس  تسا و  قلخب  ناـبرهم  هاوخ و  ریخ  نم  ؤـم  تسا  فاـصوا  نیا  لـباقم  ياراد  نم  ؤـم  سپ  دـیزرو 

رود و وا  زا  دنسپان  تافص  مامت  دراد  ادخب  نامیا  هکنآ  هصالخ  تسا .  تمه 
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هللا و قالخا  هب  قلختم  ار  ناسنا  ادخب  لماک  نامیا  الا  دشاب و  نامیالا  فیعض  هکنآ  رگم  دراد  روهظ  وا  رد  هدیدنـسپ  تافـص  عیمج 
 . مکایا هللا و  انقزر  دنادرگ  یم  هللا  تافص  هب  فصتم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 - 

 . هردق نع  ملح  هظیغ و  مظک  نم  سانلا  لضفا 

 : همجرت

.دنک ملح  ماقتنا  رب  تردق  دوجو  اب  درب و  ورف  بضغ  تقو  ار  دوخ  مشخ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب  (( 

 : حرش

میظع نآرق  رد  ادـخ  هک  دـنک  رازآ  يدـب و  وا  قح  رد  یبـقع  اـیند و  رد  تسناـسنا  ماـقم  تعفر  بجوم  هک  لاـمک  تافـص  زا  یکی 
رب تردـق  دوجو  اب  درب و  ورف  ار  بضغ  مشخ و  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  یگرزب  ساـنلا .  نع  نیفاـعلا  ظـیغلا و  نیمظاـکلاو  دـیامرف :
زا مه  امش  درذگ  رد  امش  ریـصقت  زا  ادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  مکل .  هللارفغی  نا  نوبحت  الا  درذگب  مدرم  رازآ  اه و  يدب  زا  ماقتنا 

.درذگب امش  ناهانگ  زا  مه  ادخ  ات  دیرب  ورف  ار  بضغ  مشخ و  دیرذگ و  رد  قلخ  ياهیدب 

ناسرت نآ  زا  خزود  هک  ادـخ  مشخ  تفگ :  تسیچ !؟  ملاع  زا  رت  تخـس  زیچ  همه  زا  دـنتفگ  مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  هب  ناـیاروح 
 . تسا

؟  تسیچ هب  ادخ  مشخ  زا  ناما  دنتفگ :

 ((. هدومرف مظنب  ار  نیا  یمور  فراع  هکنانچ   )) .دوخ بضغ  مشخ و  ندرب  ورف  هب  تفگ : 

رس رایشه  یکی  ار  یسیع  تفگ 

رت تخس  هلمج  ملاع ز  رد  تسیچ 

ادخ مشخ  رتب  هلمج  زا  تفگ 

ام وچ  دزرل  یمه  خزود  نازا  هک 

ناما دوب  هچ  ادخ  مشخ  زا  تفگ 

نامز ردنا  دوخ  مشخ  ندروخ  تفگ 

لاق هملک 6 - 
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 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما 

.رب لک  سار  قلخلا  نسح 

 : همجرت

 . تساه یئوکین  مامت  دمآ  رس  قالخا  نسح 

 : حرش

رد مه  ناـسنا  شوخ  قلخ  رثا  رد  اریز  تسا  هدرک  اـطع  وا  هب  ادـخ  ار  تمعن  نیرت  لـماک  نیرتهب و  تسوکین  قـالخا  هک  ار  سکنآ 
ایهم یباقع  باذـع و  دوخ  رب  دـب  قلخ  هطـساو  هب  دـبا  ناهج  رد  مه  دـنک و  یم  یناگدـنز  شوخ  دـنیب و  یمن  یمـالآ  تعیبط  ملاـع 
سپ هناسل  هدی و  نم  نوملسملا  ملس  نم  ملسملا  تسا  مدرم  هب  متـس  ملظ و  مدع  قلخب و  يرازآ  یب  ییوکین  قلخ  همزال  اریز  هدرکن 

هللا یلـص  مرکا -  لوسر  هک  تسا  قالخا  نسح  وکین  تافـص  دمآ  رـس  سپ  دوب  دـهاوخ  شوخ  داش و  دنمتداعـس و  زین  ترخآ  رد 
.داتسرف قلخ  يوسب  وکین  قالخا  لیمکت  يارب  لاعتم  يادخ  ارم  قالخالا  مراکم  ممتال  تثعب  دومرف : ملسو -  هلآ  هیلع و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

 . دهعلاب ءافولا  قدصلا  نسحا 

 : همجرت

.دنک افو  دوخ  نامیپ  دهعب و  ناسنا  هک  تسنآ  یتسار  قدص و  نیرتهب 

 : حرش

ترـضح دـنک  ظفح  ار  ادـخ  دـهع  هک  تسنامیا  لها  ناقداص و  ماقم  هک  تسا  لـعف  لوق و  رد  یتسرد  یتسار و  دارم  اـجنیا  قدـص 
تفـص نیا  رد  یگنادرم  توتف و  مامت  هک  تسا  هدعو  هب  لمع  دهعب و  يافو  یتسرد  بتارم  مها  یتسار و  قدـص و  نیرتهب  دـیامرف 

تعاجـش و هـجهل و  تحارـص  مـالک و  قدـص  تناـما و  اـققحم  قـلخ  ادـخ و  اـب  تساـفو  تفـص  ياراد  سک  ره  تـسا  يراد  اـفو 
تسا دقاف  زین  ار  وکین  تافص  ریاس  تسین  راد  افو  هک  ره  تساراد و  زین  ار  وکین  فاصوا  ریاس  يدرمناوج و 
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تافص زا  رگید  نوعار .  مهدهع  مهتانامال و  مه  نیذلاو  تسا .  هدرمش  نامیا  لماک  تافـص  زا  ار  تنما  دهع و  ظفح  نآرق  رد  اذل 
.دننک یم  ار  دوخ  لوق  دهع و  تناما و  تیاعر  اهنآ  هک  تسنآ  نامیا  لها 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 - 

 . هنایدلا لمکا  دقف  هنامالاب  لمع  نم 

 : همجرت

 . تسا لماک  شنید  تسا  تناما  اب  هک  ره 

 : حرش

تازاجم و راد  تمایق و  ملاع  ادـخب و  تبـسن  هک  سکنآ  اریز  تسا  تناید  لماک  لیلد  تنایخ  رذـع و  زا  ینمادـکاپ  تناما و  ظفح 
ملظ صوصخ  نایـصع  ملظب و  زگره  دراد و  هاگن  تناما  مدرم  باسح  ناج و  سومان و  لامب و  اققحم  دراد  نامیا  باتک  باـسح و 

لامک هبترمب  نید  بتارم  رد  یـسک  نینچ  دـسرت و  یم  ادـخ  رفیک  باسح و  زور  زا  نوچ  ددرگن  ناماد  هدولآ  سانلا  قح  صلخب و 
 . تسا هدیسر 

 . تسناسنا مهم  رایسب  هدوتس  تافص  زا  تفص  نیا  تسا و  تناید  لامک  تسا  تناما  فصو  ار  هک  ره  سپ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

 . هناسل قدص  لجرلا  هورم 

 : همجرت

 . تسا هجهل  تحارص  یئوگ و  تسار  درم  توتف  يدرمناوج و 

 : حرش

سکعب تسا و  يدرمناوج  تقیقح  افـص و  فصو  نآ  همزال  تسا و  تمه  تعاجـش و  تماهـش و  اـب  سوفن  رد  یئوگتـسار  تفص 
 . تسا سفنلا  فیعض  نئاخ و  تمه  نود  گنر  ود  ناقفانم  تفص  یئوگغورد 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

 . ایندلا یف  دهزلا  لمعلا و  صالخا  لمالا و  رصقب  نیقیلا  یلع  لدتسی 

 : همجرت
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يوزرآ لامآ و  هک  نیا  هب  ترخآ  ملاعب  ادخب و  صخش  نیقی  ماقم  رب  دوش  یم  لالدتسا  دومرف :
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.دنک ضارعا  دهز و  يویند  روما  ایند و  زا  دشاب و  ادخ  ياضر  يارب  صلاخ  شلمع  هتشادن و  ایند  زارد  رود و 

 : حرش

هاج لام و  زا  يویند  لطاب  تالایخ  اهوزرآ و  نتـشادن  یکی  دومرف  زیچ  هس  ار  ترخآ  ملاع  ادخب و  نیقی  لها  مئالع  اجنیا  ترـضح 
 . هللا هجول  مکمعطن  امنا  دشاب  هللا  هجول  صلاخ  ادخ و  ياضر  يارب  شراک  همه  ینعی  لمع  صولخ  یکی  و  رابتعا ، و 

ینعی دهز  موس  تسادخب و  نیقی  مدع  لیلد  نآ  تسا و  يویند  ضرغ  بلق و  ضرم  نآ  رد  دشابن  ادخ  يارب  صلاخ  هک  یلمع  اریز 
نیرت حضاو  تمایق و  ادخب و  نیقی  لیلد  نیرتهب  تفص  هس  نیا  ترورض و  رب  دایز  يویند  تاماقم  تاوهـش و  تاذل و  هب  یتبغر  یب 
هکنانچ تسا  حاورا  ناهج  ندـید  خزرب و  ملاع  دوهـش  فشک و  ماقم  فاصوا  نیا  همزال  تسنامیا و  لها  نکافیتسا  هجرد  رب  ناهرب 

: دومرف ترضح  دیسر  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  تمدخ  دیز 

هدیسر دوهش  هجرد  هب  نیقی و  ماقم  هب  نامیا  رد  درک  ضرع  یلاح  هچ  رد  دومرف : اقح  انموم  تحبـصا  لاقف :  دیز  ای  تحبـصا  فیک 
؟  تسیچ يوعد  نیا  لیلد  تمالع و  دومرف  ترضح  ما 

رکذ رکف و  هزور و  هب  زور  تدابع و  زامن و  مایق  هب  بش  مراد و  ایند  ياه  تمعن  تاذـل و  زا  ضارعا  دـهز و  هک  تسنآ  درک  ضرع 
.وت لاح  رب  اشوخ  .دومرف  ترضح  منراذگ  یم 

 . تسا بسانم  شرکذ  اجنیا  هدرک  حرش  زیگناروش  نیریش و  ینایب  اب  هرس -  سدق  یمور -  فراع  ار  يوبن  فیرش  ثیدح  نیا 

ار دیز  یحابص  ربمغیپ  تفگ 

افو اب  قیفریا  تحبصا  فیک 

ادبع تفگ 
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تفگ شوا  زاب  انقوم 

تفکش رگد  نامیا  غاب  زا  ناشنوک 

اهزور نم  ما  هدوب  هنشت  تفگ 

اهزوس قشع و  متستفخن ز  بش 

نانچ مدرک  رذگ  بش  زور و  ات ز 

نانس كون  ذرذگب  رپساز  هک 

تسا یکی  تلم  هلمج  وس  نآ  زا  هک 

تسیکی تعاسکی  لاس و  نارازه  دص 

نامسآ دننیبب  نوچ  ناقلخ  تفگ 

نایشرع اب  ار  شرع  منیب  نم 

نم شیپ  خزود  تفه  تنج  تشه 

نمش شیپ  تب  وچمه  ادیپ  تسه 

ار قلخ  مسانش  یم  نم  کیب  کی 

ایسآ رد  وج  وچمه  مدنگ  وچمه 

هورگ نیا  زا  مدش  رهاظ  نامز  نیا 

هوج دوست و  ضیبت و  موی 

سفن مدنب  ورف  ای  میوگب  نیه 

سب هک  ینعی  یفطصم  شدیزگ  بل 

رشح رس  میوگب  هللا  لوسر  ای 

رشن زورما  منک  ادیپ  ناهج  رد 
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مرد رب  ار  اه  هدرپ  ات  ارم  له 

مرهوگ دباتب  يدیشروخ  وچ  ات 

ار دیشروخ  نمز  دیآ  فوسک  ات 

ار دیب  ار و  لخن  میامن  ات 

ایقشا سالپ  نم  میامن  او 

ءایبنا سوک  لبط و  مناونشب 

نایم رد  خزرب  تانج و  خزود و 

نایع مرآ  نارفاک  مشچ  شیپ 

شوجب ار  رثوک  ضوح  میامن  او 

شوگب شگناب  دنز  ناشور  رب  باک 

رایتخا ممشچ ز  شیپ  تنج  لها 

رانک رد  ار  کیب  کی  هدیشک  رد 

دننک یم  ترایز  رگیدکی  تسد 

دننک یم  تراغ  هسوب  مه  نابلز  و 

ار زیخاتسر  زار  میامن  او 

؟ ار زیمآ  بلق  دقن  ار و  دیقن 

نم زیخاتسر  زور  نوچ  ار  هلمج 

نز درم و  زا  نایع  منیب  یم  شاف 

نار زاب  درادن  نایپ  نخس  نیا 

ناوراک راطق  زا  مینامن  ات 
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 : میور بلطم  رس  رب 

تعیبط ملاع  ینامسج  عناوم  لغاوشزا و  یسدق  سوفن  غارف  ایند و  تقیقح  رد  متفه  هلاقم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 

 . ءانفلاب ءاقبلا  اول  دبتست  ایندلاب و ال  هرخالا  اوعیبت  ال 

 : همجرت

.دینکن لدبم  انف  رادب  ار  اقب  يارس  دیشورفن و  ایندب  ار  ترخآ  ملاع  دومرف :

حرش
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:

هاج لام و  لیصحت  مارح  هار  زا  درآ و  عمج  ار  ایند  لام  لالح ))  قیرط  زا  مهنآ   )) تجاح رادقم  زا  ترورض و  رب  دئاز  هک  ره  ینعی 
هتخورف ار  ترخآ  تقیقح  رد  دیآ  رب  ماقم  لام و  بلط  رد  تسیاشان  راک  تنایخ و  تیانج و  ره  اب  عمط و  زآ و  صرح و  اب  دـنک و 

لیدبت ایند  هزور  دنچ  هناخب  تهافـس  لهج و  زا  ار  ترخآ  نایاپ  یب  تاذل  تشهب و  يدبا  يارـس  اقب و  ملاع  تسا و  هدیـسر  ایندب  ات 
 . تسا هدرک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

 . ءاقبلا رادب  هلوتلا  ءانفلاراد و  نع  ضارعالا  همکحلا  دح 

 : همجرت

 . تسا ءاقب  ملاعب  قایتشا  یناف و  يارس  زا  ضارعا  نآ  یقیقح  ینعم  تمکح و  دح 

 : حرش

دـشاب و اقب  ملاعب  شهجوت  مامت  دـناد و  زیچان  ارنآ  یناف  تاذـل  اـیند و  گرزب و  حور  دـنلب و  تمه  زا  هک  تسا  یـسک  میکح  ینعی 
حـلاص و لمع  ملعب و  ات  درادـب  دـیواج  يارـس  نآ  بسانم  راکب  ملاـع و  نآ  داـی  هب  ار  وا  مئاد  يدـبا  يارـس  یلـصا و  نطو  هب  قوش 
ملعب و ار  همه  يرمع  دوب و  نینچ  یـسوط  ققحم  یـسودق  میکح  صوصخ  بلغا و  ءامکح  هکنانچ  دزادرپ  قلخب  تمدخ  ناسحا و 

: دومرف یم  درک و  یم  فرص  قلخب  تمدخ  لمع و 

نم دزن  تسا  چیه  همه  يویند  تاذل 

تسین سرت  چیه  نآ  ریغت  زا  رطاخ  رد 

ارم برط  شیع و  بش  معنت و  زور 

تسین سرد  زور  هعلاطم و  بش  نوچمه 

 (( هیلع هللا  ناوضر  ))

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 - 

کناعا و  ایندلا ، یف  كدهز  و  يرخالاب ،  کهلو  نم  تبحص  نم  ریخ 
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 . هعاطلا یلع 

 : همجرت

.دنادرگ ایند  زا  رفنتم  ترخآ و  قاتشم  ار  وت  هک  تسا  یسکنآ  ینک  یم  تقافر  تبحاصم و  وا  اب  هک  یسک  نیرتهب 

 : حرش

دیازفیب ناسنا  تفرعم  ملعب و  دنک و  تدعاسم  تساقب  ملاع  زا  هک  ناسنا  حورب  هک  تسنآ  یمارگ  تبحـص  مه  یقیقح و  قیفر  ینعی 
ملاع قشع  قایتشا و  دنک و  كاپ  لد  زا  دننآ  قاتشم  يداع  مدرم  همه  عبطلاب  تستواقـش و  اصخ و  ره  ءاشنم  ار  ایند  راگنز  درگ و  و 
هنوگ نیا  تسناسنا  قیفر  تقیقحب  سک  ناـنچ  دـنادرگ  سکعنم  لد  هنیآ  رد  دـنلفاغ  گرم  مد  اـت  نآ  زا  مدرم  بلغا  هک  ار  ترخآ 

: دیامرف ظفاح  قیرطلا  مث  قیفرلا  دندومرف  هک  تسا  قیفر 

متسنادن نامز  نیا  ات  هک  درد  غید و 

قیفر دوب  قیفر  تداعس  يایمیک  هک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

 . اهیفالا یصعیال  هللا  یلع  ایندلا  ناوه  نم 

 : همجرت

.ایند رد  رگم  دننک  یمن  تیصعم  ار  ادخ  هک  تسا  نیمه  نآ  يردق  یب  ادخ و  دزن  ایند  یتسپ  زا 

 : حرش

ضارغا یعاود و  هنحـص  فلتخم و  لایما  نالوج  نادـیم  یئوگ  هداد  رارق  ناحتما  هنتف و  راد  ادـخ  هک  تکرح  هدام و  ناـهج  نیا  رد 
ملاعب هک  ناهج  نیزا  اما  تسا  نایـصع  نایغط و  روج و  ملظ و  ره  ءاشنم  ادـخ و  زا  تلفغ  بجوم  تاوهـش  محازت  تسا و  ضراعتم 
یـسک اجنآ  تسا و  نیعالا .  ذـلت  سفنالا و  یهتـشت  ام  اهیف  تسین و  ضراـعتم  لاـیما  محازتم و  تکرح  رگید  میتفر  هعیبطلا  قوفاـم 

تسا و نایغط  نادیم  نایـصع و  راد  هک  تسا  تکرح  هدام و  تسپ  يایند  نیا  سپ  دـسرن  قلخب  روج  ملظ و  دـنکن و  ادـخ  ینامرفان 
رگید ملاوع 
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 . قح لامج  نسح و  هب  قشع  تسا و  قلخ  تجهب  تذل و  سیاسآ و  ياج 

مالسلا هیل   - نینم ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

 . اهکرتبالا هدنع  ام  لانیال  نا  هللادنع  ایندلا  همامذ  نم 

 : همجرت

.دسر یمن  ترخآ  تاذل  ادخب و  یسک  ایند  كرتب  زج  هک  تسا  سب  نیمه  ادخ  دزن  ایند  یموش  یتسپ و  زا 

 : حرش

ياوق نیب  تسا  عزانتم  فلتخم و  تکرح  ایند  ملاع  همزال  تسا  شاداـپ  هجیتن و  راد  ترخآ  تسا و  ناـحتما  لـمع و  راد  اـیند  نوچ 
عمج یلد  رد  ادبا  تسا  مسج  زا  یکی  حور و  زا  یکی  هک  ایند  بح  اب  ادخ  بح  ینامـسج و  یناحور و  تاذل  ندـب و  ياوق  اب  حور 

يراوخ ایند و  یموش  زا  دومرف  اذل  دسرن  قح  ناوضر  اضر و  ادخ و  بحب  یـسک  يویند  تاوهـش  ضارعا و  كرتب  زج  دش  دهاوخن 
دهاوخن ترخآ  تمعن  ادـخ و  ياقل  تشهب و  باوثب  يویند  تاذـل  اب  تفلاخم  ایند و  كرتب  زج  یـسک  هک  سب  نیمه  ادـخ  دزن  نآ 

: دومرف رگید  هملک  رد  تسا و  یهلا  يدبا  معنب  لوصو  عنام  يویند  تاذل  دیسر و 

 . تسا تنحم  جنر و  ره  ساسا  داسف و  هنتف و  ره  ءاشنم  ایند  بح  نحملا  سار  نتفلا و  سار  ایندلا  بح 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 - 

 . هقافالا هدیعب  هرکس  هل  ناف  ینغلا  هرکس  نم  هللااباوذیعتسا 

 : همجرت

 . تسا لکشم  رود و  رایسب  ندمآ  شوهب  یتسم  زا  هک  تسا  یبیجع  یتسم  ار  تورث  هک  ایند  تورث  لام و  یتسم  زا  دیرب  هانپ  ادخب 

 : حرش

تسا یتسم  رکس و  ار  همه  هریغ  نسح و  ملع و  هاج و  لام و  زا  ار  زیچ  ره  ینعی 
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ات یـسک  رتمک  هک  تسا  يدـیدش  یتسم  عون  کی  ار  ایند  لام  تسا و  یتسم  نآ  درب  نوریب  لقع  قیرط  زا  ار  ناسنا  هچ  ره  هک  نوچ 
تورث لام و  رورغم  تسم و  دنرب و  یم  یپ  نآ  لاوز  انف و  ایند و  تقیقحب  اهنت  ملاع  نادـنمدرخ  دـیآ و  یم  شوهب  یتسم  نیا  زا  مد 

.دنزادرپ یم  هریغ  ملع و  هاج و  لام و  زا  ترخآ  هریخذ  داز و  راکب  هکلب  دنوش  یمن  ایند 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

همکحلا عامس  نع  بلقلا  مصی  لقعا و  دسفی  ایندلا  بح 

 : همجرت

.دزاس یم  رک  تمکح  نخس  ندینش  زا  ار  بلق  شوگ  دنک و  یم  دساف  ار  لقع  ایند  بح 

 : حرش

تایهلا تمکح و  نخـسب  رگید  دوش و  دـساف  وا  یقیقح  شوه  يرطف و  لقع  تسایند  هاج  لام و  قشاع  اـیند و  تسود  هک  ره  ینعی 
هک موهوم  يایند  زا  ادابم  دـهدن  ادـبا  دـنک  ریقح  شرظن  رد  ار  ایند  هک  یهلا  يامکح  ءایلوا و  ءایبنا و  راـتفگب  شوگ  دـشابن و  لـیام 

: دیوگ لقاع  اما  دوش و  رود  تسوا  قوشعم 

افویب رگ و  هوشع  تسا  یتب  ایند 

ینک انمت  هچ  افو  افویب  نیز 

: دیوگ ای 

داهن تسس  ناهج  زا  دهع  یتسرد  وجم 

 . تسا داماد  رازه  سورع  هزوجع  نیا  هک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 - 

دازلا نم  راثکتسالا  داعملل و  لمعلا  لقاعلا  یلع  قح 

 : همجرت

.دراد رب  رایسب  ناهج  نآ  يارب  هریخذ  هشوت و  دزادرپ و  ترخآ  راکب  ایند  رد  هک  دزس  ار  دنمدرخ 

 : حرش
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زور رکفب  مـئاد  دــشابن و  ینعم  نـیزا  لـفاغ  لـقاع  سپ  تـسا  یمتح  رگید  ناـهج  هـب  وا  رفــس  لاـقتنا و  ینعی  ناـسنا  گرم  نوـچ 
شتعجارم
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هریخذ و هک  قلخب  ناسحا  حلاص و  لمع  تفرعم و  ملع و  راکب  اذـل  تسا  يدـبا  يارـس  یقاب و  کلم  اجنآ  هک  تسا  یلـصا  نطو  هب 
يوقت ملع و  سابل  ینفی  کیقبی و ال  یلبی و  كدـلخی و ال  ملعلا  بوث  دـندومرف : رگید  هملک  رد  دزادرپ  یم  تسا  ترخآ  رفی  هشوت 

.ددرگن یناف  زگره  تست و  نترب  اقب  ملاع  رد  دوشن و  هنهک  تسا و  يدبا  دلخم و  ون و  هشیمه 

ترخآ داعم 

ناهرب لیلد و  اب  یهلا  يامکح  ءایلوا و  ءایبنا و  مامت  ار  اجنآ  میور و  یم  لزنم  نادـب  گرم  زا  سپ  هک  يرگید  يارـس  ینعی  ترخآ 
مالسا و يامکح  هلدا  رابخا و  ریاس  هغالبلا و  جهن  رد  مالسلا -  هیلع  یلع -  نانخـس  نآرق و  تایآ  دنا و  هدرک  تباث  قلخ  رب  حضاو 

.دنا هدیسر  نیقیلا  نیع  نیقیلا و  ملع  ماقم  هب  ینابر  ياملع  یهلا و  يامکح  دنا و  هدید  ءایلوا  ءایبنا و  دنقفتم ، نآ  رب  همه  هریغ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

ایندلا نم  یهتشت  ام  كرتبالا  هرخالا  ظ ) نم -   ) دیرتام كردتال 

 : همجرت

.ایند ملاع  توهش  كرتبالا  یسر  یمن  یهاوخ  یم  ترخآ  ملاع  رد  هچنآ  هب  زگره 

 : حرش

یقاب و هبتر  دنلب  ملاع  ترخآ  تابث و  یب  تسپ و  ناهج  ینعی  ایند  تسا و  یسدق  ناج  لزنم  ترخآ  یناویح و  ندب  يارس  ایند  ملاع 
تاوهـش رـس  زا  هک  تسنآ  ترخآ  ملاع  یقیقح  تاذل  يدبا و  ياه  تمعنب  ناسنا  لوصو  طرـش  دنرگیدکی و  لباقم  ود  نآ  میاد و 

: دومرف هک  دنک  يراد  دوخ  دناوتب  ات  مه  نآ  لالح  رد  هکلب  درذگب  ایند  مارح 

ایند تاذل  ینیریش  هرخالا  هرارم  بجوت  ایندلا  هوالح 
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یناـسفن و ظوـظح  كرت  اـب  زج  دـسرن  یتـشهب  عـینم  تاـجرد  ترخآ و  یلاـع  تاـماقمب  سک  تـسا  ترخآ  ملاـع  یخلت  بجوـم 
: دومرف رگید  هملک  رد  ایند و  ملاع  رد  یناویح  ياهتوهش 

 . تسا ایند  تاذل  زا  يرود  اهتعاط  نیرتوکین  تاذللا  رجه  تاعاطلا  لضفا 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

هنمرضا وهام  حتفالا  مه  ایند  حالص  مهنید ال  نم  ائیش  سانلا  كرتی  ال 

 : همجرت

دوش یم  هدوشگ  ناشیورب  رتشیب  ررض  زا  يرد  هکنآ  الا  دننک  یمن  كرت  دوخ  يایند  عفن  يارب  ار  ناشنید  روما  زا  يراک  مدرم 

 : حرش

تعفنم هک  لهج  زا  دناد  یمن  وا  تخادرپ  تسا  نید  رما  هک  ادخ  تعاط  كرت  ای  تیـصعم و  هب  دوخ  يایند  عمطب  ناسنا  یتقو  ینعی 
رب دامتعا  ادخب و  هجوت  مدع  هطـساوب  سپ  ادخ  نامرف  كرت  زا  هن  تساوخ  تعفنم  ریخ و  دـیاب  ادـخ  زا  تسادـخ و  ریدـقتب  ررـض  و 
هک دوش  مولعم  اـت  دـیاشگب  دوخ  يورب  رتشیب  بتارمب  ررـض  زا  يرد  عفن  نآ  لـباقم  رد  تفاـی  مه  یعفن  رگا  دوخ  شـشوک  یعس و 

و دوب ، دـهاوخ  نید  ایند و  نایز  نآ  لمعلا  سکعالا  قح و  نامرف  كرت  هب  هن  تساوخ  ادـخ  هاگرد  زا  دـیاب  ار  تاریخ  عفانم و  هیلک 
تیانع وا  هب  ررـض  نآ  زا  رتشیب  بتارمب  یتعفنم  ادـخ  دوب  نآ  رد  ینایز  دـنچ  ره  تشاد  ایند  روما  رب  مدـقم  ار  نید  راک  سکعب  رگا 

.درک دهاوخ  حالصا  تیافک و  ار  شیایند  روما  ادخ  تشاد  مامتها  شترخآ  رما  هب  سک  ره  دومرف : رگید  هملک  رد  دومرف و  دهاوخ 

: دومرف رگید  هملک  رد  و 

یئافو یب  انف و  هب  ار  ایند  سک  ره  ءاقبلا  رادلا  لمعی  نا  ءانفلاراد  فرع  نمل  یغبنی 
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.دنک ترخآ  يارس  يارب  دنک  یم  هچ  ره  دربب و  عمط  وا  زا  هک  دزس  تخانش  يرادیاپ  ان  و 

یعامتجا رکذت 

(( دنیب یم  ار  وا  يانف  نوچ   )) ایند رد  صخـش  هک  تسین  نآ  هدومرف  ینعم  نیا  رد  هک  یتانایب  ریاس  مالک و  نیا  زا  ترـضح  ضرغ  و 
چیهب زادرپ و  اعد  رکذ و  يریگ و  هشوگ  تدابع و  زامن و  هب  هرابکی  دـشکب و  تسد  تعنـص  رنه و  تراجت و  بسک و  راک و  ره  زا 
قلخب ات  دومرف  ایند  يارب  لـمع  تراـجت و  بسکب و  روماـم  عرـش  لـقع و  ار  اـم  اریز  تسین  نیا  هتبلا  ضرغ  دـنکن ، هجوت  اـیند  راـک 

: دندومرف مالسلا -  هیلع  موصعم -  ار  لالح  بسک  میشابن و  جاتحم 

نیزا ضرغ  سپ  تسا  لالح  بسک  لیصحت  نآ  مسق  هن  مینک  تمسق  هد  ار  تادابع  رگا  ینعی  تسا ))  تدابع  ءزج  هد  زا  ءزج  هن  ))
درادـن یهجوت  ایندـب  دـنک و  یم  ترخآ  يارب  اهنت  راک  لقاع  نم و  ؤم  دـندومرف  هک  رایـسب  رابخا  رد  نآ  لاثما  هملک و  نیا  رد  ناـیب 

ار راک  نامه  هریغ  رنه و  ملع و  بسک و  تراجت و  زا  دـنک  یم  هک  راک  ره  ترخآ  راک  رادـیب  صخـش  لقاع و  نم و  ؤم  هک  تسنآ 
دوش وا  ترخآ  هریخذ  لامعا  نیا  مامت  مه  دوش و  حالـصا  الماک  وا  ياـیند  مه  هک  دـننک  ترخآ  هریخذ  يارب  ادـخ و  يارب  صلاـخ 

دهاوخ ام  ملاع  نآ  يارب  هریخذ  تسا و  ترخآ  راک  مینک  ادـخ  يارب  رگا  ار  اهراک  مامت  هکلب  تستداـبع  اـهنت  هن  ترخآ  راـک  سپ 
چیه تسایند و  راک  مه  نآ  مینک  ایند  يارب  مه  ار  تدابع  ملع و  رگا  دوب و 
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تـسا ترخآ  راک  تسادـخ  يارب  هچ  ره  تسادـخ و  يارب  هک  تسا  لمع  ره  نید  صلاـخلا  نیدـلا  ـالا هللا  درادـن  ترخآ  رد  یعفن 
یئافک بجاو  ایند  ياهراک  ماـمت  مزـال و  تقلخ  ماـظن  ملاـع  رد  لـغاشم  تعنـص و  رنه و  ملع و  بسک و  راـک و  تشک و  ره  نوچ 

ار ایند  يارب  ار  ترخآ  ياهراک  مامت  درک و  ترخآ  يارب  ناوت  یم  ار  ایند  لامعا  مامت  هکنآ  هصالخ  درک  ترخآ  يارب  دیاب  تسا و 
رگا سپ  تسا  ترخآ  اـیند و  تقیقحب  هجوت  تین و  عباـت  نیا  اـیند و  يارب  ار  ترخآ  ياـهراک  ماـمت  درک و  ترخآ  يارب  ناوـت  یم 
دنک رنه  تعنص و  تراجت و  بسک  رگا  و  تسا ،  ایند  راک  دهاوخ  ینارذگـشوخ  يارب  ار  لام  یئامن و  دوخ  يارب  ار  تدابع  یـسک 

نامیا و ملع و  طسب  تاریخ و  رـشن  هقدص و  ناسحا و  هب  لالح  لام  زا  يرورـض  شاعم  مظن  زا  سپ  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  ضرغ و 
لاجر لئاق  نم  زع  دومرف  هک  تسادخ  دزن  هریخذ  تسترخآ و  راک  تراجت  ملع و  نآ  درب  راکب  نارامیب  نادنمتـسم و  زا  يریگتـسد 

ملاع و  دشاب ، ناضیرم  نادنم و  درد  جنر  عفر  ادخ و  شـضرغ  تبابط  رد  بیبط  رگا  اذـکه  هللا و  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  ال 
دـشاب ادـخ  همه  مالـسلا  مهیلع  ریزو و  ریما و  ضرغ  و  دـشاب ، مدرم  نامیا  لـیمکت  نـالهاج و  تیادـه  شدوصقم  ملع  لیـصحت  رد 

یضری بحیام و  یلاعت  هللاانقزر  ددرگ  یم  اقب  ملاع  هریخذ  ناشراک 

ادخ هب  قایتشا  رکذ و  بح و  یناحور و  تاذل  یقیقح و  تداعس  رد  متشه  هلاقم 

نینم ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 
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 : مالسلا هیلع 

لقاعلا سانلا  دعسا 

 : همجرت

 . تسا ملاع  مدرم  نیرت  تداعس  اب  لقاع  دنمدرخ و 

 : حرش

تـسا سفن  بیذهت  تیبرت و  هیکزت و  راکب  يرظن و  لقع  ماقم  رد  تسادخ  تفرعم  نامیا و  ملع و  بلط  رد  هک  تسا  سکنآ  لقاع 
هبتلا تداعـس  لامک  بتارمب  سک  نینچ  دـنک و  یم  یعـس  دـناوتب  هک  اجنآ  دوخ ، شنک  شناد و  هوق  لـیمکت  رد  یلمع و  لـقع  رد 

: دومرف سکعب  تسا و  بوبحم  دوعسم و  یبقع  ایند و  رد  دیسر و  دهاوخ 

 . تسا قلخ  نیرت  مورحم  نادان  درم  سانلا  یقشا  لهاجلا 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

نقوم لک  هذلو  قتم  لک  درسم  هللا  رکذ 

 : همجرت

 . تسا نیقی  لها  تبجهب  تذل و  ياوقت و  لها  رطاخ  يداش  رورس و  ادخ  دای 

 : همجرت

: دومرف رگید  هملک  رد  هکنانچ  تسادخ  تبحصمه  نیشنمه و  تسادخ  دایب  سک  ره 

نیا هطـساوب  ادـخ  اب  سک  ره  هک  تسنامیا  لقع و  لاـمک  حور و  تمظع  سفن و  يافـص  شا  همزـال  هسناوم و  هسلاـجم و  هللا  رکاذ 
لک ادخ  نوچ  تسا  هتفای  ار  ترـسم  تذـل و  ره  قوف  درک  هدـهاشم  ار  یهلا  نسح  هک  ره  دـنک و  دوهـش  ار  قح  دریگ  سنا  تافص 

ناسنا حور  یتسه  کلم  ناطلـس  لامج و  نسح و  هدننیرفآ  دوجو و  ءدبم  دوهـش  اب  سپ  تسا  دوجولا  لک  نسحلا و  لک  لامجلا و 
رخف و نادـب  دـشاب  سینا  سیلج و  ایند  نیطالـس  اب  یـسک  هاگره  هکنانچ  تسا  تیاهن  دـحیب و  یقیقح  تاذـل  اـهتنا و  یب  طاـشن  ار 

تقیقح و ییف و  سمش و  لظ و  رون و  نیب  توافت  نانیا  اب  یقیقح  ناطلس  نآ  نایم  اما  دبای  جاهتبا  ترسم و 
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 . تسا زاجم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 - 

ناطیشلا نم  همالسلا  هحبرو  نم  ؤم  لک  لام  سار  هللا  رکذ 

 : همجرت

 . تسا ینج  سنا و  ناطیش  بیسآ  زا  یتمالس  شدوس  تسنامیا و  لها  هیامرس  ادخ  دای 

 : حرش

رد ار  ناطیـش  تسابقع و  ایند و  عفنب  دـننک  راک  ره  ادـخ  دای  اب  نوچ  تسا  ترخآ  ایند و  تراجت  هیامرـس  نامیا  لها  يارب  ادـخ  دای 
: دومرف رگید  هملک  رد  تسا و  نمیا  تسادخ  دایب  هک  یسک  سفن  هسوسو  ناطیش و  نایز  زا  سپ  تسین  يا  هلخادم  نآ 

 . تسادخ ناقاتشم  غاب  ندوب  ادخ  اب  زاین  زار و  ادخ و  دایب  حبص  ات  يرادیب و  بش  نیقاتشملا  هضور  رهسلا 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

لاح لک  یف  هللا  رکذ  لایعلا و  عمربلا  نسح  لالحلا و  موزلب  کیلع 

 : همجرت

 . لاح ره  رد  ندوب  ادخ  دای  نسحا و  وحنب  لزنم  ریبدت  لایع و  اب  یئوکین  قالخا و  نسح  لالح و  راک  بسکب و  داب  وت  رب 

 : حرش

 : تسا حور  مسج و  تذل  تداعس و  ءاشنم  کی  ره  هک  هداد  رکذت  مهم  رما  هس  هب  اجنیا  ترضح 

 . میشاب هدرکن  تنایخ  يدعت و  ملظ و  یسکب  هک  دشاب  لالح  بسک  مینک  یم  هچ  ره  هکنآ  لوا 

هداد و هعـسوت  اهنآ  رب  لالح  قزر  هب  میزادرپ و  لزنم  ریبدـت  نسحب  مینک و  یئوکین  شیوخ  دـنزرف و  نز و  زا  هداوناخ  اب  هکنآ  مود 
 . مینک راتفر  اهنآ  اب  شوخ  قلخ  هب  میرآ و  مهارف  ار  اهنآ  مسج  حور و  تیبرت  لیاسو 

بضغ توهش و  لاح  عامتجا و  دارفنا و  راک و  سک و  تالاح  زا  لاح  ره  رد  هکنآ  موس 
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 . مینام ظوفحم  ءاطخ  هانگ و  زا  ات  میشاب  ادخ  دایب  میتسه  هک  تموکح  تسایر و  و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 - 

حالصلا حاتفم  حاورالا و  توق  رکذلا  هموادم 

 : همجرت

 . حالص ریخ و  ره  دیلک  تسناسنا و  یسدق  حور  توق  نتشاد  نابز  لد و  رب  ار  قح  رکذ  ندوب و  ادخ  دایب  مئاد 

 : حرش

تسا و یئاذغ  توق و  ار  حور  هنوگ  نیمه  دوش  ملاتم  دـسرن  وا  هب  رگا  درب و  تذـل  نآ  زا  هک  تسا  یئاذـغو  توق  ار  ندـب  هکنانچ 
تالکـشم و لفق  تسا  يدیلک  ار  یلفق  ره  هکنانچ  تسناسنا و  حور  ياهاذـغ  ذـلا  ذـیذل و  توق  ادـخ  اب  سنا  قوش و  ادـخ و  رکذ 

شیاشگ ادـخ  دای  اب  یکانرطخ  لکـشم و  هثداـح  یمهم و  ره  تسا  لـفق  نآ  دـیلک  ادـخ  داـی  تسا و  يدـیلک  زین  ار  ملاـع  تاـمهم 
 . تفای دهاوخ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 - 

نیقیلا دربب  هبلق  رشوب  نم  هداعس  مظعا  ام 

 : همجرت

 . تسا ناحبس  يادخب  نانیمطا  نیقی و  درب  اب  رشابم  شبلق  هک  سکنآ  هتفای  یگرزب  تداعس  هچ  (( 

 : حرش

لاحب تسا  هراشا  ای  ترخآ  ملاع  رد  ادـخ  رامـش  یب  معن  دـح و  یب  فاطلا  هب  ناسنا  رطاـخ  ناـنیمطا  لاـمکب  تسا  هراـشا  نیقی  درب 
فراع دـیدش  شطع  بجوم  هک  بلط  باهتلا  تکرح و  قوش و  ترارح  زا  سپ  هک  دوهـش  ماقمب  لوصو  کـلاس و  سفن  رارقتـسا 

ار نیقیلا  درب  حالطصا  ترضح  مالک  نیا  زا  نافراع  تسا و  قشع  يداو  ناگنشت  يارب  نیریش  درس و  بآ  هلزنمب  لاصو  ماقم  ددرگ 
عضو لماک  دوهش  يارب  نیقیلا ))  قح  نیقیلا و  نیع  نیقیلا و  ملع  زا  دعب  ))
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.دندرک

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

نییبنلا رثا  یفتقا  نم  زوف  مظعا  ام 

 : همجرت

.دیدرگ ادخ  ناربمغیپ  وریپ  لد  ناج و  زا  هک  سکنآ  تفای  یمیظع  زوف  تداعس و  هچ 

 : حرش

تقیرط و تعیرـش و  هار  اهنآ  تاـمیلعت  ناـنآ و  يوریپ  هب  دور و  نـالوسر  متاـخ  ناـنآ  لـمکا  یحو و  لاـجر  یپ  زا  سک  ره  ینعی 
دنک و ظفح  ضرم  تمحز و  جنر و  زا  ایند  ملاع  رد  ار  مسج  سکنآ  دیامیپ  هب  تسا  حور  ناج و  مسج و  تیبرت  قیرط  هک  تقیقح 
زوف و نیرتگرزب  نآ  دهد و  ماقم  یهلا  ياقل  تشهب  رد  ار  یـسدق  حور  دـناسر و  دـیواج  تداعـس  تمحرب و  دـبا  ناهج  رد  ار  ناج 

 . تستداعس

 . هعساولا هتمحر  قحب  مکایا  هللاانقزر و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 - 

 . هجرف هنطب و  هتمه  نمم  ریخلا  دعبا  ام 

 : همجرت

 . تسا جرف  مکش و  فرص  مامت  شتمه  هک  سکنآ  تسا  تداعس  ریخ و  زا  رود  ردقچ 

 : حرش

سپ یلقع  هجیتن  دصقب  ترورض و  ردقب  رگم  تسا  یناویح  تاوهش  زا  يرود  سفن و  ياوه  كرت  رد  یناحور  یقیقح  تاذل  نوچ 
ملع و هک  يدبا  تداعـس  يونعم و  تاذل  زا  ار  وا  یناف  یندب  تاذل  نیا  تسا  جرف  مکـش و  تاذل  يارب  رمع  رد  شتمه  مامت  هک  ره 
: دومرف اذل  دناشک  یم  دبا  تکالهب  دنادرگ و  یم  مورحم  یقاب  يورخا  یناحور  تاذل  زا  دراد و  یم  زاب  تسادخ  تبحم  تفرعم و 

 - مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  .دوش  جرف  مکش و  تاذل  فرـص  ناشتمه  رمع  مامت  هک  دنناسک  نآ  تداعـس  ریخ و  زا  مدرم  نیرترود 
تسا ملسو -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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: دومرف هک 

 . تسوا نابز  هقلقل  جرف و  مکـش و  تذـل  رد  تسا .  زیچ  هس  رد  ناسنا  كاله  هقلقل  هبذـبذ و  هبقبق و  یف  ثالث :  یف  ءرملا  كـاله 
بجوم روما  نیا  تسا و  هفاـضا  يوـبن  ثیدـح  نیا  رد  هریغ  یئوـگ و  وـغل  مدرمب و  ءازهتـسا  غورد و  تبیغ و  زا  مه  ناـبز  ناـهانگ 

 . هنم هللاانذاعا  تسا .  ناوضر  تشهب  تداعس  زا  شندش  مورحم  ناسنا و  كاله 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

 . هداهز مهرثکا  هداعس  سانلا  مظعا 

 : همجرت

 . تسا رتالاب  ملاع  ود  رد  شتداعس  تسا  رتشیب  ناهج  رد  شدهز  هک  ره  دومرف 

 : حرش

ایند رد  تذل  ره  زا  ناسنا  هک  تسنآ  هن  دـهز  ینعم  هک  مینک  هفاضا  ار  هتکن  نیا  تسا و  مالک  نیا  حرـش  رایـسب  هتـشذگ  بلاطم  رد 
ناسکی يورب  رقف  ینغ و  هک  سکنآ  دهاز  هکلب  تسا  دهاز  هن  وا  سپ  تسایندلل  ایندلا  كرات  هک  یـسک  اسب  هچ  اریز  دـیوج  يرود 

: دومرف ترضح  دوشن  نیگمغ  داش و  شرادن  رادب و  درمشن و  يزیچ  هب  ار  هزور  دنچ  ناهج  نیا  و 

 . مکاتآ امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسات  الکیل  تسا  هملک  ود  نیا  دهز  ینعم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

 . اهب الا  اهوعیبت  هنجلا  الا  نمث  مکسفن  سیل ال  هنا  الا 

 : همجرت

دهاوخن يزیچ  دوهش )) تشهب  ادخ و  ياقل  تشهب  ناوضر و  تشهب   )) تشهب زج  امـش  سوفن  تمیق  هک  دینادب  اققحم  مدرم  يا  الا 
تسا هزور  ود  يایند  یناف  تسپ  عاتم  هک  نازرا  تمیقب  ار  ناج  ینعی   )) دیـشورفن نیرب  تشهبب  زج  دینادب و  ار  دوخ  تمیق  سپ  دوب 

 . هکلب دیا  هتخورف  نازرا  هک  دیشورفن ))

رهب تسود  رگ 
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یشورفب نوک  ود 

يراک نایز  یهد  يوج  هب  فسوی 

هریغ نابز  تردق و  هاج و  لام و  هب  قلخ ،  هب  ناسحا  رد  مهن  هلاقم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 

 . داعملل دوزت  دابعلا و  یلا  نسحا  نمل  یبوط 

 : همجرت

رگید هملک  رد  .دـننادرگ  ایهم  ترخآ  رفـس  هشوت  داز و  ناسحا ))  نآ  هب   )) دـننک و ناسحا  ادـخ  ناگدـنب  هب  هکنانآ  لاح  رب  اـشوخ 
: دومرف رگید  هملک  رد  تسا .  وکین  يا  هشوت  قلخب  ناسحا  ترخآ  رفس  يارب  دابعلا  یلا  ناسحالا  داعملاداز  معن  دومرف :

دوخ رب  ار  نآ  دـنک و  لذـب  ناجاتحمب  تسا  جاتحم  نادـب  دوخ  هک  اریزیچ  ناسنا  هک  تسنآ  ناسحا  نیرتهب  ناسحالا  لـضفا  راـثیالا 
 . تسا حرش  زا  ینغتسم  دراد  مدقم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

 . ناسحالا لذب  يذالا و  فک  فرشلا  لضفا 

 : همجرت

 . تسا قلخب  ناسحا  لذب  رازآ و  تیذا و  كرت  ناسنا  تفارش  نیرتهب 

هملک رد  .درمش و  تزع  ببـس  ار  ناسحا  یکین و  مود  تفارـش ،  بجوم  ار  قلخب  رازآ  ملظ و  كرت  لوا  مالـسلا -  هیلع  ترـضح - 
دنک یکین  دـننک  وا  اب  هک  يدـب  لباقم  رد  هک  تسا  سکنآ  مدرم  نیرتهب  لیمجلاب  حـیبقلا  یلع  یفاـک  نم  ساـنلا  ریخ  دومرف : رگید 

 . هئیسلا نسحا  یه  یتلاب  عفدا 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 - 

 . سانلل مهعفنلا  سانلا  لضفا 

 : همجرت

: دومرف رگید  هملک  رد  و  تسا .  حرش  زا  ینغ  زا  رتشیب  قلخب  شعفن  هک  تسا  سکنآ  مدرم  نیرتوکین 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 728 

http://www.ghaemiyeh.com


ره دـبای و  ینالوط  رمع  دـشاب  راتفر  کین  ریخ و  دوخ  لایع  لها و  هب  هک  ره  دـنادرگ و  دایز  ار  شقزرا  دراد  قلخب  ریخ  تین  هک  ره 
ياجب ادخ  ناگدنبب  هک 
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هللا نا  دراد  تسود  ار  وا  ادـخ  دـنک  ناسحا  هک  ره  دراد و  نمـشد  ار  وا  مه  ادـخ  قلخ  رب  هوالع  دـنک  ناودـع  ملظ و  ناسحا  ریخ و 
.دراد یم  تسود  اققحم  دننک  یم  ناسحا  مدرم  هب  هک  ار  یناسک  ادخ  نینسحملا  بحی 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

 . ناسحالا نامیالا  لضفا 

 : همجرت

: دومرف رگید  هملک  رد  تسا .  حرش  زا  ینغ  تسناسحا .  نامیا  لامعا  نیرتوکین  (( 

ناسحا هک  یـسکب  ینعی  تسناسحا .  لماک  هبترم  ندرگ  رگید  ناسحا  ناسحا ،  یپ  زا  دوجلا  لاـمک  نم  ناـسحالاب  ناـسحالا  عاـبتا 
ناسحا لامک  هبترمب  ات  دوشن  یپ  رد  یپ  موس و  مود و  ناسحا  زا  عنام  ار  امـش  لوا  ناسحا  دینک و  ناسحا  هداعا  ررکم  مه  اب  دیدرک 

 ((. تسادخب لماک  هجوت  نافراع  دزن  ناسحا  ماقم   )) دیوش لئان  تسادخ  ملاک  تبحم  همزال  هک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 - 

 . ناسحالا نم  یلعا  هلیضف  ال 

 : همجرت

: دیامرف رگید  هملک  رد  و  تسین .  دنمزاین  حرش  هب  تسین .  قلخب  ناسحا  زا  رتالاب  ناسنا  يارب  یتفارش  تلیضف و 

 . تساهناسحا نیرتهب  زا  ندرک  یمولظم  رس  زا  ار  یملاظ  ملظ  عفر  ندیسر و  نامولظم  دادب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 - 

 . بولقلا هبحم  بلجی  بونذلا و  صحمی  ءاخسلا 

 : همجرت

 . تسا حرش  زا  ینغتسم  .دنادرگ  یم  قلخ  بولق  بوبحم  دزاس و  یم  كاپ  ناهانگ  زا  ار  ناسنا  تواخس  تفص 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

 . ناسحالا لذب  ناسللا و  قدص  هورملا 

 : همجرت
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 . تسا قلخب  ناسحا  یئوگتسار و  توتف ،  يدرمناوج و 

 : حرش

قلخب یهاوخ  ریخ  ناسحا و  تواخس و  تسا و  توتف  اب  كاپ  نادرم  تفص  یئوگتسار 
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مود تفص  همزال  لمع و  یتسرد  افو و  افص و  تسا  هجهل  تحارص  قدص و  هک  لوا  تفص  همزال  تسا و  ناسنا  رگید  تفـص  کی 
 . تسا دنلب  تمه  سفن و  توق  تعاجش و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 - 

 . هقرط هل  تلهس  هبقاوع و  تنسح  سانلا  یلا  نسحا  نم 

 : همجرت

شراک هک  یـسک  ینعی  ددرگ  ناسآ  وا  رب  روما  لکـشم  بعـص و  ياـههار  دوش و  وکین  شروما  تبقاـع  دـنک  ناـسحا  قلخب  هک  ره 
خزرب تابقع  هک  ار  روما  بقاوع  تالکشم  ای  دنک ، ناسآ  وا  رب  ار  ملاع  تالکـشم  ادخ  تسا  قلخب  تمدخ  یهاوخریخ و  ناسحا و 

.دزاس ناسآ  وا  رب  تسا  تمایق  و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

 . هناسحا لذبی  هتئاسا و  فکی  هرمالا و  عم  لدعی  هردقلا و  عم  وفعی  میرکلا 

 : همجرت

رازآ و  دنزادرپ ، یم  داد  لدـعب و  تراما  تسایر و  نارود  رد  و  دـننک ، یم  وفع  ناراک  دـب  ماقتنا  رب  تردـق  دوجو  اب  مدرم  راوگرزب 
.دنرادن غیرد  سک  چیه  زا  هریغ ))  مدق و  ملق و  هاج و  لام و  زا   )) دنناوت یم  هک  ناسحا  یکین و  ره  زا  و  دننک ، یمن  قلخب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

 . ییش ء هناحبس  هللادنع  اهلدعی  فورعملا ال  لعف )   ) هلیضف ناف  هفاک  سانلل  کفورعم  لذبا 

 : همجرت

 . تسین قلخب  ناسحا  ربارب  ادخ  دزن  شتلیضف  فرش و  راک  چیه  هک  راد  لوذبم  مدرم  مامتب  ار  دوخ  ناسحا  (( 

 : حرش

ملظ عفر  یئاناوت و  تردق و  هب  ملقب  ناسحا  نابزب  ناسحا  لام  هب  ناسحا  نکم  هقیاضم  دشاب  هک  رهب  دـناوتب  هک  یناسحا  هنوگ  ره  زا 
 ، مولظم یهاوخ  داد  و 
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هد و میمعت  ار  دوـخ  ریخ  ناـسحا و  سک  همه  هب  و  ناـهارمگ ))  تیادـه  نـالهاج و  ملعتب  تسناـسحا  نیرتـهب  هک   )) یملع ناـسحا 
ترفغم تیانع  بلج  يارب  ادخ و  دزن  راک  چیه  اریز  رادم  غیرد  ار  ناسحا  تسود  نمـشد و  زا  شاب  یهلا  ینامحر  تفـصب  فصتم 

ریخ و هنوگ  ره  ادـخ  یتسود  رد  دراد و  یم  تسود  ار  ناگدـننک  ناـسحا  ادـخ  هک  تسین  قلخ  هب  ناـسحا  زا  رتـالاب  قح  ناـسحا  و 
 . یلاعت هللا  انقفو  تسایهم  هدنب  يارب  تداعس 

یعامتجا روما  رد  مهد  هلاقم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 

 . هترفغم یف  هلخدا  هتمحر و  حانج  هیلع  هللارشن  هتیعر  یلا  نسحا  نم 

 : همجرت

.دیاشخب هب  وا  رب  هدرک  هچ  ره  زا  دیاشگ و  وا  رب  ار  شتمحر  لاب  رپ و  ادخ  دنک  ناسحا  شتیعر  اب  دبای و  يرورس  یموق  رب  هک  ره 

 : حرش

دنزرف و نزب و  بسن  ردپ  هداوناخ و  سئیر  یتح  هدکهد  يادـخدک  دالب و  ماکح  ءارما و  ملاع و  نیطالـس  لماش  ترـضح  نایب  نیا 
: دومرف رگید  ثیدح  رد  هک  تسا  لماش  ار  مومع  تفلک  رکون و 

دیهاوخ لاوس  تیعر  ناتسد و  ریز  قوقح  زا  تمایق  رد  امش  همه  دنتسه و  اوشیپ  هبسنلاب  همه  هتیعر  نع  لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک 
.دیدرک تیاعر  ار  دنزرف  نز و  شیاسآ  لزنم  ریبدت  امش و  تسایس  ایا  هن ،  ای  دیدرک  راتفر  ناسحا  لدعب و  اهنآ  اب  ایآ  هک  دش 

فطل و دروم  دیـشاب و  هتـشاد  تقیقح  ناطلـس  يارب  تبثم  باوج  اـت  دـینک  یعـس  اـیند  رد  دـیراد  یتیلوئـسم  نینچ  ترخآ  رد  سپ 
 . هناطلسزع دیوش  تیدحا  ترضح  تمحر 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

نم كولملا  لضفا 
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 . هتیعر هدنج و  یف  لدع  هتین و  هلعف و  نسح 

 : همجرت

جاتحم تسا و  نشور  مالک  .دنک  تلادع  شتیعر  هاپـس و  اب  دشاب و  یم  ریخ  شتین  وکین و  شلعف  هک  تسنآ  ملاع  ناهاشداپ  نیرتهب 
 . تسین حرش 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 - 

 . لدعلا لثم  لودلا  نصح  ام 

 : همجرت

.درک ناوتن  ظفح  ملاع  ثداوح  زا  تیعر  رب  لدع  تفص  دننام  ار  اهتلود  یتفص  چیه  دومرف 

 : حرش

: دومرف رگید  هملک  رد  هک  للم  طاطحنا  بجوم  هناگی  ملظ  هکنانچ  تسا  لود  ظفح  هلیسو  هناگی  تلادع 

: دومرف رگید  هملک  رد  و  تسوا .  طوقس  كاله و  بجوم  ناسنا  ملظ  هعرصی  هقبوی و  ءرملا  ملض 

 . تسین دنمزاین  حرشب  تسا .  قلخ  نابهگن  تلادع  هیاربلا  ماوق  لدعلا 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

 . هلدعب هتیعر  مع  هشیع و  یف  سانلا  شیع  نسح  نم  الاح  كولملا  نسحا 

 : همجرت

تیعر مامتب  شلدع  دننک و  یناگدـنز  شوخ  مدرم  شراگزور  رد  هک  تسناطلـس  نآ  ترخآ ))  ایند و  ملاع  رد   )) نیطالـس نیرتهب 
 . تسین دنمزاین  حرشب  .دشاب  لماش 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 - 

 . اریما هیلع  يوهلا  نکی  مل  نم  ءارمالا  لجا 

 : همجرت

 . تسا زاین  یب  حرش  زا  .دشابن  سفن  ياوه  نامرف  موکحم  هک  تسا  سک  نآ  ملاع  ناراد  نامرف  نیرتگرزب 
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 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 - 

مل هنسح  تناک  اولاق  ام  فالخ  یلع  ناک  نا  و  هتبوقع ،  تلجع  ابنذ  ناک  نولوقی  امک  ناک  نا  هناف  کیف  سانلا  لوقی  ام  کنوسی  ال 
 . اهلمعت

 : همجرت

رد هک  تست  لمع  رفیک  یئوگدب  نآ  دنیوگ  یم  تسار  رگا  هک  شابم  رطاخ  هدرزآ  هتسکش و  لد  قلخ  یئوج  بیع  یئوگدب و  زا 
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وت هک  تلمع  همان  رد  دوش  یباوث  هنـسح و  یئوگ  دـب  نآ  دـنیوگ  یم  غرود  رگا  درادـن و  باـقع  یبقع  رد  رگید  هدیـسر و  وتب  اـیند 
هچنآ زا  دریگن و  رارق  نایوگ  دب  نخس  ریثءات  تحت  دشاب و  يوق  شحور  دیاب  ناسنا  هصالخ  يا .  هدیـسر  باوث  نادب  هدرکن  یلمع 

مالـسلا هیلع  یلع -  هک  دنک  تواضق  نینچ  لقع  رکف و  اب  هکلب  دنکن  تموکح  وا  رب  هنیک  بضغ و  سح  دوشن و  رثءاتم  دنیوگ  یم 
.دشاب وا  ریخب  هجو  ره  رب  قلخ  یئوج  بیع  ات  دومرف  - 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

 . ناسحالا عامج  نامیالا و  سار  لدعلا 

 : همجرت

نامرفب هک  سک  ره  اب  ناتـسد و  ریز  اب  ناسنا  لدع  تسا  قلخب  ناسحا  عاونا  لماش  تسا و  نید  ساسا  نامیا و  لصا  قلخ  اب  تلادع 
نامه تسا  ناسحا  تاهج  عیمج  زا  تسا و  مدرم  عیمج  لماش  هک  یناـسحا  تقیقح  رد  تسا و  عماـج  یکین  ماـع و  ناـسحا  تسوا 

 . تسین مومعب  ناسحا  تشاد و  دناوتن  تیلک  هعس و  لدع  دننام  تسا  یئزج  ياهناسحا  اهناسحا  ریاس  تسا  تلادع 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 - 

 . هناطلسل ناطلسلا  و  فورعملاوذ ،  و  هنسل ،  ریبکلا  و  هملعل ،  ملاعلا  مرکی 

 : همجرت

ناهاوخ ریخ  ناراکوکین و  و  وا ،)) براجت  و   )) نس ترثک  يارب  ار  هتخومآ  هبرجت  ناریپ  و  دـننک ، مارکا  شلمع  يارب  دـیاب  ار  ملاـع 
یمارگ و دیاب  تساراد  هک  یبوخ  نسح و  تهج  نآ  رب  ار  سک  ره  ینعی  تنطلس .  يارب  ار  نیطالس  و  ناسحا ،  ریخ و  يارب  ار  رشب 

تیاده غارچ  ناشملع  هک  شناد  ملع و  يارب  ار  ءاملع  تشاد  مرتحم 
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ار نیطالس  ناشناسحا ،  يارب  ار  ناسحا  لها  ناهاوخریخ و  و  ناشرمع ،  لوط  هطساوب  براجت  زا  هدافتسا  يارب  ار  ناریپ  تسا ،  قلخ 
گرزب مرتحم و  دـیاب  تسناطلـس  دوجو  همزال  هک  نامولظم  زا  رازآ  ملظ و  عفر  تلادـع و  ماـظتنا و  نسح  يارب  ینعی  تنطلـس  يارب 

 . تساد یمارگ  ار  وا  لامک  تهج  نآ  رب  دیاب  دراد  دوجو  لامک  تهج  سک  ره  رد  ینعی  هصالخ  تسناد . 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

 . ایندلا ماطح  نم  ائیش  هلمع  نع  ذخای  و ال  هنود ،  نم  رقتحی  و ال  هقوف ،  نم  دسحی  یتح ال  املاع  ملاعلا  نوکی  ال 

 : همجرت

تناها توخن  ربکت و  زا  دوخ  نودامب  و  دربن ، دـسح  ملع  رد  دوخ  قوف  ام  رب  هک  سکنآ  الا  تسناد  یقیقح  ملاـع  دـیابن  ار  ملاـع  (( 
جاتحم حرـش  هب  ردق )) یب  زیچان  عاتم  ینعی  ماطح   )) دشورفن ایند  ماطحب  ار  نید  ملع و  دنکن و  ایند  لام  ذـخا  دوخ  ملع  زا  و  دـنکن ،

 . تسین

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

هثیبخ احیر  کلذ  لکل  ناف  بابشلا  رکـس  حدملا و  رکـس  ملعلا و  رکـس  هردقلا و  رکـس  لاملا و  رکـش  نم  سرتحی  نا  لقاعلل  یغبنی 
 . راقولا فحتست  لقعلا و  بلست 

 : همجرت

مدرم و يانث  حدم و  یتسم  شناد و  ملع و  یتسم  هاج و  تردـق و  یتسم  لام و  تورث و  یتسم و  زا  دـنک  زارتحا  لقاع  تسا  راوازس 
ار تسیناسنا  راقو  بدا و  دـنک و  یم  لئاز  ار  ناـسنا  لـقع  هک  تسا  ینفع  شوخاـن و  يوب  ار  اـهنیا  ماـمت  هک  یناوج  رورغ  یتسم و 

هاج لام و  ینعی  دزاس  یم  فیفخ  کبس و 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 737 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک یم  لئاز  ار  بدا  دنادرگ و  یم  دساف  ار  لقع  دنک و  یم  سم  ار  ناسنا  بارـش  دننام  همه  یناوج  نارود  مدرم و  حدم  ملع و  و 
زا الا  دوشن و  ایند  لالج  هاج و  ملع و  رورغم  ایند و  تسم  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  يویند  روما  نیا  یتسم  رکـس و  زا  لقاع  ناسنا  دـیاب 
ملع لالج و  لام و  دوجو  اب  ار  نید  لقع و  دشن و  تسم  رگا  دوش و  یم  رود  يراکس  متنا  هاولـصلا و  اوبرقت  باطخب ال  ادخ  هاگرد 

 . تشگ دهاوخ  دنم  هرهب  ترخآ  ایند و  یناگدنز  رد  روما  نیا  زا  درک  ظفح  هریغ  و 

راصق تاملک  زا  روثنم  رد  تالاقم  همتاخ ، 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 

 . همایقلا موی  هللا  هرس  املسم  رس  نم 

 : همجرت

.دنادرگ یم  داش  ار  وا  تمایق  رد  ادخ  دنک  داش  يزیچب  ار  یناملسم  لد  ره 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 - 

 . ءالقعلا هضور  همکحلا 

 : همجرت

 . تسا ملاع  نادنمدرخ  ناتسوب  غاب و  هللا  تفرعم  ملع  تمکح و  مالک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 - 

 . هلعف نم  نسحا  هلوق  نوکی  هلوق و ال  نم  نحا  لجرلا  لعف  نوکی  نا  یغبنی 

 : همجرت

.وا لعف  زا  رتهب  شلوق  ناتسرپ ))  ایند  ایند و  لها  دننام   )) هن دشاب  شلوق  زا  رتهب  شلعف  درم  هک  تسا  راوازس 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

 . هقدصلاب مکسفنا  اونصح 

 : همجرت

.دینک ظفح  ادخ  مکحم  راصح  رد  ار  دوخ  ملاع  رورش  زا  نداد  هقدصب 
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 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 - 

 . ضارمالا رش  دسحلا 

 : همجرت

دننام ینامسج  ضارما  داجیا  یناسفن  ضرم  نیا  هک  تسا  ضرم  نیرتدب  دسح 
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.دنک یم  هریغ  همضاه و  ءوس  بت و  لس و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 - 

 . دسجلا بیذی  دسحلا 

 : همجرت

.دزاس یم  رغال  روجنر و  ار  ندب  دسح 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 - 

 . الیمج ارهاظ  الیلع و  انطاب  ناسنالاب  حبقا  ام 

 : همجرت

دشاب رهاظ  شوخ  نطاب و  دب  ینعی  دشاب  هتسارآ  ابیز و  شرهاظ  تریـس و  دب  ضیرم و  شنطاب  ناسنا  هک  حیبق  تسا و  تشز  ردقچ 
 . تسا منهج  نیلفاسلا  لفسا  رد  قفانم  تسا و  قفانم  هک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 - 

 . مکنزاخ مکعنم  نا  مکمرکا و  مکاطعا  نا  هناف  هللا  الا  اوئست  ال 

 : همجرت

درک عنم  رگا  دـنک و  یم  اطع  مرکا  اب  درک  اطعا  رگا  ادـخ  هک  دـینک  لاوس  ادـخ  زا  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  دـینکن و  لاوس  ادـخ  ریغ  زا 
 ((. قلخ فالخب   )) دنک یم  ظفح  امش  يارب  هریخذ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 - 

 . هتروع هللا  فشک  سانلا  تاروع  عبتت  نم 

 : همجرت

.دنک اوسر  ار  وا  دراد و  رب  شهانگ  بیع و  يور  زا  هدرپ  ادخ  دیآ  رب  مدرم  یئوج  بیع  سپ  رد  سک  ره 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 - 

 . نوزحم هبلق  رشبتسم و  ههجو  فراعلا 
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 : همجرت

 . تسا نایرگ  نوزحم و  هشیمه  تیدحا  ناطلس  روضح  ترخآ و  میلاعت  هجوت  زا  شلد  نادنخ و  شیور  فراع 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 11 - 

 . اهقئاقحب عفتنا  ءامکحلا  تالاقم  فشک  نم 

 : همجرت

.دوش دنم  هرهب  اهنآ  یملع  قئاقحب  دیاشگب  هدرپ  امکح  تالاقم  زا  هک  ره 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 12 - 

 . سفنلا هفرعمب  رفظ  نم  ربکالا  زوفلا  لان 

 : همجرت

ار دوخ  هک  ره 
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 . تسا تداعس  نیرتگرزب  نیا  دسر و  یم  ادخ  تفرعم  هب  دوخ  تفرعم  زا  هک  تفای  ار  تداعس  نیرتگرزب  تخانش 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 13 - 

 . هسرد لیطی  نمالا  ملعلا  زرحی  نل 

 : همجرت

.دهد ملع  نآ  رد  ثحب  رظن و  رکف و  همادا  دزادرپ و  ملع  نآ  راکب  تدم  لوط  هک  یسک  رگم  دسر  یمن  یملع  لامک  دحب  زگره 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 14 - 

 . هلوج لطابلل  هلود و  قحلل 

 : همجرت

.دوش دوبان  دوز  تسین و  شیب  ینالوج  ار  لطاب  تسا و  رادیاپ  یقاب و  تلود  ار  قح 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 15 - 

 . ناطلسلا طلست  ناوخالا و  قلمت  ناریجلا و  دسح  نم  هحیرم  نموملا و  حالص  رقفلا 

 : همجرت

هدوسآ ناطلس  لامع  يدعت  زا  ناشیوخ و  ناردارب و  قلمت  هاگیاسمه و  انـشآ و  دسح  زا  ار  وا  هک  تسا  نموم  حالـص  يرادان  رقف و 
(( .ار بارخ  دهاوخن  جارخ  هشداپ  نوچ   )) دراد یم 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 16 - 

 . سفنلا هضایر  هعیرشلا 

 : همجرت

.دبا تاذل  تداعس و  لامک و  دحب  لوصو  يارب  تسا  سوفن  تضایر  تقیقحب  تعیرش 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 17 - 

 . هناوعا رثک  هناسل  بذع  نم 
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 : همجرت

.دنشاب رایسب  شنارای  دشاب  نابز  شوخ  قلخ  اب  هک  ره 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 18 - 

 . بدالا نیدلا 

 : همجرت

 . تسا تیبرت  بدا و  نید 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 19 - 

 . ایندلا تبرخل  ایندلا  لها  لقع  ول 

 : همجرت

نمحرلا و هبدـبعام  لقعلا  دـنرادن )) هقالع  ایند  رویز  بیزب و  نالقاع  نوچ   )) يدـش بارخ  ابند  يدوب  لقع  ار  اـیند  مدرم  ماـمت  رگا 
 . نانجلا هب  بستکا 

هیلع نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 20 - 
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 : مالسلا

 . فوهلملا هثاغا  فورعملا  لضفا 

 : همجرت

 . تسا ندیسر  مولظم  دادب  ناسحا  نیرتهب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 21 - 

 . هبوبع هیلع  یفخت  نا  ءرملا  بویع  دشا  نم 

 : همجرت

(. دنشاب ناهنپ  وا  رب  وا  ياهبیع   ) .دشاب ناهنپ  وا  رب  وا  بیع  هک  تسنآ  ناسنا  رد  بیع  ره  زا  رت  تخس  رتب و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 22 - 

 . ملعی ام  ءرما  لک  همیق 

 : همجرت

 . تسوا شناد  ملع و  ردقب  سک  ره  تمیق 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 23 - 

 . نیفراعلا بابلج  فوخلا 

 : همجرت

 . تسا نافراع  سابل  ندوب  ادخ  تمظع  دایب  یسرت و  ادخ 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 24 - 

 . کیلا کئادعا  برقا  کسفن 

 : همجرت

تـسنانمشد ریاس  زا  رتکیدزن  نوچ  درک  داـهج  دـیاب  سفن  اـب  رگید  نانمـشد  زا  مدـقم  سپ  تست  سفن  وتب  نانمـشد  نیرت  کـیدزن 
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((. دنرشب حور  بذهم  هک  تسا  ءایبنا  بتکم  رد  نانخس  نیا  ))

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 25 - 

 . هیلابلا ممرلابال  هیلاعلا  ممهلاب  فرشلا 

 : همجرت

 . هدیسوپ هدرم  ناردپ  بسناب  هن  تست  دنلب  تمهب  رخف  تفارش و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 26 - 

 . کیبنج نیب  یتللا  کسفن  كودع  دعا 

 : همجرت

نانخـس و نیا  هب  يدام  مدرم   )) دـشوک یم  وت  ینمـشدب  هتـسویپ  تست و  روضح  مئاد  هک  تسا  وت  هراما  سفن  وت  نمـشد  نیرتگرزب 
.دنشیوخ یقاب  حور  یسدق و  سفنب  لهاج  نوچ  دنراذگ  یمن  يرق 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 27 - 

 . نیفراعلا ناصلخ  قوشلا 

 : همجرت

 . تسنافراع هصاخ  ادخب  قوش  قشع و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 28 - 

 . هیند لک  نع  کسفن  هزن 

 : همجرت

تئاند فصو  تسپ و  راک  ره  زا  ار  دوخ  هیسدق  هقطان  سفن 
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 . يوش لئان  دبا  تذل  قح و  دوهش  ادخ و  تفرعم  ماقمب  ات  راد  رود 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 29 - 

 . هقح ریغ  یف  هفرصی  هلح  ریغ  نیب  الام  بستکی  نم 

 : همجرت

.درک دهاوخ  فرص  قحان  فرصمب  دروآ  تسدب  لالح  قح و  هار  ریغ  زا  ار  یلام  سک  ره 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 30 - 

 . مارکلا میش  لضفا  نم  ماحرالا  هلص 

 : همجرت

: دومرف رگید  هملک  رد  تسناراکوکین .  تریس  نیرتهب  ناشیوخب  ناسحا  یتسود و  محر و  هلص 

 . تسا رمع  يزارد  لام و  يدایز  بجوم  محر  هلص 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 31 - 

 . هاداع املع  لهج  نم 

 : همجرت

تسا ملع  نآ  نمشد  دنادن  ار  یملع  هک  ره 

.دننمشد لهاج و  یهلا ،  يامکح  شنایعیش  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  مولعب  هک  ناسیون  هفسالفلا  تفاهت  هیواعم و  تکم  دننام 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 32 - 

 . ادحا بعی  مل  هسفن  بیع  رصبا  نم 

 : همجرت

دزادرپن مدرم  یئوج  بیع  هب  دید  ار  دوخ  بیع  سک  ره 

 . نارگید ررض  هن  تسا  دوخ  ررض  عفد  رکفب  دسر  وا  رب  يررض  رگا  هکنانچ 
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 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 33 - 

 . هل نیدال  هل  لقعال  نم 

 : همجرت

 . تسین نیئآ  تسین  لقع  ار  هک  ره 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 34 - 

 . لقاعلا سانلا  دعسا 

 : همجرت

 . تسا مدرم  نیرت  تداعس  اب  لقاع 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 35 - 

 . همحر عطق  نم  هللااب  نمآ  ام 

 : همجرت

 . تسین لماک  ادخب  شنامیا  دنک  محر  عطق  سک  ره 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 36 - 

 . کلهج کنع )   ) فتنی کسفن و  فرشت  کلقع و  لمکی  ءامکحلا  سلاج 

 : همجرت

ءامکح اب 
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.دوش فرط  رب  تینادان  لهج و  فیرش و  تسفن  لماک و  وت  لقع  ات  نیشنب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 37 - 

 . دعست ءاملعلا  سلاج 

 : همجرت

 . یسر تداعس  هب  ات  نیشنب  ءاملع  اب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 38 - 

 . املع ددزت  ءاملعلا  سلاج 

 : همجرت

.دوش نوزفا  تملع  ات  نیشنب  ءاملع  اب 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 39 - 

 . ءاملعلا نیتاسب  بتکلا 

 : همجرت

 . تسنادنمشناد ناتسب  غاب و  ملع  بتک 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 40 - 

 . توم لهجلا  هایح و  ملعلا 

 : همجرت

تسا نتفای  میاد  گرم  لهج  ندش و  دبا  هدنز  ملع 

تفرعم تمکح و  ملعب و  زج  دوشن  دـبا  هدـنز  یـسک  تسا  ناهنپ  سفن  رد  هک  تسا  ملع  زا  هیانک  تسا  تاملظ  رد  هک  تاـیح  بآ 
: دومرف راوگرزب  نآ  مینک  تسلاجم  هک  اب  دندیسرپ  ملسو -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  زا  یهلا . 

ار امش  وا  رادید  هک  دینک  تسلاجم  یـسک  اب  هلمع .  هرخالا  یف  مکبغری  هقطنم و  مکملع  یف  دیزی  هتیور و  هللا  مکرکذی  نم  اوسلاج 
.دـنادرگ بغار  قاتـشم و  ترخآ  ملاعب  ار  امـش  شلامعا  و  قالخا ))  ، )) دـیازفیب امـش  تفرعم  ملع و  رب  شنابز  و  دروآ ، ادـخ  داـیب 
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قوش هجوت و  دیازفیب و  امش  تفرعم  ملع و  دروآ و  ادخ  دایب  ار  امش  شرادرک  راتفگ و  رادید و  هک  دیوش  نیشنمه  یسک  اب  هصالخ 
ره دریگ  یم  شقن  وا  راثآ  قالخا و  زا  دوش  لباقم  هک  ره  اب  تسیا  هنیئآ  لثم  رد  سفن  نوچ  درآ  دـیدپ  امـش  رد  اـقب  ملاـعب  قشع  و 

دیاب تسا  تداعس  نیرتگرزب  هک  دنک  ادیپ  هللا  تغبص  گنز  یهلا و  شقن  دهاوخ  هک 
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 - یلع هک  تسا  لک  ملـسم  هتبلا  دوش و  لئان  گرزب  تداعـس  نآ  هب  ات  دریگ  سنا  نانآ  حیاصن  نانخـس و  اب  دنیـشن و  یهلا  لاجر  اب 
وا شقن  ات  راوگرزب  نآ  تالالد  تایا و  هب  لمع  تاملک و  مولع و  هعلاطمب  داب  امـش  رب  تسا  یهلا  لاـجر  نیرتگرزب  مالـسلا -  هیلع 
هک شینامـسآ  تامیلعت  زردنا و  دنپ و  راوگرزب  نآ  هک  نیموصعملا  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  دیآ  دیدپ  امـش  یـسدق  سوفن  رد 
نآ متا  یلعا و  قادـصم  هدوـمرف  رکذ  یلاـمک  فـصو  ره  تسوا و  رهطم  بلق  زا  همه  هدوـمن  تـفرعم  مـلع و  روـن  زا  رپ  ار  یملاـع 

: دومرف ترضح  نآ  دوخ  هکنانچ  هدوب  اراد  شیوخ  ار  فصو 

شراصق تاملک  راثآ و  تمکح  راتفگ  هرکاذم  هعلاطم و  سنا و  سپ  مدرک  لمع  دوخ  لوا  هکنآ  زج  يزیچب  ار  امش  مدرکن  رما  نم 
تفرعم ملع و  رتفد  ره  تمکح و  باتک  ره  زا  کش  یب  دناسر و  یم  دـبا  تداعـس  تمکح و  هتبر  یلعا  تیناسنا و  لامکب  ار  ناسنا 
یثیدح کنیا  و  تسا .  نوزفا  شنخس  ردق  ولع  بلاطم و  يدنلب  رت و  غیلب  حیصف و  شمالک  نخس  ره  زا  تسا و  رت  لماک  شتمکح 

عماج و تحیصنب  فیرش  ثیدح  همجرت  زا  سپ  ار  همتاخ  اجنیا  هدرک .  رکذ  شنایعیش  ناتـسود و  فاصوا  هب  عجار  راوگرزب  نآ  زا 
 . مینک یم  متخ  راوگرزب  نآ  غلاب  تجح 

ایندلا یف  دهزلاف  ایندلا  یف  یتللا  اما  هرخآلا :  یف  رشع  و  ایندلا ، یف  اهنم  رشع  مالسلا -  مهیلع  تیبلا -  لها  بحم  یف  هلصخ  نورشع 
هبوتلا هدابعلا و  یف  هبغرلا  نیدلا و  یف  عرولا  ملعلا و  یلع  صرحلا  و 
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.ءاخسلا ایندلا و  ضغب  هیهن و  هللا و  رمال  ظفحلا  سانلا و  يدیا  یف  امع  سایلا  لیللا و  مایق  یف  طاشنلا  تامملا و  لبق 

ههجو و ضیبی  رانلا و  نم  هئارب  هل  بتکت  هنیمیب و  هباتک  یطعی  نازیم و  هل  بصنی  ناوید و ال  هل  رـشنی  ـالف  هرخـآلا  یف  یتللا  رـشعلا  و 
باسح ریغب  اهلخدـی  هنجلا و  ناـجیتب  جوتی  همحرلاـب و  هیلا  یلاـعت  هللا  رظنی  هتیب و  لـها  نم  هاـم  یف  عفـشی  هنجلا و  لـلح  نم  یـسکی 

 . یتیب لها  یتریشع و  يدلو و  یبحمل  یبوطف 

هد نآ  اـما  ترخآ .  رد  هد  اـیند و  رد  تلـصخ  هد  تسا  ربـمغیپ  تیب  لـها  ناتـسود  يارب  وـکین  تلـصخ  تسیب  ثیدـح ))  همجرت  ))
: ایند يوکین  تلصخ 

.دندهاز ایند  رد   - 1

.دنصیرح ملع  لیصحتب   - 2

.دننمادکاپ اسراپ و  نید  رد   - 3

.دنقاتشم ادخ  تدابعب   - 4

.دنا هبوتب  قفوم  گرم  زا  شیپ   - 5

.دنطاشن دجو و  اب  يزیخ  رحس  بش و  زامنب   - 6

((. دنارودیما ادخب  اهنت   )) دنرادن قلخب  دیما  مسچ   - 7

.دننک یم  تظفاحم  ار  یهلا  یهاون  رماوا و   - 8

 ((. تسین اهنآ  لد  رد  ایند  بح  ادبا  و   )) دنراد نمشد  ار  ایند   - 9

.ایند رد  تسا  راهطا  تیب  لها  نایعیش  ناتسود و  همزال  تفص  هد  نیا  .دنتواخس  دوج و  قلخ  ياراد   - 10

: اهنآ ترخآ  تلصخ  هد  اما 

.دوشن زاب  اهنآ  رب  باسح  ناوید   - 1

.ددرگن اپ  رب  نانآ  رب  باسح  نازیم و   - 2

((. دنشاب تشهب  لها  ات   )) .دنهد تسار  تسدب  ار  ناش  لمع  همان  باتک   - 3

.دنسیون منهج  زا  يدازآ  مکح  نانآ  رب  و   - 4
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(( دنوش هتخانش  یتشهب  هک   )) دنیآ دیفس  يور  اب  رشحمب   - 5

رب یتشهب  يابیز  رخاف  سابل  زا   - 6
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.دنشوپ نت 

.دننک تعافش  ار  دوخ  تیب  لها  زا  رفن  دص   - 7

 (( تسا رتالاب  رتهب و  همه  زا  هک   )) دنک تمحر  فطل و  رظن  اهنآ  هب  ادخ   - 8

.دنهن نانآ  رس  رب  یهاشداپ  جات  تشهب  رد   - 9

 . نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  نم  تیب  لها  هریشع و  نادنزرف و  نابحم  لاوحا  رب  اشوخ  سپ  .دنوش  تشهب  دراو  باسح  یب   - 10

باتک متخ  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  تحیصن 

 : مالّسلاو هولصلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق 

الا بولقلا  نم  حدـمی  مل  هناحبـس  هللا  نا  اوملعا  مکیلا و  اهلمح  نمم  هعاطلاب  اهوقلت  مکحـصمن و  نمم  هحیـصنلا  اولبقا  سانلااهیا  اـی 
اودعـست مکـسفنا  داهجب  اولغتـشاف  سفنلاداهج  ربکالا  داهجلا  نا  اوملعا  هباجا و  قحلا  یلا  مهعرـسا  الا  سانلا  نم  همکحلل و  اـهاعوا 

 . میقملا میعنلاب  هیدل  اوزوفت  اناوخا  هللادابع  اونوک  اومنغت و  هللا  رکذ  اورثکا  اوملست و  لاقلاو  لیقلا  وضفراو 

حدم ادخ  هک  دینادب  دـینک و  تعاطا  دیونـشب و  وکین  دـهدیم  دـنپ  زردـنا و  ادـخ )) يارب   )) امـشب هک  سکنآ  تحیـصن  مدرم  يا  الا 
وا رما  و   )) تباجا ار  ادخ  توعد  رتدوز  دنتفرعم و  تمکح و  نتخومآ  يارب  رت  قیال  هک  ار  یئاهلد  رگم  درادن )) تسود  و   )) دیوگن

دوخ سفن  اب  داهجب  ادـج  دـیوش و  هدامآ  سپ  تسا  هراما  سفن  اب  داـهج  داـهج  نیرت  گرزب  هک  دـینادب  دـننک و  یم  تعاـطا ))  ار 
لحاسب ات  دـیزادرپ )) راکب  و   )) دـیزیر رودـب  ار  وگتفگ  فرح و  دـیهن و  وس  کیب  ار  لاق  لیق و  دیـسر و  دـبا  تداعـسب  ات  دـیزادرپب 

ردارب مه  اب  ادخ  ناگدنب  يا  دیبای و  دبا  تاذل  گرزب و  تمینغ  ادخ  رکذ  هب  ات  دینک  دای  رایسب  ار  ادخ  دیسر و  تمالس 
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.دیسر يزوریف  تداعسب و  ینادواج  میعن  تشهب  رد  ادخ  دزن  ات  دینک )) یگدنز  مه  اب  افص  اب  گنرکی  لدکی و   )) دیشاب ینامیا 

 . هعساولا هتمحر  قحب  یلاعت  هناحبس  هللاانقزر 

 ((. يا هشمق  یهلا  يدهم  نیدلا  ییحم  ))

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  يازعراعشا 

یلع يازع  هب  لد  يا  نک  هلان 

یلع يارب  هدید  يا  نک  هیرگ 

شیوخ دولوم  وچ  هداد  فک  هبعک ز 

یلع يازع  شوپ  هیس  هتشگ 

دوب هلوبقم  هرمع  یلع  رمع 

یلع يافص  یعس و  شمدق  ره 

دش گشا  زا  رپ  هک  مزمز  هدید 

یلع ياه  همزمز  دنک ، دای 

تفاکش ار  وا  رس  تداهش  غیت 

یلع يانم  هوک  دوب ، هفوک 

هلغلغ رپ  هدش  ناکما  ملاع 

یلع يادص  شوماخ  هدش  نوچ 

نیا زا  دعب  ابص  شوغآ  مه  تسین 

یلع ياول  شخبرفظ  کیپ 

راظتنا دشک  بارحم  ربنم و 

یلع ياپ  هب  هسوب  دنز  هک  ات 
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دونشن بش  لد  رد  رگد  هام 

یلع ياعد  تاجانم و  توص 

رگد بشما  دش  مورحم  هک  هآ 

یلع ياقل  نایمتی ز  مشچ 

ناگراچیب هرفس  یهت  هدنام 

یلع ياذغ  نان و  رظتنم 

دش هتشک  ارس  ود  ریما  ياو 

یلع يارس  ، هتشگ مغ  هناخ 

نیبنیز نسح و  نیسح و  شیپ 

یلع يامه  قرف  زا  دکچ  نوخ 

ناسح ملاع  ود  کلم  رگا  مهاوخ 

یلع يادگ  شاب  ناج  لد و  زا 

ناسح

تمحر يامه  يا  یلع 

ار ادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر  يامه  يا  یلع 

ار امه  همه  يدنکف  يوس  امب  هک 

نیب یلع  خر  رد  همه  یسانش  ادخ  رگا  لد 

ار ادخ  مسق  ادخب  نم  متخانش  یلع  هب 

دنامن انف  زا  رثا  ملاع  ود  رد  هک  ادخب 

ار اقب  همشچرس  دشاب  هتفرگ  یلع  وچ 
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خزود هنرا  يرابب  وت  تمحر  باحس  يا  رگم 

ار يوس  ام  ناج  همه  دزوس  رهق  رارش  هب 

نز یلع  هناخ  رد  نیکسم  يادگ  ياورب 

ار ادگ  مرک  زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک 

هب دیوگ  هک  یلع  زا  زجب 
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نم لتاق  هک  رسپ 

ارادم نک  ریسا  هب  نونکا  تسوت  ریسا  وچ 

نازابکاپ نایم  ددنب ز  دهع  تسودب  وچ 

ار افو  درب  رسب  هک  دناوت  یم  هک  یلع  وچ 

تفگ شمناوت  رشب  هن  دناوخ  شمناوت  ادخ  هن 

ار یتف  کلم ال  هش  ممان  هچ  مریحتم 

تیاپکاخب دسرب  دیاش  هکنآ  دیماب 

ار ابص  لد  زوس  همه  مراد  هک  اهمایپ  هچ 

نادنمتسم ياعدب  نادرگیاضق  یئوت  وچ 

ار اضق  تفآ  هر  نادرگب  ام  ناجز  هک 

مد وا  قوش  ياونز  مدره  يانوچ  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  ياونز 

( ارایرهش ) تسشوخ هچ  نتفگ  تسود  هب  لد  مغ 

(. رایرهش ) تجهب نیسح  دمحم 

یلع بش و 

برع هاش  ادخ  ریش  نآ  یلع 

بش لد  نآ  اب  هتشاد  یتفلا 
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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 

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  يرابگشا 

راز دیرگیم  رز و  دناشفیم 

دیاشگب بلوچ  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 
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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 

زار رپ  لابب و  هک  يزابهاش 

زاورپ تیدبا  رد  دنکیم 

ریشمش قربب  هک  يراوسهش 

دفاکشب بش  لدرد 
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ریش لد 

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  دشاو و  هش  لاش 

ورم هک  نامادب  تسد  شبنیز 

مهبم یئادن  تسب و  یم  لاش 

مکحم تداهش  دنب  رمک  هک 

رادید قوش  هک ز  یئاونشیپ 

رادیب ار  دوخ  لتاق  دنکیم 

قح تیدوبع  بارحم  هام 

قتشم تدابع  بارحم  هب  رس 

ریش هساک  وا  بل  سپ  دنزیم 

ریساب تراشا  مشچ  دنکیم 

تسوا لتاق  نامه  هک  يریسا  هچ 

تسود نمشد  يا  رگم  یئادخ  وت 

رش همه  روش و  همه  یناهج  رد 
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رشب فیک  رشب  یلع  اه 

لجخ لاسغ  هیرگ  زا  نفک 

لجخ لاصو  خر  زا  نهریپ 

یلع وت  يالو  تسم  ناوربش 

یلع وت  يادفب  ملاع  ناج 

(. رایرهش  ) تجهب نیسح  دمحم 

(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  مدکی  ادخ  دای  زا  هک  یئوجادخ 

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 

ملاع رد  تخورفا  یشتآ  مجلم  نبا  هنیک  ز 

دزیخ یمن  رب  تمادن  دود  زجب  شتآ  نیز  هک 

ترسح مغ و  اب  اتفگ  دید و  ار  رس  مخز  نآ  بیبط 

دزیخ یمن  رب  تمالس  رتسب  نیا  زا  رگید  یلع 

( ورسخ ) یضترم ناتسآ  رب  یسک  ره  رس  دهن 
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دزیخ یمن  رب  تمایق  زور  ات  هاگرد  نیازا 

( ورسخ ) داژن ورسخ  دمحم  دیس 

نانمؤم ریما  گوس  رد 

بشما داش  رطاخ  کی  تسین ، الوم  هناخ  رد 

بشما داتف  ياپ  زا  ورس ، نوچمه  تماق  نآ 

تخیر متام  مغ و  كاخ  ملاع ، رس  قرف  رب 

بشما دارم  دنزرف  ریشمش  تبرض  زا 

دوب یمیتی  هک  اج  ره  دولآ ، مخز  هفوک  رد 

يراب ز
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بشما داهن  شود  رب  ترسح ، مغ و 

تسا نوخ  زا  رپ  هدید  ره  تسا ، نوزحم  همه  اهلد 

؟ بشما داد  هک  هفوک  رب  ار  یمظع  تنحم  نیا 

الیواو هدش ، نیگنر  نوخ ، زا  یلع  بارحم 

بشما دابم  کشا  یب  یمشچ ، یلع  گوس  رد 

یثدحم داوج 

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 يوزابب ال  تسکش  رگیدکی  رد 

دوب هتسب  شیپ  هرز  فاصم ، رد  هک  يدرم 

ازغ رب  تشپ  دنکن  نانمشد  شیپات 

دوج رحب  نادیم و  ردفص  ادخ و  ریش 

اعد رد  زوسناهج  زامن و  رد  شخب  ناج 

تفرعم ناوید  تمرم و  هچابید 

ءایقتا رادرس  توتف و  شکرگشل 

تسد دننز  یعیفش  هب  یسک  ره  هک  ادرف 

یضترم موصعم  نماد  تسد و  میئام و 

يزاریش يدعس  نیدلا  حلصم  خیش 
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رطفدیع

رطف دیع  هرابرد  یتاکن 

 : دیامرف یم  رطف  دیع  هبطخ  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما 

(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  ناگدنرب  هزیاج  تشهب  نتفرگ ، رجا  نامز  ترخآ  تسا و  هقباسم  لحم  ایند 
 : تسا هدمآ  نینچ  شیمارگ  دنزرف  زا 

، هقلخل ارامـضم  ناـضمر  رهـش  لـعج  هللا  نا  لاـقف :  مهـسوؤر ، یلع  فقوف  نوکحـضی  نوبعلی و  موقب  رطف  موـی  یف  ع )  ) نسحلا رم  »
مویلا یف  بعال  کحاض  نم  بجعلا  لک  بجعلاف  اوباـخف ، نورخآ  رـصق  و  اوزاـفف ، موق  قبـسف  هتاـضرم ، یلا  هتعاـطب  هیف  نوقبتـسیف 

لوغشم یسملا ء  هناسحاب و  لوغشم  نسحملا  نا  اوملعل  ءاطغلا  فشک  ول  هللا  میا  نولطبملا و  هیف  رسخی  نونـسحملا و  هیف  باثی  يذلا 
(2  « . ) یضم مث  هتئاساب . 

رد يدابع  لامعا  ماجنا  ع )  ) نسح ماما  ثیدح ، نیا  رد 
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ترـضح اذل  دنناد .  یم  نآ  ناگدنرب  زیاوج  ذـخا  نامز  ار  رطف  دـیع  دـنا و  هدومن  دارفا  نیب  هقباسم  هب  هیبشت  ار ، ناضمر  كرابم  هام 
-2 نونـسحملا . »  هیف  باثی  موی  اذه   . » دـنرب یم  باوث  ناراکوکین  هک  يزور  - 1 دنیامرف :  یم  رطف  دـیع  ياه  یگژیو  رد  ع )  ) یلع

 « . مکمایق مویب  هبشا   . » تسا تمایق  زور  هب  زور  نیرت  هیبش  - 3 نولطبملا »  هیف  رسخ  و   . » دننیب یم  نایز  ناراکهنگ  هک  يزور 

هب معنتم  راگتسر و  دنراکوکین  هک  يا  هدع  دندرگ و  یم  كانبـضغ  دنروخ و  یم  فسات  دنراک ، نایز  هک  يا  هدع  تمایق  رد  نوچ 
 « مکجورخب اورکذاف   . » نتفرگ تربع  زور  - 4 دنوش .  یم  یهلا  ياهتمعن 

دـش و دـیهاوخ  جراخ  دوخ  ندـب  لزنم  زا  هک  ار  ینامز  دـیروآ  دای  هب  دـیوش ، یم  جراخ  دـیع  زامن  ندـناوخ  يارب  ناتلزانم  زا  یتقو 
رد هک  ار  ینامز  دیروآ  دای  هب  دیتسیا  یم  دوخ  زامن  هاگیاج  رد  یتقو  مکبر »  یلا  ثادجالا  نم   . » تفر دیهاوخ  دوخ  يادـخ  يوس 
یم رب  ناتلزانم  هب  زامن  زا  یتقو  مکبر »  يدی  نیب  مکفوقو  اورکذا  و   . » دننک یم  یسرباسح  امـش  زا  دیتسیا و  یم  یهلا  لدع  رـضحم 

نارفغ و تراشب  زور  - 5  « هنجلا یف  مکلزانم  اورکذا  و   . » تفر دیهاوخ  تشهب  رد  دوخ  لزانم  هب  هک  ار  ینامز  دیروآ  دای  هب  دیدرگ 
 « . مکبونذ نم  فلس  ام  مکل  رفغ  دقف  هللا  دابع  اورشبا   . » یهلا ششخب 

 . ص 516 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 1

 . ص 170 لوقعلا ، فحت  ( 2

رون 1377ش 1419ق ص 117 نایهار  هشوت  هر  باتک : 

نآ طیارش  هرطف و  تاکز  بوجو 

رادقم هک  دنزادرپب  یتاکز  دیاب  دنشاب , طیارـش  ياراد  هک  يدارفا  رطف , دیع  بش  رد  ینعی  ناضمر ;  كرابم  هام  نتفای  نایاپ  زا  سپ 
فرصم دراوم  و 
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تاکز دنـشاب  طیارـش  نیا  ياراد  رطف  دیع  بش  رد  هک  يدارفا  دوش .  یم  هدناوخ  هرطف  تاکز  مان  هب  تاکز  نیا  دـمآ .  دـهاوخ  نآ 
 : تسا بجاو  اهنآ  رب  هرطف 

 . دشاب غلاب  - 1

 . دشاب لقاع  - 2

 . دشابن یسک  ءهدنب  - 3

( . 1  ) دشابن ریقف  - 4

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  رهش  رد  هن ,  ای  دشاب  بجاو  وا  رب  نانآ  جرخ  رفاک , ای  دنشاب  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 

(3  . ) تسا ولیک  ًابیرقت 3 هک  عاص  کی  يرفن  ره  هرطف :  تاکز  رادقم 

(4  . ) اهنیا دننام  ترذ و  ای  جنرب  ای  شمشک  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدنگ  هرطف :  تاکز  سنج 

(5  . ) رطف دیع  بش  هرطف :  تاکز  بوجو  تقو 

دناوخ یم  دیع  زامن  رگا  دهدب و  دـیع  زور  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  رطف و  دـیع  زور  رهظ  ات  دـیع  بش  زا  هرطف :  تاکز  تخادرپ  تقو 
(6  . ) دزادرپب دیع  زامن  زا  لبق  بجاو  طایتحا  ربانب 

اهنآ و نافطاو  نمؤم  يارقف  هب  طقف  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگ  تسا ,  لام  تاکز  فرصم  نامه  هرطف :  تاکز  فرـصم 
(7  . ) دهدب نیکاسم  هب 

 - 1
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م 1991 لئاسملا ,  حیضوت 

م 1991و 1995 لئاسملا ,  حیضوت   - 2

م 1991 لئاسملا ,  حیضوت   - 3

 . نامه  - 4

ج 1ص 348 هلیسولا ,  ریرحت  - 5

م 2029 لئاسملا ,  حیضوت  ج 1ص 348  هلیسولا ,  ریرحت   - 6

م 2014 لئاسملا ,  حیضوت   - 7

هرطف تاکز  ماکحا 

ار شلایع  لها و  دوخ و  لاس  جراخم  دـناوتب  هک  درادـن  مه  یبسک  درادـن و  ار  شلاـیع  لـها و  دوخ و  لاـس  جراـخم  هک  یـسک  - 1
(1  . ) تسین بجاو  وا  رب  هرطف  تاکز  نداد  تسا و  ریقف  دنک  نیمأت 

باسح وا  روخ  نان  هک  یتروص  رد  دوش  یم  دراو  هناخبحاص  تیاضر  نودـب  رطف , دـیع  بش  بورغ  زا  شیپ  هک  ینامهم  ءهرطف  - 2
(2  . ) دهدب ار  وا  یجرخ  هک  دنا  هدرک  روبجم  ار  ناسنا  هک  یسک  هرطف  تسا  نینچمه  تسا و  بجاو  دوش ,

ار وا  بورغ  زا  شیپ  هچ  رگا  تسین ,  بـجاو  هناـخبحاص  رب  دوـش , یم  دراو  رطف  دـیع  بـش  بورغ  زا  دـعب  هـک  یناـمهم  ءهرطف  - 3
(3  . ) دنک راطفا  مه  وا  هناخ  رد  دشاب و  هدرک  توعد 

(4  . ) دهدب ار  دوخ  ءهرطف  تسین  بجاو  دهدب  ار  وا  ءهرطف  دیاب  يرگید  هک  یسک  - 4

(5  . ) دوش یمن  بجاو  شدوخ  رب  دهدن  ار  هرطف  وا  دشاب و  بجاو  یسک  رب  ناسنا  ءهرطف  رگا  - 5

رگید دیس  هب  ار  وا  ءهرطف  دناوت  یمن  دشاب  وا  روخ  نان  يدیـس  رگا  یتح  دهدب , هرطف  دیـس  هب  دناوت  یمن  تسین  دیـس  هک  یـسک  - 6
(6  . ) دهدب

نآ بجاو  طایتحا  یلو  دشاب  لداع  تسین  مزال  دنهد  یم  وا  هب  هرطف  هک  يریقف  - 7
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(7  . ) دنهدن هرطف  دنک  یم  هریبک  تیصعم  اراکشآ  هک  یسک  راوخبارش و  هب  هک  تسا 

(9  . ) دنهدب هرطف  دیابن  دنک  یم  فرصم  تیصعم  رد  ار  هرطف  هک  یسک  هب  - 8

(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  لـحم  رد  رگا  - 11
(12  . ) دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش  فلت 

م 1992 لئاسملا ,  حیضوت   - 1

م 1996 لئاسملا ,  حیضوت   - 2

م 1997 لئاسملا ,  حیضوت   - 3

م 2005 لئاسملا ,  حیضوت   - 4

م 2006 لئاسملا ,  حیضوت   - 5

م 2009 لئاسملا ,  حیضوت   - 6

م 2016 لئاسملا ,  حیضوت   - 7

م 2017 لئاسملا ,  حیضوت   - 9

م 2018 لئاسملا ,  حیضوت   - 10

م 2023 لئاسملا ,  حیضوت   - 11

 . م 2035 لئاسملا ,  حیضوت   - 12

یعوضوم ثیداحا 

هزور ثیدح  لهچ 

هزور

 . هیالولا موصلا و  جحلا و  هاکزلا و  هولصلا و  یلع  ءایشا ، هسمخ  یلع  مالسالا  ینب  مالسلا :  هیلع  رقابلا  لاق 
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عورف یمالـسا . ) يربهر   ) تیالو هزور و  جـح و  تاکز  زامنرب و  تسا ، راوتـسا  زیچ  جـنپ  رب  مالـسا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ح 1 ج 4 ص 62 ، یفاک ،

هزور هفسلف 

 . ریقفلا ینغلا و  هب  يوتسیل  مایصلا  هللا  ضرف  امنا  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 

 . دندرگ يواسم  ریقف ) ینغ و   ) رادن اراد و  هلیسو  نیدب  ات  هدرک  بجاو  ار  هزور  دنوادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ح 1 ج 2 ص 43 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

صالخا نومزآ  هزور 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  قلخلا  صالخال  ءالتبا  مایصلا  هللا ...  ضرف  مالسلا :  هیلع  نینموملاریما  لاق 

 . دیامزایب ار  قلخ  صالخا  نآ  هلیسو  هب  ات  درک  بجاو  ار  هزور  دنوادخ 

تمکح 252 هغالبلا ، جهن 

تمایق روآ  دای  هزور 

 . رخالا رقف  یلع  اولدتسیف  شطعلا  عوجلا و  ملا  اوفرعی  یکل  موصلاب  اورما  امنا  مالسلا :  هیلع  اضرلا  لاق 

رقف و نآ  هطـساو  هب  دـنمهفب و  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  درد  ات  دـنا  هدـش  رما  هزور  ماـجنا  هب  مدرم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
 . دنبایب ار  ترخآ  یگراچیب 

ص 10 عیارشلا ، للع  ج 4 ص 4 ح 5  هعیشلا ، لئاسو 

ندب تاکز  هزور 

ره يارب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مایـصلا .  نادـبالا  هاکز  هاکز و  یئیـش  لکل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
 . تسا هزور  اهندب  تاکز  تسا و  یتاکز  يزیچ 

ح 3 ص 62 ، ج 4 ، یفاکلا ،

شتآ رپس  هزور 

 . تسا منهج )  ) شتآ رپس  هزور  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانلا .  نم  هنج  موصلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
 . « دوب دهاوخ  ناما  رد  منهج  شتآ  زا  ناسنا  نتفرگ  هزور  هطساوب  ینعی  »
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ج 4 ص 162 یفاکلا ،

هزور تیمها 

 . تسا داهج  امرگ ، رد  نتفرگ  هزور  داهج .  رحلا  یف  موصلا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص 257 ج 96 ، راونالا ، راحب 

سفن هزور 

زا سفن  هزور  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  نانموملاریما  مایـصلا .  عفنا  ایندـلا  تاذـل  نع  سفنلا  موص  مالـسلا :  هیلع  نینموملاریما  لاـق 
 . تساه هزور  نیرتدنمدوس  يویند  ياهتذل 

ج 1 ص 416 ح 64 مکحلا ، ررغ 

یعقاو هزور 

 : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  بارـشلا .  ماعطلا و  نم  لجرلا  عنتمی  امک  مراـحملا  باـنتجا  مایـصلا  مالـسلا :  هیلع  نینموملاریما  لاـق 
 . دنک یم  زیهرپ  یندیشون  یندروخ و  زا  صخش  هکنانچمه  تسا  اهمارح  زا  زیهرپ  هزور 

راحب ج 93 ص 249

هزور نیرترب 

 . نطبلا مایص  نم  ریخ  ناسللا  موص  ناسللا و  مایص  نم  ریخ  بلقلا  موص  مالسلا :  هیلع  نینموملاریما  لاق 

 . تسا مکش  هزور  زا  رتهب  نابز  هزور  تسا و  نابز  هزور  زا  رتهب  بلق  هزور  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ح 80 ص 417 ، ج 1 ، مکحلا ، ررغ 

شوگ مشچ و  هزور 

هک هاگنآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  كدلج .  كرعش و  كرـصب و  کعمـس و  مصیلف  تمـص  اذا  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 
 . « دنک زیهرپ  ناهانگ  زا  ینعی   . » دنشاب راد  هزور  مه  وت  تسوپ  وم و  شوگ و  مشچ و  دیاب  يریگ  یم  هزور 

ح 1 یفاکلا ج 4 ص 87 ،

حراوج اضعا و  هزور 

 . هحراوج هرصب و  هعمس و  هناسل و  نصی  مل  اذا  همایصب  مئاصلا  عنصی  ام  اهیلع :  هللا  مالس  ارهزلا  همطاف  نع 
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شراک هچ  هب  شا  هزور  هدرکن  ظفح  ار  دوخ  حراوج  مشچ و  شوگ و  نابز و  هک  يراد  هزور  دومرف :  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
 . دمآ دهاوخ 

ج 93 ص 295 راحب ،

صقان هزور 

دلول مایصال  بوتت و  یتح  هزشان  هارمال  مایص  عجری و ال  یتح  قبا  دبعل  مایص  مامالا و ال  یصع  نمل  مایص  ال  مالسلا :  هیلع  رقابلا  لاق 
هدنب  - 2 دنک .  ینامرفان  ار  ربهر )  ) ماما هک  یـسک   - 1 تسین :  لماک  دارفا  نیا  هزور  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ربی .  یتح  قاـع 
هکنیا ات  هدـش  ناـمرفان  هک  يدـنزرف   - 4 دـنک .  هبوـت  هکنیا  اـت  هدرکن  رهوـش  تعاـطا  هک  ینز   - 3 ددرگرب .  هـک  یناـمز  اـت  يرارف 

 . دوش رادربنامرف 

 . ص 295 راونالا ج 93 ، راحب 

شزرا یب  هزور 

رهـسلا و الا  همایق  نم  هل  سیل  مئاق  نم  مک  امظلا و  عوجلا و  ـالا  همایـص  نم  هل  سیل  مئاـص  نم  مک  مالـسلا :  هیلع  نینموملاریما  لاـق 
بـش اسب  هچ  درادن و  يا  هرهب  یگنـشت  یگنـسرگ و  زج  شا  هزور  زا  هک  يراد  هزور  اسب  هچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ءانعلا . 

 . درب یمن  يدوس  یتخس  یباوخیب و  زج  شزامن  زا  هک  يراد  هدنز 

تمکح 145 هغالبلا ، جهن 

ربص هزور و 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  موصلا .  ربصلا  لاق :  هولـصلا »  ربصلاب و  اونیعتـساو   : » لجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع 
 . تسا هزور  ربص ، دیریگب ، کمک  زامن  ربص و  زا  تسا :  هدومرف  هک  لج  وزع  دنوادخ 

ح 3 ج 7 ص 298 ، هعیشلا ، لئاسو 

هقدص هزور و 

 . موی مایص  نم  لضفا  مهرد  هقدص  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 

 . تسا رتالاو  رترب و  یبحتسم  هزور  زور  کی  زا  نداد  هقدص  مهرد  کی  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ح 6 ج 7 ص 218 ، هعیشلا ، لئاسو 

هزور شاداپ 
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هزور تسا :  هدومرف  یلاعت  يادخ  دومرف  ادـخ  لوسر  هب  يزجا  انا  یل و  موصلا  یلاعت :  هللا  لاق  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
 . مهد یم  ار  نآ  شاداپ  نم  تسا و  نم  يارب 

27 و 30 ح 15 و 16 ;  هعیشلا ج 7 ص 294 ، لئاسو 

تشهب ناشون  هعرج 

نم هیقـسی  هنجلا و  ماعط  نم  همعطی  نا  هللا  یلع  اـقح  ناـک  هیهتـشی  ماـعط  نم  موصلا  هعنم  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
زا وا  هب  هک  تسادخرب  دراد  زاب  شا  هقالع  دروم  ياهاذغ  زا  ار  وا  هزور  هک  یسک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اهبارش . 

 . دناشونب وا  هب  یتشهب  ياهبارش  زا  دنناروخب و  یتشهب  ياهاذغ 

راونالا ج 93 ص 331 راحب 

ناراد هزور  لاحب  اشوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرهمایقلا  موی  نوعبـشی  نیذلا  کئلوا  عاج هللا  وا  امظ  نمل  یبوط  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
 . دنوش یم  ریس  تمایق  زور  رد  نانیا  دنا  هدش  هنشت  هنسرگ و  ادخ  يارب  هک  یناسک  لاحب  اشوخ  دومرف : 

 . ح 2 ج 7 ص 299 ، هعیشلا ، لئاسو 

ناراد هزور  هب  هدژم 

هنورـشبی ههجو و  نوحـسمی  کلم  فلا  هب  هللا  لک  امظ و  هباصاف  رحلا  هدش  یف  اموی  لجوزع  ماص هللا  نم  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 
رازه دنوادخ  دوش  هنشت  دریگب و  هزور  ادخ  يارب  مرگ  رایـسب  زور  رد  هک  سک  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رطفا .  اذا  یتح 

 . دنک راطفا  هک  یماگنه  ات  دنهد  تراشب  ار  وا  دنشکب و  وا  هرهچ  هب  تسد  ات  درامگ  یم  ار  هتشرف 

راونالا ج 93 ص 247 راحب  ج 4 ص 64 ح 8 ; یفاکلا ،

راد هزور  يداش 

راد هزور  يارب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هبر  ءاقل  دـنع  هحرف  هراطفا و  دـنع  هحرف  ناتحرف  مئاصلل  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 
( تمایق رد  ندرم و  تقو   ) راگدرورپ ءاقل  ماگنه  راطفا 2 -  ماگنه   - 1 تسا :  یلاحشوخ  رورس و  ود 

 . ج 7 ص 290 و 294 ح 6 و 26 هعیشلا ، لئاسو 

نراد هزور  باب  تشهب و 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نومئاصلا .  الا  هنم  لخدی  نایرلا ال  یعدی  اباب  هنجلل  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
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 . دنوش یم  دراو  ناراد  هزور  طقف  نآ  زا  هک  نایر )  ) مانب تسا  يرد  تشهب  يارب  : 

 . ح 31 ج 7 ص 295 ، هعیشلا ، لئاسو 

رابخالا ص 116 یناعم 

ناراد هزور  ياعد 

ماگنه راد  هزور  صخـش  ياعد  دومرف :  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  هراطفا  دـنع  باجتـست  مئاصلا  هوعد  مالـسلا : ) هیلع   ) مظاکلا لاق 
 . دوش یم  باجتسم  راطفا 

 . راونالا ج 92 ص 255 ح 33 راحب 

نانموم راهب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  همایص .  یلع  هب  نیعتـسیف  هراهن  هیف  رـصقی  همایق و  یلع  هب  نیعتـسیف  هلیل  هیف  لوطی  نموملا  عیبر  ءاتـشلا 
هرهب يراد  هزور  يارب  شهاتوک  ياهزور  زاو  يراد  هدنز  بش  يارب  شا  ینالوط  ياهبـش  زا  تسا  نموم  راهب  ناتـسمز  دومرف :  هلآ )

 . دریگ یم 

 . ح 3 ج 7 ص 302 ، هعیشلا ، لئاسو 

یبحتسم هزور 

 . رهش لک  نم  مایا  هثالث  مایص  کلذ  نم  اهلاثما  رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم  مالسلا : ) هیلع   ) قداصلا لاق 

هام ره  رد  هزور  زور  هس  اهنآ  هلمج  زا  دراد و  شاداپ  نآ  ربارب  هد  دـهد  ماجنا  یکین  راک  سک  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
 . تسا

ح 33 ص 313 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو 

بجر هام  هزور 

نم هللا  هاقـس  بجر  نم  اموی  ماص  نمف  لـسعلا  نم  یلحا  نبللا و  نم  اـضایب  دـشا  هنجلا  یف  رهن  بجر  مالـسلا : ) هیلع   ) مظاـکلا لاـق 
کی سکره  رت  نیریش  لسع  زا  رتدیفس و  ریـش  زا  تشهب  رد  تسا  يرهن  مان  بجر  دومرف :  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  رهنلا .  کلذ 

 . دناشون یم  وا  هب  رهن  نآ  زا  دنوادخ  دریگب  هزور  ار  بجر  هام  زا  زور 

هیقفلا ج 2 ص 56 ح 2 هرضحی  نم ال 
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هعیشلا ج 7 ص 350 ح 3 لئاسو 

نابعش هام  هزور 

ره دومرف :  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نیعباتتم .  نیرهش  موص  هل  هللا  بتک  ناضمر  رهشب  اهلصو  نابعش و  رخا  نم  مایا  هثالث  ماص  نم 
شیارب ار  یپ  رد  یپ  هام  ود  هزور  باوث  دـنوادخ  دـنک  لصو  ناضمر  هاـم  هزور  هب  دریگب و  هزور  ار  نابعـش  هاـم  رخآ  زور  هس  سک 

 . دنک یم  بوسحم 

هعیشلا ج 7 ص 375،ح 22 لئاسو 

(1  ) نداد يراطفا 

، دـهد راطفا  ار  يراد  هزور  سک  ره  دومرف :  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هرجا  لثم  هلف  امئاص  رطف  نم  مالـسلا : ) هیلع   ) قداـصلا لاـق 
 . تسا راد  هزور  رجا  لثم  مه  وا  يارب 

ح 1 ج 4 ص 68 ، یفاکلا ،

(2  ) نداد يراطفا 

 : دومرف مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  کمایص .  نم  ریخ  مئاصلا  كاخا  كرطف  مالسلا : ) هیلع   ) مظاکلا لاق 

 . تسا رتهب  یبحتسم )  ) هزور نتفرگ  زا  تراد  هزور  ردارب  هب  نداد  يراطفا 

ح 2 ج 4 ص 68 ، یفاکلا ،

يراوخ هزور 

کی سک  ره  دومرف :  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هنم  نامیالا  حور  جرخ  ناضمر  رهش  نم  اموی  رطفا  نم  مالسلا : ) هیلع   ) قداصلا لاق 
دوش یم  ادج  وا  زا  نامیا  حور  دروخب -  رذع ، ) نودب   ) ار ناضمر  هام  زور 

ح 4 و 5 ج 7 ص 181 ، هعیشلا ، لئاسو 

ح 9 هیقفلا ج 2 ص 73 ، هرضحی  نم ال 

ادخ هام  ناضمر 

ادخ هام  ناضمر  دومرف :  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يرهش  بجر  هللا و  لوسر  رهش  نابعش  هللا و  رهـش  ناضمر  رهـش  نینموملاریما :  لاق 
 . تسا نم  هام  بجر  ادخ و  لوسر  هام  نابعش  و 
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 . ح 23 ج 7 ص 266 ، هعیشلا ، لئاسو 

تمحر هام  ناضمر 

 . رانلا نم  قتع  هرخا  هرفغم و  هطسوا  همحر و  هلوا  رهش  وه  و  هلآ ... : ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق 

زا يدازآ  شنایاپ  ترفغم و  شا  هنایم  تسا و  تمحر  شیادتبا  هک  تسا  یهام  ناضمر  دومرف :  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
 . منهج شتآ 

ص 342 ج 93 ، راونالا ، راحب 

ناضمر هام  تلیضف 

ادخ لوسر  هنم  هلیل  رخا  یلا  قلغت  ناضمر و ال  رهـش  نم  هلیل  لوا  یف  حتفت  ءامـسلا  باوبا  نا  هلآ : ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق 
 . دش دهاوخن  هتسب  نآ  بش  نیرخآ  ات  دوش و  یم  هدوشگ  ناضمر  هام  بش  نیلوا  رد  نامسآ  ياهرد  دومرف :  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

ص 344 ج 93 ، راونالا ، راحب 

ناضمر هام  تیمها 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسرهنـسلا  ناضمر  نوکی  نا  دول  ناضمر  یف  ام  دـبعلا  ملعی  ول  هلآ : ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق 
ناضمر لاس ، مامت  هک  تشاد  یم  تسود  دراد ) دوجو  یتکرب  هچ   ) تسیچ ناضمر  هام  رد  هک  تسناد  یم  ادخ »  » هدـنب رگا  دومرف : 

 . دشاب

ص 346 ج 93 ، راونالا ، راحب 

ناضمر هام  نآرق و 

هیلع  ) اضر ماما  روهـشلا .  نم  هریغ  یف  نارقلا  متخ  نمک  ناک  هللا  باتک  نم  هیا  ناضمر  رهـش  یف  ارق  نم  مالـسلا : ) هیلع   ) اضرلا لاق 
دناوخب ار  نآرق  مامت  رگید  ياههامرد  هک  تسنیا  لثم  دنک  تئارق  ار  ادخ  باتک  زا  هیآ  کی  ناضمر  هام  سک  ره  دومرف :  مالـسلا )

.

ص 346 راونالا ج 93 ، راحب 

زاس تشونرس  بش 

 : دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هنـسلا .  یلا  هنـسلا  نم  نوکی  ام  اهیف  بتکی  ردـقلا  هلیل  هنـسلا  سار  مالـسلا : ) هیلع   ) قداصلا لاق 
 . دوش یم  هتشون  هدنیآ  لاس  همانرب  بش  نآ  رد  تسا .  ردق  بش  لامعا ) باسح   ) لاس زاغآ 
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ج 7 ص 258 ح 8 هعیشلا ، لئاسو 

ردق بش  يرترب 

رهش فلا  یف  لمعلا  نم  ریخ  اهیف  حلاصلا  لمعلا  لاق :  رهش ؟ فلا  نم  اریخ  ردقلا  هلیل  نوکت  فیک  مالسلا : ) هیلع   ) هللا دبع  یبال  لیق 
کین راک  دومرف :  ترضح  تسا ؟ رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  هنوگچ  دش :  لاوس  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ردقلا .  هلیل  اهیف  سیل 

 . تسا رتهب  دشابن  ردق  بش  اهنآ  رد  هک  هام  رازه  رد  راک  زا  بش  نآ  رد 

ح 2 ج 7 ص 256 ، هعیشلا ، لئاسو 

لامعا ریدقت 

ماما نیرشع .  ثالث و  هلیل  یف  ءاضمالا  نیرشع و  يدحا و  هلیل  یف  ماربالا  رشع و  هعست  هلیل  یف  ریدقتلا  مالـسلا : ) هیلع   ) قداصلا لاق 
رد نآ  ذـیفنت  مکیو و  تسیب  بش  رد  نآ  بیوصت  دریگ و  یم  ماجنا  مهدزون  بش  رد  لامعا  دروآرب  دومرف :  مالـسلا ) هیلع   ) قداص

 . موس تسیب  بش 

ج 7 ص 259 هعیشلا ، لئاسو 

ردق بش  ءایحا 

یتح اعدلا  یف  ذـخا  نیرـشع  ثالث و  هلیل  نیرـشع و  يدـحا و  هلیل  ناک  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج وبا  ناک  لاق :  راسی  نب  لیـضف  نع 
ناضمر هام  موس  تسیب  مکی و  تسیب و  بش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دـیوگ :  راسی  نب  لیـضف  یلـص .  لیللا  لاز  اذاف  لیللا  لوزی 

 . دناوخ یم  ار  حبص  زامن  دیسر  یم  نایاپ  هب  بش  هک  هاگنآ  دیآ و  رسب  بش  ات  دش  یم  اعد  لوغشم 

ح 4 ص 260 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو 

هرطف تاکز 

مامت نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  هولصلا  نا  امک  هرطفلا  ینعی  هاکزلا  ءاطعا  موصلا  مامت  نم  نا  مالسلا : ) هیلع   ) قداصلا لاق 
یلص  ) ربمایپ رب  تاولص  هک  نانچمه  تسا ، هرطف  ینعی  هاکز  تخادرپ  هب  هزور  لیمکت  دومرف :  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هولـصلا . 

 . تسا زامن  لامک  هلآ ) هیلع و  هللا 

ح 5 ج 6 ص 221 ، هعیشلا ، لئاسو 

 ... ناذا و هزور و  زامن و  ثیداحا 

نمؤم جارعم 
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 ( : ص  ) ربمایپ

نمؤملا جارعم  هولصلا ، 

 . تسا نمؤم  جارعم  زامن ،

 ( ص 29 یسلجم ،  تاداقتعا  ص 7 ، هولصلارس ،  ص 676 .  ج 2 ، رارسالا ، فشک  ) 

نمؤم رون  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

نمؤملا رون  هولصلا 

 . تسا نمؤم  رون  زامن 

 ( ص 396 هحاصفلا ،  جهن  ص 50 .  رابخالا ، باهش  ) 

نامیا هناشن 

 ( : ص  ) ربمایپ

هولصلا نامیالا  ملع 

 . تسازامن نامیا  هناشن  تمالع و 

 ( ص 59 رابخالا ، باهش  ) 

نید نوتس  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

مکنید دامع  هولصلا 

 . تسامش نید  نوتس  هیاپ و  زامن ،

 ( ص 370 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

زامن هلیسو  هب  برقت 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 777 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( : ع  ) ظاک م ماما 

هولصلا هب ،  هفرعملا  دعب  هللا  یلا  دبعلا  هب  برقتی  ام  لضفا 

برقت یهلا  هاگرد  هب  نآ  هلیسو  هب  ادخ  تخانش  زا  دعب  هدنب  هک  يزیچ  نیرتهب 

 . تسا زامن  دنک ، یم  ادیپ 

 ( ص 455 لوقعلا ،  تحت  ) 

مالسا مچرپ 

 ( : ص  ) ربمایپ

هالصلا مالسالا  ملع 

 . تسا مالسا  مچرپ  زامن ،

 ( ثیدح 1887 ص 279 ، ج 7 ، لامعلا ،  زنک  ) 

نمؤم برقت  هلیسو  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

نمؤملا نابرق  هولصلا  نا 

 . تسادخ هب  نمؤم  یکیدزن  هلیسو  ندناوخ  زامنانامه 

 ( ثیدح 18907 لامعلا ،  زنک  ) 

نید ياه  هیاپ  زامن و 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

هیالولا جحلا و  موصلا و  هوکزلا و  هولصلا و  سمخ :  یلع  مالسالا  ینب 

 . تیالو جح ،  تاکز ،   ، هزور زامن ، تسا :  هدش  انب  هیاپ  جنپ  يور  رب  مالسا 

 ( ص 17 ج 2 ، یفاک ،  ) 
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زامن هماقا  و  ع )   ) تیب لها 

 ( : ع  ) نیسح ماما 

تیبلا لها  انیف  هذه  لاق :  هالصلا "  اوماقا  ضرالا  یف  مه  انکم  نا  نیذلا  "

 ، میهد تموکح  تردق و  نیمز  رد  اهنآ  هب  ام  رگا  هک  یناسک   ( " هیآ ریسفت  رد  )

 . تسا تیب  لها  نادناخام  دروم  رد  نیا  دومرف :  دنراد " یم  اپ  هب  ار  زامن 

 ( ص 166 ج 24 ، راونالا ، راحب  ) 

ءایبنا هیصوت  نیرخآ  زامن 

 ( : ع  ) قداص ماما 

ءایبنألا ایاصو  رخا  یه  هولصلا و  لجو -  زع  هللا -  یلا  لامعالا  بحا 

 . تسا یهلا  ناربمایپ  ياهتیصو  نیرخآ  دنوادخ و  دزن  اهراک  نیرتهب  زامن ،

 ( ص 397 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

زامن هاگیاج 

 ( : ص  ) ربمایپ

دسجلا نم  سأرلا  عضومک  نیدلا  نم  هولصلا  عضوم 

 . تسا ندب  رد  رس  هاگیاج  دننام  نید ،  رد  زامن  هاگیاج 

 ( ثیدح 18972 ج 7 ، لامعلا ،  زنک  ) 

نید يامیس 

 ( : ع  ) یلع ماما 

هالصلا مکنید  هجو  هجو و  یش ء  لکل 

 . تسا زامن  امش  نید  يامیس  تسامیس ،  ياراد  زیچ  ره 
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 ( ص 227 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

 ( ع  ) نینمؤملاریما تیصو 

 ( : ع  ) یلع ماما 

مکنیددومع اهناف  هولصلا ،  یف  هللا  هللا ، 

 . تسامش نید  نوتس  هک  ارچ  زامن ، هرابرد  ار  ادخ  ار ، ادخ 

 ( ص 47 اه ، همان  هغالبلا ،  جهن  ) 

تشهب دیلک 

 ( : ص  ) ربمایپ

هنجلا جاتفم  هولصلا 

 . تسا تشهب  دیلک  زامن 

 ( ثیدح 1588 هحاصفلا ،  جهن  ) 

راظتنا زامن و  موادت 

 ( : ص  ) ربمایپ

هولصلا رظتنا  ام  هولص  یف  دبعلا  لازی  ال 

 . تسا زامن  لاح  رد  تسا  زامن  رظتنم  هک  مادام  هدنب 

 ( ثیدح 2538 ص 527 ، هحاصفلا ،  جهن  ) 

 ( ص  ) ربمایپ مشچ  ییانشور 

 ( : ص  ) ربمایپ

هالصلا یف  ینیع  هرق 

 . تسا زامن  رد  نم  مشچ  ینشور 
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 ( ص 193 ج 82 ، راونالا ، راحب  ثیدح 1343 .  ص 283 ، هحاصفلا ،  جهن  ) 

تمدخ زامن و 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هالصلا لدعی  هتمدخ  نم  یش ء  سیلف  ضرالا  یف  هتمدخ  هللا  هعاط  نا 

رد زیچ  چیهو  تسا  نیمز  رد  وا  هب  ندرک  تمدخ  راگدرورپ  زا  تعاطا  يوریپ و 

 . تسین زامن  لداعم  راگدرورپ  هب  تمدخ 

 ( ص 318 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

زامن تقیقح 

 ( : ص  ) ربمایپ

داتوالا و بانطالا و  تتبثدومعلا  تبث  اذا  طاطسفلا ، دومع  لثم  هالصلا  لثم 

ءاشغال بنط و  دتو و ال  عفنی  مل  دومعلا  رسکنا  اذا  و  ءاشغلا ،

واهخیم اهبانط و  دشاب  تباث  نوتس  هاگره  تسا ،  همیخ  نوتس  لثم  دننام  زامن  لثم 

ورف مه  رد  دنشکب و  نوتس  هاگره  دوب و  دنهاوخ  دنمدوس  تباث و  اه  هدرپ 

دهاوخ يرثا  يا  هدرپ  هن  دراد و  يدوس  نامسیر  هن  تسا و  عفان  خیم  هن  دزیر ،

 . تشاد

 ( هرامش 639 ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحیال  نم  ) 

تمایق رد  لامعا  نیرتهب 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هولصلا همایقلا ،  موی  هللا  دنع  لامعالا  لضفا  نا 

 . تسا زامن  دنوادخ ، دزن  تمایق  زور  رد  لمع  نیرتهب  انامه 
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 ( ص 7 ج 3 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

ناربمایپ شور  زامن ،

 ( : ص  ) ربمایپ

ءایبنالا جاهنم  یهف  لج -  زع و  برلا -  هاضرم  اهیف  و  نیدلا ،  عیارش  نم  هالصلا 

 . تسا ناربمایپ  شور  هار و  راگدرورپ و  يدونشخ  هیام  و  نید ،  ياهتنس  زا  زامن 

 ( ص 231 ج 82 ، راونالا ، راحب  ص 22 .  ج 4 ، هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

یهلا هرفس  زامن ،

 ( : ص  ) ربمایپ

تارم سمخ  موی  لک  یف  هتمحر  لهالاهأنه  دق  ضرالا  یف  هللا  هبدأم  هالصلا  نا  الا 

جنپ يزور  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نیمز  رد  ادخ  هدرتسگ  هرفس  زامن  دیشاب  هاگآ 

 . تسا هدومن  اراوگ  تمحر )  هتسیاش  دارفا   ) شتمحر لها  يارب  راب 

 ( ص 170 ج 1 ، لیاسولا ،  كردتسم  ) 

زامن تیهام 

 ( : ص  ) ربمایپ

لوق و سیدقت و  دیجمتو و  ریبکت  دیمحت و  لیلهت و  حیبست و  هالصلا  نال  . . . 

هوعد

 . تسا قح  هب  توعد  و  لوق ،   ، سیدقت دیجمت ، ربکت ، لیلهت ،  حیبست ،  زامن ، نوچ 

 ( ص 232 ج 82 ، راونالا ، راحب  ص 22 .  ج 4 ، هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

مالسا سأر  زامن ،

 ( : ص  ) ربمایپ

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 782 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسالا سأر  هالصلا 

 . تسا مالسا  سأر  هلزنم )  هب   ) زامن

 ( ص 367 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 127 .  ج 17 ، راونالا ، راحب  ) 

 ( ص  ) ادخ لوسر  شرافس  نیرخآ 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هالصلا هیلع  ثح  هللا و  لوسر  هب  یصواام  رخا  ناف  هالصلاب !  کیلع 

دومن شرافس  نآ  هب  ص )   ) ادخ لوسر  هک  يزیچ  نیرخآ  اریز  زامن ! هب  داب  وت  رب 

 . دوب زامن  دومن ، دیکات  نآ  ماجنا  رب  ار  ناسنا )  (و 

 ( ص 236 ج 84 ، رونالا ، راحب  ) 

رازگزامن زا  سیلبا  دایرف 

 ( : ع  ) یلع ماما 

تیبا دجس و  تیصع و  عاطا و  هلیو  ای  سیلبا :  يدان  دجس  اذا  دبعلا  نا 

، درک تعاطا  وا  نم !  رب  ياو  دنز  یمدایرف  سیلبا  درک ، هدجس  يا  هدنب  هک  یتقو 

 . مدز زابرس  لمع  نیا  زا  نم  درک و  هدجس  وا  مدرک ،  تیصعم  نم  یلو 

 ( ص 233 ج 82 ، رونالا ، راحب  ) 

تدابع نیرتهب  زامن ،

 ( : ع  ) اضر ماما 

هدابعلا هللا لضفا  هاولصلا  نا 

 . تسادخ يارب  تدابع  نیرتهب  زامن ، انامه ،

 ( ص 50 ج 4 ، هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 
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قلخ تروص  نیرتوکین  زامن ،

 ( : ع  ) اضر ماما 

هللا اهقلخ  هروص  نسحا  هولصلا  نا 

 . درک قلخ  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یتروص  نیرتوکین  زامن  یتسرد  هب 

 ( ص 50 ج 4 ، هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

زامن يارب  دیکا  شرافس 

 ( : ع  ) یلع ماما 

هولصلا هولصلا ،  هولصلا ،  هتافو :  دنع  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  هب  یصوا  امیف 

، زامن دوب :  نیا  درک ، تیصو  تافو  ماگنه  ع )   ) نینموملاریما هک  يزیچ  نآ  رد 

 . زامن زامن ،

 ( ص 173 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

زامن شزرا 

 ( : ع  ) قداص ماما 

نانعا یلا  ءامسلا  نانعا  نم  همحرلا  هیلع  تلزن  هالصلا ،  یلا  یلصملا  ماق  اذا 

ام هالصلا  یف  ام  یلصملااذه  ملعی  ول  کلم  هادان  هکئالملا و  هب  تفح  ضرالا و 

لتفنا

دوش و یم  لزان  وا  رب  نامسآزا  ادخ  تمحر  داتسیا ، زامن  هب  ناسنا  هک  یماگنه 

شزرا رازگزامن  نیارگا  دیوگ :  یم  يا  هتشرف  دننک و  یم  هطاحا  ار  شفارطا  هکئالم 

 . دش یمن  فرصنم  زامن  زا  هاگ  چیه  تسناد  یم  ار  زامن 

 ( ص 265 ج 3 ، یفاک ،  لوصا  ) 
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نید لماع  تمالع 

 ( : ع  ) قداص ماما 

ثالث نیدلل  نا  اهیلع و  دهشی  واهب  فرعی  همالع  یش ء  لکل  هنبال :  نامقل  لاق 

تامالع ثالث  لماعللو  لاق )  نا  یلا   ، ) هب لمعلا  نامیالا و  ملعلا و  تامالع : 

هوکزلا مایصلا و  هولصلا و 

هلیسو هب  هک  تسا  یتمالع  يزیچ  ره  يارب  دومرف :  شنادنزرف  هب  نامقل  ترضح 

يارب هک  یتسرد  هب  دوش ، یم  هداد  تداهش  وا  هب  دوش و  یم  هتخانش  تمالع  نآ 

هک اجنآ  ات  نامیا  هب  لمع  - 3 نامیا ،  - 2 ملع ،  - 1 تسا :  تمالع  هس  نید 

 . تاکز - 3 هزور ،  - 2 زامن ، -1 تسا :  تمالع  هس  نید  هب  لماع  يارب  دومرف : 

 ( ص 183 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

تاحلاص تایقاب 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هاولصلا یه  لاقف :  تاحلاصلا ،  تایقابلا  نع  مالسلا -  هیلع  هللادبع -  ابا  تلئس 

اهیلع اوظفاحف 

لاؤس راگدنام  کین  ياهراک  دروم  رد  ع )   ) قداص مامازا  دیوگ ):  یم  یمق  سیردا  )

 . دینک زامن  رب  تظفاحم  سپ   ، تسا زامن  نآ  دومرف :  ماما  مدرک ، 

 ( ص 172 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

زامن يرترب 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هالصلا الا  جحلا  نم  لضفا  یش ء  سیل  هنا  اما 
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 . زامن رگم  تسین ،  جح  زا  رتالاب  یلمع  چیه  هک  یتسرد  هب 

 ( ص 26 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

یهلا هیطع  زامن ،

 ( : ع  ) اضر ماما 

همحرلاب دبعلل  هللا  هلص  هولصلا )  )

تمحر و هار  زا  هک  هدنب ،  يارب  دنوادخ  فرط  زا  تسا  یناسحا  هیطعزامن و 

 . تسا هدنشخب  تیانع 

 ( ص 246 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

نید هناشن  زامن ،

 ( : ع  ) یلع ماما 

هلملا اهتاف  هالصلا  ماقاو 

 . تسا نید  یلصا  هناشن  زامن ، نتشاد  اپ  رب 

 ( هبطخ 110 هغالبلا ،  جهن  ) 

ناسنا زا  لاؤس  نیلوا 

 ( : ص  ) ربمایپ

سمخلا تاولصلا  هنع  نولاسی  ام  لوا 

 . تسا هناگ  جنپ  ياهزامن  دوش ، یم  لاؤس  اهناسنا  زا  هک  يزیچ  نیلوا 

 ( ثیدح 18859 ج 7 ، لاعلا ،  زنک  ) 

زامن رون 

 ( : ص  ) ربمایپ
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رون هالصلا 

 . تسا ینشور  زامن ،

 ( ص 234 ج 10 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

زامن تلق  ببس  باوخ ،  يدایز 

 ( : ع  ) یسیع ترضح 

مونلا رثکا  نم  مونلا و  رثکا  لکالا  رثکا  نم  هناف  لکالااورثکت  لیئارسا ال  ینب  ای 

نیلفاغلا نم  بتک  هالصلا  لقا  نم  هالصلا و  لقا 

رایسب ندروخدایز  لوصحم  انامه  دینکن ، يور  هدایز  ندروخ  رد  لیئارسا  ینب  يا 

هاگنآو دوب  دهاوخ  مک  شتدابع  زامن و  دباوخب ، رایسب  سک  ره  تسا و  ندیباوخ 

 . دمآ دهاوخ  رامش  هب  نالفاغ  هرمز  رد 

 ( ص 38 ظاونلا ر ، ههزن  رطاوخلا و  هیبنت  ) 

ندرک هدجس  دایز  ریثات 

 ( : ص  ) ربمایپ

دوجسلا هرثکب  ینعا  لاقف :  هنجلا ،  ینلخدی  نا  هللا  عدا 

هب ارمادخ  نک  اعد  درک :  ضرع  دمآ و  ص )   ) مالسا ربمایپ  روضح  هب  يدرم 

 . نک یهارمه  ندرک  هدجس  يدایز  اب  ارم  دومرف :  دنک ، لخاد  تشهب 

 ( ص 30 ج 30 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

ناهانگ ششخب  زامن و  تعک  رود 

 ( : ع  ) قداص ماما 

لجو زع  هللا -  نیب  هنیب و  سیل  فرصنا و  امهیف  لوقیام  ملعی  نیتعکر  یلص  نم 
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هل هرفغ  الا  بنذ  - 

رد دوش ، یم  غراف  زامن  زا  دیوگ ، یم  هچ  دنادب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  سک  ره 

دنوادخ هکنیا  رگم  تسین ،  یهانگ  لج  زع و  يادخ  نایم  ووا  نایم  هک  یلاح 

 . دیاشخب یم  وا  يارب 

 . ( ص 10 ج 2 ، یفاو ،  لوصا  ص 240 .  ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

شجنس هلیسو 

 ( : ص  ) ربمایپ

نازیم هاولصلا 

 . تسا شجنس  هلیسو  زامن 

 ( ص 80 زامن ، رارسا  زا  يوترپ  ) 

رفس رد  زامن 

 ( : ع  ) یلع ماما 

هتالص هنید و  یلع  هیف  فاخی  رفس  یف  جرخیال 

 . دیوشن جراخ  ناتزامن  ناتنید و  رب  دیسرت  یم  هک  يرفسرد 

 ( ص 475 ج 4 ، همکحلا ،  نازیم  ص 108 .  ج 10 ، راونالا ، راحب  ) 

هعیش زاین  راهچ 

 ( : ع  ) ظاک م ماما 

كاتسی كاوس  هب و  متختی  متاخ  و  اهیلع ، یلصی  هرمخ  عبرا :  نع  اتتعیش  ینغتستال 

 - مالسلا هیلع   - هللادبع یبا  ربق  نیط  نم  هحبس  هب و 

زامن نآ  يور  رب  هک  يا  هداجس  - 1 دنتسین :  زاین  یب  زیچ  راهچ  زا  ام  ناوریپ 
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اهنادند نآ  اب  هک  یکاوسم  - 3 دشاب .  تشگنا  رد  هک  يرتشگنا  - 2 دوش .  هدناوخ 

 ( . ع  ) نیسح ماما  دقرم  كاخ  زا  یحیبست  و  - 4 دننک .  كاوسم  ار 

 ( ص 75 ج 6 ، ماکحالا ،  بیذهت  ) 

زامن قیرط  زا  هعیش  ناحتما 

 ( : ع  ) قداص ماما 

دنع و  اهیلع ، مهتظفاحم  فیک  هالصلا  تیقاومدنع  ثالث :  دنع  انتعیش  اونحتما 

اهیف مهناوخال  مهتاساوم  فیک  مهلاوما  یلاو  انودع  دنع  اهل  مهظفح  فیک  مهرارسا 

، زامن تاقوا  هب  تیمها  - 1 دینک :  ناحتما  هلاسم  هس  هب  ار  ام  ناوریپ  ام و  نایعیش 

رد ینعی  رارسا ، ظفح  ؟2 -  ریخ ای  دنراد  یم  اپرب  ار  زامن  تقو  لوا  ایآ  هک 

ثیح زا  و  ؟3 -  ریخ ای  دنتسه  اشوک  هنامرحم  لئاسم  رارسا و  ظفح 

تسد دنلئاق و  یمهس  ینید  ناردارب  ياربدوخ  لام  رد  ایآ  ینعی  یلام ،  ياهیدنمناوت 

؟ ریخ ای  دنریگ  یم  ار  اهنآ 

 ( ص 103 ج 1 ، قودص ،  لاصخ  ) 

زامن يالاو  هاگیاج 

 ( : ع  ) یلع ماما 

هیفاعلا هللا  لاسا  و  نیتعکر ،  یلصا  یتح  هدعب  تلهما  بذ  ینمها  ام 

زا مرازگ و  زامن  تعکر  ود  مبای  تصرف  نآ  زا  سپ  هک  مرادن  ییاورپ  هانگ  نآ  زا 

 . مبلطب یتمالس  تیفاع و  ادخ 

 ( ص 1230 مالسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن  ) 

یهلا نابهگن  زامن 
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 ( : ع  ) قداص ماما 

ضرالا یف  هللا  هزجح  هولصلا  نا 

 . تسا نیمز  رد  یهلا  نابهگن  زامنانامه 

 ( ص 199 ج 78 ، رونالا ، راحب  ) 

لامعا نیرتبوبحم 

 ( : ص  ) ربمایپ

داهجلا ربلا و  هالصلا و  لجوزع -  هللا -  یلا  لامعالا  بحا  نا 

هار ردداهج  ندرک و  یکین  زامن ، دنوادخ :  دزن  رد  لامعا  نیرتبوبحم  انامه ،

 . تسادخ

 ( ص 27 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

افخ رد  یبحتسم  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

اسمخ و سانلا  نیعا  یلع  هتالص  لدعت  سانلا  هاریال  ثیح  اعوطت  لجرلا  هالص 

نیرشع

، دروآ اج  هب  دننیبن  ار  وا  مدرم  هک  ییاجرد  یبحتسم  هنابلطواد و  هک  درم  زامن 

 . دهد ماجنا  مدرم  مشچربارب  رد  هک  تسا  زامن  جنپ  تسیب و  ربارب 

 ( ص 391 م 1848 ، هحاصفلا ،  جهن  ) 

هجرد ولع  لماع 

 ( : ص  ) ربمایپ

دیمحت و لیلهت و  حیبست و  هالصلا  نال  ءایلعلا  هجردلا  یلا  دبعلا  غلبی  هالصلاب 
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هوعد لوق و  سیدقت و  دیجمت و  ریبکت و 

لیلهت حیبست و  زامن  اریز  دسر ، یم  الاو  ماقم  یلاع و  هجرد  هب  هدنب  زامن  هلیسو  هب 

هب توعد  قح و  لوق  زامن  تسا ،  یهلا  سیدقت  دیجمت و  ریبکتو و  دیمحت  و 

 . دشاب یم  قح  يوس 

 ( ص 22 ج 4 ، هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ص 232 .  ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

ملع اب  باوخ 

 ( : ص  ) ربمایپ

لهج یلع  هالص  نم  ریخ  ملع  یلع  مون 

 . تسا لهج  اب  زامن  زا  رتهب  ملعاب  باوخ 

 ( ص 633 م 3140 ، هحاصفلا ،  جهن  ) 

گرم زا  سپ  زامن ، رجا 

 ( : ص  ) ربمایپ

ریکن رکنمل و  باوج  هبنج و  تحت  شارف  هربق و  یف  سنا  هالصلا 

يارب رازگزامن  خساپ  و   ، شریز رد  وکین  شارف  ربق ، رد  رازگزامن )  ) سنوم زامن 

 . دشاب یم  رکنم  ریکن و 

 ( ص 232 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

نمؤم هشوت  داز و 

 ( : ص  ) ربمایپ

هرخالا یلا  ایندلا  نم  نمؤملل  داز  هالصلا 

 . دشاب یم  ترخآ  يارب  ایند  رد  نمؤم  هشوت  داز و  زامن 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 791 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( ص 232 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

يراگتسر لماوع 

 ( : ع  ) قداص ماما 

ماین سانلا  لیللاب و  هالصلاو  مالسلا  ءاشفا  ماعطلا و  ماعطا  تایجنملا : 

رد ندناوخ  بشزامن  ندرک ،  مالس  اراکشآ  ندرک ،  ماعطا  يراگتسر :  لماوع 

 . دنا هدیمرآ  مدرم  هک  یلاح 

 ( ص 387 یقربلا ،  نساحم  ) 

اعد تباجا  بجوم 

 ( : ص  ) ربمایپ

لامعالل لوبق  ءاعدلل و  هباجا  هالصلا 

 . تسا لامعا  یلوبق  اعد و  تباجا  بجومزامن 

 ( ص 1 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

نمؤم حالس 

 ( : ص  ) ربمایپ

رفاکلا یلع  حالس  هالصلا 

 . تسارفاک هیلع  نمؤم  حالس  زامن 

 ( ص 56 و 231 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

ادخ هب  برقت  هلیسو  زامن 

 ( : ع  ) یلع ماما 

یقت لک  نابرق  هولصلا 
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 . راکزیهرپ صخش  ره  يارب  تسا  ادخ  هب  یکیدزن  هلیسو  ندناوخزامن 

 ( ح 16 ص 56 ، ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحیال  نم  ص 99 .  ج 10 ، راونالا ، راحب  ج 5،ص 367 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

لالز همشچ  رد  وش  تسش و  زامن ،

 ( : ص  ) ربمایپ

موی لک  هیف  لستغی  مکدحا  باب  یلع  بذع  راجرهن  لثمک  سمخلا  تاوصلا  لثم 

سندلا نم  کلاذ  یقبی  امف  تارم  سمخ 

ناور ناتیاه  هناخ  رد  رب  هک  دننام  یم  ییاراوگ  يراج  رهن  هب  هناگ  جنپ  ياهزامن 

چیه رگید  دیهد ، یم  وش  تسش و  نآ  لالز  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  زور  رهو  تسا 

 . دنام یمن  یقاب  يدیلپ 

 ( ثیدح 18931 ص 291 ، ج 7 ، لامعلا ،  زنک  ) 

رازگزامن رب  ناطیش  هاگن 

 ( : ع  ) یلع ماما 

هللا همحر  نم  يری  امل  ادسح  هیلا  رظنی  سیلبا  هیلا  لبقا  هالصلا  یلا  لجرلا  ماق  اذا 

ءاشغت یتلا 

وا هب  تداسح  رظن  هب  دیآ و  یم  ناطیش  دزیخ ، یمرب  زامن  هب  یسک  هک  یماگنه 

 . تسا هتفرگ  ارف  ار  وا  ادخ  تمحر  هک  دنیب  یم  اریز  دنک ، یم  هاگن 

 ( ص 207 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن تاکرب 

 ( : ع  ) یلع ماما 

حبسی هلوح  یش ء  لک  هبایثو و  هدسج  ناف  هالصلا ،  یف  ناک  اذا  ناسنالا  نا 
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نوماریپ هچ  ره  ووا  هماج  مادنا و  تسا ،  زامن  لاح  رد  ناسنا  هک  یماگنه 

 . دنیوگ یم  حیبست  ار  ادخ  تسوا ، 

 ( ص 237 ج 1 ، عیارشلا ،  للع  ج 82،ص 213 .  راونالا ، راحب  ص 377 .  ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

ناطیش هرهچ  ندش  هایس 

 ( : ص  ) ربمایپ

ناطیشلا هجو  دوست  هولصلا 

 . دنک یم  هایس  ار  ناطیش  هرهچ  زامن 

 ( ص 396 هحاصفلا ،  جهن  ) 

ناطیش لباقم  رد  مکحم  ژد  زامن ،

 ( : ع  ) یلع ماما 

ناطیشلا تاوطس  نم  نصح  هولصلا 

 . دراد یم  هاگن  ناطیش  تالمح  زا  ار  رازگزامن  هک  تسا  یمکحم  ژد  هعلق و  زامن 

 ( ص 367 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 56 .  مکحلاررغ ،  ) 

زامن یگدنزاس 

 ( : ص  ) ربمایپ

رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت  نا  هولصلا  هعاط  و  هولصلا ،  عطی  نمل  هولصال 

زا يرود  نامه  زامنزا  تعاطا  تسین و  لماک  شزامن  دشابن ، زامن  عیطم  هک  یسک 

زامن زا  يوریپ  تعاطا و  هک  یسک  يارب  تسین  يزامن   . ) تسا رکنم  ءاشحف و 

زامن هک  تسا  نیا  هب  زامن  زا  يوریپ  تعاط و  دیازفا :  یم  ص )   ) ربمایپ سپس  دنکن . 

 .( دراد زاب  اهیتشزو  تارکنم  ءاشحف و  زا  ار  وا 
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 ( ص 198 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

گرم ماگنه  رازگزامن  هب  هکئالم  کمک 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هلا نا ال  هداهش  هنقلی  هالصلا و  یلع  ظفاحملا  نع  ناطیشلا  عفدی  توملا  کلم  نا 

هیمظعلا هلاحلا  کلت  یف  هللا  لوسر  ادمحم  نا  هللا و 

رود تسا ،  زامن  ظفاح  هک  یسک  زا  گرم  مد  رد  ار  ناطیش  توملا "  کلم   " انامه

ماگنه ردار  ص )   ) ادخ لوسر  تلاسر  ادخ و  تینادحو  رب  تداهش  دنک و  یم 

( . دنک یم  ادیپ  نیتداهش  قیفوت   ) دنک یم  نیقلت  وا  هب  گرم  كانلوه 

 ( ص 19 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

زامن ییادز  هانگ 

 ( : ع  ) یلع ماما 

قرولا تح  بونذلا  تحتل  اهنا  و 

 . دزیر یم  ورف  ناتخرد  گرب  شزیر  دننام  ار  ناهانگزامن 

 ( هبطخ 199 هغالبلا ،  جهن  ) 

زامن شاداپ 

 ( : ص  ) ربمایپ

نم هنا  ادهع  يدنع  تدهع  تاولص و  سمخ  کتما  یلع  تضرتفا  یلاعت :  هللا  لاق 

يدنع هل  دهع  الف  نهیلعظفاحی  مل  نم  هنجلا و  هتلخدا  نهتقول  نهیلع  ظفاح 

دوخ اب  مدرک و  بجاووت  تما  رب  ار  هناگ  جنپ  ياهزامن  دومرف :  لاعتم  دنوادخ 

تشهب هب  اروا  دشاب ، اهنآ  تقو  اهزامن و  نآ  بقارم  سک  ره  هک  متسب  نامیپ 
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 . مرادن وا  هب  تبسن  يدهعت  نم  دشابن  اهنآ  بقارم  هک  یسک  و  میامن ،  لخاد 

 ( ثیدح 18872 ص 279 ، ج 7 ، لامعلا ،  زنک  ) 

دنوادخ هاگرد  هب  یبایهار 

 ( : ص  ) ربمایپ

باب عرق  رثکی  نم  رابجلا و  کلملا  باب  عرقت  کناف  هالصلا  یف  تمدام  رذابا ! ای 

هل حتفی  هناف  کلملا 

ره و  یبوک ،  یم  ار  رابج  کلم  هناخ  برد  یتسه  زامن  رد  هک  یماگنهات  رذوبا ! يا 

 . دوش یم  زاب  شیور  هب  دبوکب ، رایسب  ار  کلم  هناخ  برد  سک 

 ( ص 377 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 80 .  ج 77 ، راونالا ، راحب  ) 

ناطیش تسکش  لماع  زامن ،

 ( : ع  ) يدهم ماما 

ناطیشلا فنا  مغرا  اهلصف و  هالصلا  لثم  یشب ء  ناطیشلا  فنا  مغرا  ام 

سپ دنک ، یمن  راوخ  ار  وا  دلام و  یمن  كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  زامن  لثم  زیچ  چیه 

 . لامب كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  ناوخب و  زامن 

 ( ص 182 ج 53 ، راونالا ، راحب  ) 

یهلا تمحر  زامن 

 ( : ع  ) یلع ماما 

دوجسلا نم  هسأر  عفرامل  همحرلا  نم  هاشغی  ام  یلصملا  ملعی  ول 

 ، تسا هتفرگ  ارفار  وا  یلاعت )  دنوادخ   ) تمحر زا  ردقچ  هک  دنادب  رازگ  زامن  رگا 

 . دراد یمن  رب  هدجس  زا  ار  شرس 
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 ( ص 261 مکحلا ،  ررغ  ) 

ناطیش يرود  لماع  زامن ،

 ( : ص  ) ربمایپ

نهعیض اذاف  سمخلا  تاولصلا  یلع  ظفاح  مدا  ینب  نم  بعری  ناطیشلا  لازی  ال 

مئاظعلا یف  هعقوا  هیلع و  ءرجت 

شیاهزامن هک  هاگنآ  ات  تسا  ساره  تشحو و  رد  مدآ  نادنزرف  زا  هتسویپ  ناطیش 

رد و   ) هدومن عیاض  ار  زامن  رگا  سپ  دناوخ .  یم  بادآ  طیارش و  اب  تقد و  هب  ار 

ناهانگ رد  ار  وا  دوش و  یم  هریچ  وا  رب  ناطیش  درواین ، ) اج  هب  نآ  ررقم  تقو 

 . دنک یمراتفرگار  يو  دزادنا و  یم  هریبک 

 ( ص 202 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

تمحر ناراب  زامن و 

 ( : ع  ) یلع ماما 

همحرلا لزنت  هولصلا 

 . دنک یم  لزان  ار  یهلا  تمحر  زامن 

 ( ص 367 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 52 .  مکحلا ،  ررغ  ) 

زامن عبات  لامعا ، 

 ( : ع  ) یلع ماما 

کتالصل عبت  کلمع  نم  یش ء  لک  نا  ملعا  و 

 . دوب دنهاوخ  تزامن  عبات  تلامعا  مامت  هک  نادب 

 ( همان 27 هغالبلا ،  جهن  ) 
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زامن زا  هرهب  یب 

 ( : ص  ) ربمایپ

ادعب الا  هللا  نم  هدزت  مل  رکنملا  ءاشحفلا و  نع  هتالص  ههنت  مل  نم 

زج زامن  زا  يا  هرهب  چیه  درادن ، زاب  رکنم  ءاشحف و  زا  ار  وا  شزامن  هک  سک  ره 

 . تسا هدرکن  لصاح  ادخ  زا  يرود 

 ( ص 215 رابخالا ، باهش  ص 198 .  ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن ییادز  ربک 

 ( : س  ) ارهز همطاف  ترضح 

ربکلا نع  مکل  اهیزنت  هالصلا  هللا )  لعج  )

 . دومرف ررقم  يدنسپ  دوخ  ربک و  زا  امش  يرود  تهج  ار  زامن  دنوادخ 

 ( ص 316 ج 1 ، هعیشلا ،  نایعا  ) 

صالخا هناخ  زامن ،

 ( : ع  ) رقاب ماما 

صالخالا تیب  هالصلا 

 . تسا صالخا  هناخ  هاگیاج و  لماکو )  یقیقح   ) زامن

 ( ص 183 ج 78 ، راونالا ، راحب  ص 375 .  ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

رازگزامن ياوجن 

 : یسدق ثیدح 

ینیجانی یلصملا  یلاعت :  هللا  لوقی 

 . دنک یم  اوجن  نم )  اب  زامن  ندناوخ  ماگنه   ) رازگزامن
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 ( ص 255 هللا ،  هملک  ) 

ناهانگ يوش  تسش و  زامن و 

 ( : ص  ) ربمایپ

ناکا تارم  سمخ  هنم  موی  لک  یف  لستغاو  رهن  مکدحا  راد  باب  یلع  ناک  ول 

رهنلا لثمک  هالصلا  لثم  ناف  لاق :  ال .  تلق :  یش ء ؟ نردلا  نم  هدسج  یف  یقبی 

بونذلا نم  امهنیب  ام  ترفک  هالص  یلص  املک  يراجلا 

تسش ار  دوخ  تبون  جنپ  زور  نآ  رد  يرهن و  امش  هناخ  رانک  رد  دشاب  رگا  - 

زا ناسنا  ! ) زگره دنام -؟ یم  اهیگدولآ  زا  يزیچ  امش  ندب  رد  ایآ  ، دیهد وش  و 

اپ رب  هاگره  هک  تسا  یناور  يراج و  رهن  لثم  زین  زامن  دوش - . ) یم  كاپ  یگدولآ 

 . درب یم  نیبزاو  دیوش  یم  ار  ناهانگ  دوش  یم 

 ( ص 7 ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

افش هلیسو  زامن ،

 ( : ص  ) ربمایپ

ءافش هولصلا  یف  ناف  لصف  مق 

 . تسا افش  زامن  رد  انامه  سپ  روآ ! اج  هبزامن  زیخ  رب 

 ( ص 28 ج 4 ، هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

هانگ هرافک 

 ( : ص  ) ربمایپ

 " تائیسلا نبهذی  تانسحلا  نا   : " أرق مث  ایاطخلا  هرافک  هولصلا 

تانسح  : " هک دناوخ  ار  هیآ  نیا  ترضح  نآ  سپس  دشاب .  یم  ناهانگ  هرافک  زامن 
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" . درب یم  نیب  زا  ار  تائیس 

 ( ص 248 ج 1 ، يزار ،  حوتفلاوبا  ریسفت  ) 

لوبقم زامن  تعکر  ود  ریثأت 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هبذعی مل  هدحاو  هالص  هنم  هللا  لبق  نم 

 . دنک یمن  باذع  ار  وا  دنک ، لوبق  ار  شزامن  تعکر  ود  یسک  زا  دنوادخ  رگا 

 ( ص 22 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

ناطیش ندنار  هلیسو 

 ( : ع  ) یلع ماما 

ناطیشلا هرحدم  نمحرلا و  نصح  هولصلا 

 . تسا ناطیش  ندرک  رود  يارب  يا  هلیسو  و  نابرهم ،  رایسب  يادخ  هعلق  زامن 

 ( هاگشناد پاچ  ص 166 ، ج 2 ، مکحلا ،  ررغ  ) 

لزنم تینارون 

 ( : ص  ) ربمایپ

نارقلا هئارق  هالصلاب و  مکلزانم  اورون 

 . دیشخبب تینارون  نآرق ،  تئارق  و  زامن ، ندناوخ  اب  ناتیاه  هناخ  هب 

 ( ثیدح 41518 ص 392 ، ج 15 ، لامعلا ،  زنک  ) 

اهشتآ یشوماخ  هلیسو  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

یلا اوموق  سانلا !  اهیا  سانلا :  يدی  نیب  کلم  يدان  الا  اهتقو  رضحی  هالص  نم  ام 
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مکتالصب اهوئفطاف  مکروه  یلع ظ  اهومتدقوا  یتلا  مکنارین 

شیپرد يا  هتشرف  دسر  یم  ارف  نآ  تقو  نوچ  هک  نیا  رگم  تسین  يزامن  چیه 

تشپ رب  هک  یشتآ  يوس  هب  دیزیخرب  مدرم !  يا  دنک :  یم  ادن  نامدرم  يور 

 . دینک شوماخ  شیوخ  زامن  اب  ار  نآ  ات  دیا ، هتخورفادوخ 

 ( ص 339 ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

ربق رد  رازگزامن  سنوم 

 ( : ص  ) ربمایپ

هربق و یف  هسنوی  نوللا  رونا  صخش  هروصب  هربق  یف  تیملا  یلا  یتأت  هالصلا  نا 

خزربلا لاوها  هنع  عفدی 

دریگ و یم  سنا  وا  اب  هدش و  تیم  ربق  دراو  هرهچ  دیفس  یناسنا  تروص  هب  زامن 

 . دنک یم  فرطربوا  زا  ار  خزرب  ياهتشحو 

 ( ص 283 هرهازلا ،  مکحلا  ص 1 .  ج 4 ، رابخالا ، یلآل  ) 

زامن راظتنا  ریثأت 

 ( : ع  ) قداص ماما 

نا هللا  یلع  قح  هللا و  فیض  وهف  هولصللراظتنا  هتولص  دعب  دجسم  یف  ماقا  نم 

هفیض مرکی 

ار يدعب  زامن  راظتنا  هک  یلاح  رد  دتسیاب ، دجسمرد  زامن  ره  زا  دعب  هک  یسک 

 . دنک مارکا  ار  شنامهم  هک  تسادخرب  و  تسادخ ،  نامهم  وا  سپ  دشک ، یم 

 ( ص 78 ج 4 ، هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

تمایق رد  نیمز  تداهش 
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 ( : ص  ) ربمایپ

همایقلا موی  اهب  هل  تدهش  الا  ضرالا  عاقب  نم  هعقب  یف  هتهبج  لعجی  لجر  نم  ام 

نیمز نآ  دراذگب ، نیمز  زا  يا  هعطق  رب  هدجس  يارب  ار  دوخ  یناشیپ  هک  یناسنا  ره 

 . داد دهاوخ  تداهش  وا  عفن  هب  تمایق  زور  رد 

 ( ص 175 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ص 474 .  ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

هدنب برقت  هلیسو  زامن ،

 ( : ع  ) اضر ماما 

دبعلا نم  هللا  یلا  لاصولا  بلط  هولصلا )  )

 . تسا دنوادخ  يوس  هب  هدنب  برقت  لاصو و  هبلاطم  زامن ) )

 ( ص 264 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

رازگ زامن  هلیسو  هب  الب  عفر 

 ( : ع  ) قداص ماما 

یلع اوعمجا  ول  انتعیش و  نم  یلصی  نمع ال  انتعیش  نم  یلصی  نمب  عفدی  هللا  نا 

اوکلهل هولصلا  كرت 

( الب  ) زامن یب  نایعیش  زا  دنروآ ، یم  اج  هب  زامن  هک  ینایعیش  هلیسو  هبدنوادخ  انامه 

 . دندش یم  كاله  همه  هنیآ  ره  دندوب ، زامن  كرات  همه  رگا  یلو  ، دنک یم  عفد  ار 

 ( ص 184 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

لامعا رب  ظان ر  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

اهب رظنت  رظنت و ال  هولصلا 
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 . درک دیابن  رگید  راک  لطعم  ار  زامن  یلو  دیشک  راظتنا  دیابزامن  يارب 

 ( ص 183 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

رازگزامن هب  ادخ  هجوت 

 ( : ص  ) ربمایپ

هیلا لج -  زع و  هللارظن -  هتالص  یف  نمؤملا  دبعلا  ماقا  اذا 

 . دنک یم  رظنوا  هب  ناحبس  دنوادخ  دتسیا ، یم  زامن  هب  نمؤم  هدنب  هک  یتقو 

 ( ص 21 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

باذع عنام  زامن ،

 ( : ص  ) ربمایپ

بیاجع هحرابلا  تیار  لاقف :  اموی ، هلاو -  هیلع  هللا  یلص  هللا -  لوسر  دنع  انک 

نا یلا   ) اندالوا انولها و  انسفنا و  كادف  هبانثدح  تیأر  ام  هللا و  لوسر  ای  انلقف : 

هتشوتحا دق  یتما  نم  الجر  تیار  و   - هلا هیلع و  هللا  یلص  لاق -  لاق ). . . 

هنم هتعنمف  هتولص  هتئاجف  باذعلا  هکئالم 

 ، مدوب ص )   ) مالسا یمارگ  لوسر  تمدخ  يزور  تفگ :  هرمس  نب  نمحرلادبع 

هچ هللا !  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  مدید .  یبیاجع  بشید  نم  دندومرف :  ترضح 

ترضح داب ! وت  يادف  ام  دالوا  لها و  ناج و  دییامرفب ، نایب  ام  يارب  دیدید ؟

دندوب هدرک  هرصاحم  ار  وا  باذع  هکئالم  هک  ارم  تما  زا  يدرم  مدید  دندومرف : 

 . دش شباذعزا  عنام  دمآ و  شزامن  لاح  نیا  رد 

 ( ص 183 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

ناهانگ ششخب  بجوم  زامن 
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 ( : ع  ) یلع ماما 

هیفاعلا هللا  لأسا  نیتعکر و  یلصا  یتح  هدعب  تلهما  بنذ  ینمها  ام 

زا مناوخب و  زامن  تعکر  ود  هک  ما  هتفای  تصرف  نآ  باکترا  زا  سپ  هک  یهانگ 

 . تسا هتخاسن  نیگمغ  ارم  مهاوخب  شزرمآ  گرزب  يادخ 

 ( 299 راصق ، تاملک  هغالبلا ،  جهن  ) 

زامن هلیسو  هب  برقت 

 ( : ع  ) یلع ماما 

تناک اهناف  اهب  اوبرقت  و  هنم ،  اورثکتساو  اهیلع ، اوظفاح  هالصلا و  رما  اودهاعت 

اتوقوم اباتک  نینمؤملا  یلع 

نآ اب  دیروآ و  اج  هب  رایسب  دییامن و  تظفاحم  ار  نآ  دینک و  تاعارمار  زامن  رما 

هدش و هتشون  نینموم  رب  هک  تسا  يا  هضیرف   " زامن اریز  دییوج ، برقت  ادخ  هب 

 " . تسا هدیدرگ  نییعت  نآ  تقو 

 ( هبطخ 199 هغالبلا ،  جهن  ) 

تسا یعقاو  زامن  تشهب  دورو  لماع 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هللا هجو  اهب  دیری  نیتعکرلا  یلصیل  دبعلا  نا  لیلقلارکشی ،  میحرل  مکبر  نا 

هنجلا هب  هللا  هلخدیف 

ود ناسنا  هنیآ  ره  دنک ، یم  ریدقت  ار  مک  لمع  تسا ،  نابرهم  امش  راگدرورپانامه 

دراو ار  وا  زامن ، نآ  ببس  هب  دنوادخ  دروآ ، ياج  هب  ادخ  ضحمزامن  تعکر 

 . دنک یم  تشهب 
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 ( ص 316 ج 3 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

راگدرورپ تاقالم 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هللا یقل  نهتیقاوم  یلع  ظفاح  نهماقأ و  نم  تاضورفملا  سمخلا  تاولصلا  هذه 

همایقلا موی 

، دیامن نآ  تاقوا  زا  تظفاحم  دراد و  اپ  هب  ار  هناگ  جنپ  ياهزامن  نیا  هک  یسک 

 . دنک یم  تاقالم  تمایق  زور  ار  راگدرورپ 

 ( ص 70 لامعالا ،  باوث  ) 

زامن زا  تناعتسا  کسمت و 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هیالا هذه  الت  مث  هالصلا  یلا  ماق  عزف  رما  هلامااذا  مالسلا -  هیلع  یلع -  ناک 

 " هالصلاو ربصلاب  اونیعتساو  "

زامن هب  دمآ ، یم  شیپ  وا  يارب  یمهم  لکشم  نوچ  هک  دوب  نانچ  ع )   ) یلع هویش 

 " . هالصلا ربصلاب و  اونیعتساو  دناوخ . . . " :  یم  ار  هیآ  نیا  داتسیا و  یم 

 ( ص 67 ج 1 ، روثنملارد ، ریسفت  ) 

ادخ يدونشخ  بلاط 

 ( : ص  ) ربمایپ

هدحو هللا  اهب  دیرت  نا  کصالخا و  هالصلا  امنا  كدوعقو ،  کمایق  هالصلا  تسیل 

نداد رارق  صلاخ  زامن  هک  تسین  نیا  زج  تسین ،  وت  نتسشن  نتساخرب و  زامن 

 . یهاوخب ار  ادخ  اهنت  يدونشخ  نآ  هب  هک  نیا  تسوت و 
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 ( ص 325 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 109 .  ج 2 ، یفاو ،  لوصا  ) 

هودنا ندش  فرطرب  زامن و 

 ( : ع  ) قداص ماما 

دجسملا لخدی  مث  أضوتی  نا  ایندلا  مومغ  نم  مغ  هیلع  لخد  اذا  مکدحا  عنمی  ام 

ربصلاب و اونیعتساو   : " لوقی یلاعت  هللا  تعمس  اما  امهیف ، هللا  وعدی  نیتعکر  عکریف 

 " هالصلا

وا رب  ایند  ياهمغ  زا  یهودنا  مغامش و  زا  یکی  نوچ  هک  دراد  یعنام  هچ 

عفر يارب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دورب و  دجسم  هب  دریگب و  وضو  دمآرد ،

ربصلاب اونیعتساو   : " دیامرف یم  ادخ  هک  يا  هدینشن  رگم  دناوخب .  ار  ادخ  دوخ  هودنا 

 " . هالصلا و 

 ( ص 263 ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  ص 10 . .  ج 1 ، نایبلا ،  عمجم  ) 

رازگزامن هب  توملا  کلم  هجوت 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

لک یف  مهحفصتا  اناو  الا  رحب  رب و ال  یف  رعـش  ردم و ال  تیب  لها  نم  ام  هلا : -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسرل  لاق  توملا  کلم  نا 
هالصلا تیقاوم  دنع  تارم  سمخ  موی 

هک نیارگم  تسین ،  ایرد  یکـشخ و  رد  يا  هماج  بحاص  يا و  هناخ  لها  چـیه  تفگ :  ص )   ) ادـخ لوسر  هب  توملا  کلم  اـنامه ،
 . مرذگ یم  اهنآ  زا  زامن  ماگنه  راب  جنپ  زور  ره  رد  نم 

 ( ص 79 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

برقت ثعاب  تاکز ،  هارمه  زامن 

 ( : ع  ) یلع ماما 

مالسالا لهال  انابرق  هالصلا  عم  تلعج  هاکزلا  نا 
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 . تسا دنوادخ  هب  ناناملسم  برقت  هیام  زامن  هارمه  تاکز  انامه 

 ( ص 199 هغالبلا ،  جهن  ) 

زامن یلوبق  هناشن 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هنم تلبق  هتعنم  ام  ردقبف  رکنملا  وءاشحفلا  نع  هتالص  هتعنم  له  رظنیلف  لبقت  مل  ما  هتالص  تلبقا  ملعی  نا  بحا  نم 

ردق ره  هب  سپ  هن ؟  ای  هتـشاد  زاب  یتشز  هانگزا و  ار  وا  شزامن  ایآ  هک  دـنیبب  هن ،  ای  هدـش  لوبق  شزامن  دـنادب  دراد  تسود  سکره 
 . تسا هدش  لوبق  شزامن  هزادنا  نامه  هب  هتشاد  زاب  هانگ  زا  ار  وا  شزامن  هک 

 ( ص 198 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن اب  امرگ ، زا  ییاهر 

 ( : ص  ) ربمایپ

منهج حیف  نم  رحلا  ناف  هالصلاب  اودرباف  رحلا  دتشا  اذا 

 . تسا منهج  ششوج  زا  ترارح  امرگ و  اریز  دینک ، کنخار  نآ  زامن  طسوت  تفرگ ،  تخس  امش  رب  نآ  تدش  امرگ و  تقو  ره 

 ( ص 15 ج 80 ، راونالا ، راحب  ) 

اهیتخس رد  زامن  هب  اجتلا 

 ( : ص  ) ربمایپ

هالصلا یلا  عزف  رما  هنزح  اذا 

 . تسج یم  تناعتسا  نآ  زا  درب و  یم  هانپ  زامن  هب  دمآ ، یم  شیپ  وا  يارب  یلکشم  هچنانچ  هک  دوب  نانچ  ص )   ) ادخ لوسر  هویش 

 ( ص 67 ج 1 ، روثنملارد ، ریسفت  ) 

زامن اب  یتحاران  ناربج 

 ( : ع  ) هللادبعوبا

 " هالصلا ربصلاب و  اونیعتساو   " هیآلا هذه  یلت  مث  هالصلا ،  یلا  عزف  یش ء ، هلاه  اذا  مالسلا -  هیلع  یلع -  ناک 
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و درک ) یم  ناربج  زامن  قیرط  هب  ار  دوخ  یتخاران   ) درب یم  هانپ  زامن  هب  دمآ ، یم  شیپ  یلکشم  ع )   ) نینمؤملاریما يارب  هک  یماگنه 
 . دومن یم  توالت  ار   " هالصلا ربصلاب و  اونیعتساو   " هیآ

 ( ص 263 ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

رازگزامن زا  ادخ  لابقتسا 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

ههجوب نمحرلا  لبقتسا  هلبقلا  یلصملا  لبقتسا  اذا 

 . دروآ یم  ور  شتروص  هب  نامحر  دنوادخ  دیامن ، هلبق  هب  ور  رازگزامن  هک  هاگنآ 

 ( ص 58 ج 2 ، یفاو ،  لوصا  ) 

طارص زا  روبع 

 ( : ص  ) ربمایپ

طارصلا یلع  زاوج  هالصلا 

 . تسا طارصزا  روبع  زاوج  زامن 

 ( ص 168 ج 98 ، راونالا ، راحب  ) 

تیم يارب  کین  راک  رثا 

 ( : ع  ) قداص ماما 

تیملل هلعفی و  يذلل  هرجا  بتکی  ،و  ءاعدلا ربلا و  هقدصلا و  جحلا و  موصلا و  هالصلا و  هربق  یف  تیملا  یلع  لخدی 

نآ هک  یـسک  نآ  تیم و  يارب  روما  نیا  شاداپ  رجاو و  دوش ، یم  لخاد  وا  ربق  رد  تیم  يارب  اعد  یکین و  هقدـص و  هزور و  زاـمن و 
 . دوش یم  هتشون  دهد ، یم  ماجنا  ار 

 ( ص 62 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

ناسنا رادساپ  زامن 

 ( : ع  ) یلع ماما 
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تاوکزلا تاولصلاب و  نینمؤملا  هدابع  هللا  سرح  ام  کلذ  نع  و 

 . دنک یم  يرادساپ  شنامیا  اب  ناگدنب  زا  زامنرد ، یشوکتخس  اهتاکز و  اهزامن و  اب  دنوادخ  هک  تساجنیا  زا  و 

 ( ص 798 مالسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن  ) 

خزود شتآ  لیاح 

 ( : ص  ) ربمایپ

رانلا نیب  هنیب و  ارتس  هندب و  یلع  اسابل  ههجو و  یلع  ارون  هسأر و  یلع  اجات  رشحملا  دنع  دبعلا  هالص  نوکت  و 

شتآ وا و  نیب  لـیاح  رتاـس و  و  يو ،  ندـب  يارب  ساـبل  شتروص ،  تینارون  بجوم  و  وا ، رـس  رب  تسا  یجاترـشحم  رد  هدـنب  زاـمن 
 . تسا منهج 

 ( ص 231 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

رازگزامن عیفش 

 ( : ص  ) ربمایپ

توملا کلم  نیب  هنیب و  عیفش  هالصلا 

 . تسا توملا  کلم  دزن  رد  رازگزامن  عیفشزامن 

 ( ص 232 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

نایاسراپ بوبحم  زامن 

 ( : ع  ) یلع ماما 

لعبتلا نسح  هأرملا  داهج  و  مایصلا ،  ندبلا  هاکز  هاکز و  یش ء  لکل  و  فیعض ،  لک  داهج  جحلا  و  یقت ،  لک  نابرق  هالصلا 

تاکز و دراد و  تاکز  يزیچ  ره  تسا .  ناوتان  دارفا  داهج  جح ،  و  تسادـخ ،  هب  ییاسراپ  ره  ندـش  کیدزن  برقت و  هلیـسوزامن 
 . دشاب یم  ندرک  يرادرهوش  بوخ  مه  نز  داهج  تسا .  نتفرگ  هزور  ندب ،  ندرک  كاپ 

 ( ص 1152 مالسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن  ) 

زامن رجا 
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 ( : ص  ) ربمایپ

هنجللانمث نیعلاروحل و  اروهم  هنجلل و  احاتفم  هالصلا . . . 

 . تسا تشهب  ياهب  نمثو و  نیعلاروح  هیرهم  دشاب و  یم  وا  يارب  تنج  باوبا  شیاشگ  حتف و  بجوم  زامن 

 ( ص 231 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

؟ دنسانش یم  یناسک  هچ  ار  زامن  قح 

 ( : ع  ) یلع ماما 

هناحبس هللا  لوقی   ، لام دلو و ال  نم  نیع  هرق  و ال  عاتم ،  هنیز  اهنع  مهلغشت  نیذلا ال  نینمؤملا  نم  لاجر  هولصلا )   ) اهقح فرع  دق  و 
 " هوکزلا ءاتیاو  هالصلا  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  : "

زاب ناشراگدرورپ  تدابع  زا  ار  نانآ  لام ،  هن  دنزرف و  زااه  یمـشچ  رون  هن  ایند ، ياه  تنیز  هن  هک  دـنا  هتخانـش  نینمؤم  ار  زامن  قح 
زامن و نتـشاداپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  دتـس  داد و  تراجت و  هک  دنتـسه  ینادرم   : " دیوگ یم  ناحبـسدنوادخ  هک  اریز  دراد ، یمن 

" . دراد یمن  زاب  تاکز  تخادرپ 

 ( هبطخ 199 هغالبلا ،  جهن  ) 

ینالوط هدجس  تونق و  ریثأت 

 ( : ع  ) یلع ماما 

رانلا باذع  نم  یجنی  دوجسلا  تونقلا و  لوط 

 . دهد یم  تاجن  شتآ  باذع  زا  ار  رازگزامن  زامن ، رد  ینالوط  هدجس  تونق و 

 ( ثیدح 3353 ص 175 ، مکحلا ،  ررغ  فینصت  ) 

زامن مالس  ریثأت 

 ( : ع  ) يرکسع نسح  ماما 

هتکئالم هیلع  ملسو  هیلع  هللا  ملس  هتالص ،  نم  ملس  اذاف 

 . دنتسرف یم  مالسوا  رب  هکئالم  دنوادخ و  داد ، مالس  ار  شزامن  هدنب  هک  ینامز  سپ 
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 ( ص 221 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

بجاو زامن  شزرا 

 ( : ع  ) قداص ماما 

 . . . هجح نیرشع  نم  ریخ  هضیرف ،  هالص 

 . تسا یبحتسم  جح  تسیب  زا  رتهب  بجاوزامن 

 ( ص 227 ج 82 ، راونالا ، راحب  ص 339 .  ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

تدابع بلط 

 ( : ع  ) نسح ماما 

اهوضفراف هضیرفلاب  لفاونلا  ترضا  اذا  اهل و  یکزت  هدابعلا  بلط  نم  نا 

ثعاب  ) دـیناسر ررـض  بجاو  ياهزامن  هب  یبحتـسم  ياهزامن  هاگره  ،و  دـنک یم  كاپ  نآ  يارب  ار  لد  دراد ، تدابع  بلط  سک  ره 
 . دینک كرت  ار  یبحتسم  ياهزامن  دش ) بجاو  ياهزامن  داعبا  تافص و  زا  یکی  هب  یناسر  بیسآ 

 ( ص 267 لوقعلا ،  فحت  ) 

هیموی بجاو  ياهزامن 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

راهنلا لیللا و  یف  تاولص  سمخ  لاقف :  هالصلا ؟  نم  لج -  زع و  هللا -  ضرف  امع 

ترـضح نآ  درک ؟ بجاو  ار  زاـمن  رادـقم  هچ  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  مدرک  لاؤـس  ع )   ) رقاـب ماـما  ترـضح  زا  دـیوگ :  یم  هرارز 
 . درک بجاو  ار  زامن  جنپ  دندومرف : 

 ( ص 205 ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ) 

هناگ جنپ  ياهزامن  زا  لاؤس 

 ( : ع  ) قداص ماما 

کلذ يوس  امع  کلأسی  مل  تاضورفملا  سمخلا  تاولصلاب  هللا  تیقل  اذا 
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 . هناگ جنپ  ياهزامن  زا  رگم  دوش ، یمن  امش  زا  لاؤس  يدرک ،  تاقالم  بجاو  هناگ  جنپ  ياهزامن  اب  ار  دنوادخ  هک  یماگنه 

 ( ص 5 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

ندوب هعیش  هناشن 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هدابعلا و دهزلا و  لها  هنامالا و  ءافولا و  لها  داهتجالا و  عرولا و  لها  انتعیش 

هلیللاو مویلا  یف  هعکر  نیسمخ  يدحالا و  باحصا 

رد هک  دنتسه  یناسک  دنتدابع و  دهز و  لها  دنا و  نیماو  افواب  یمدرم  دنا و  تیدج  شـشوک و  ینمادکاپ و  يوقت و  لها  ام  نایعیش 
 . دنناوخ یم  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  زور  هنابش 

 ( ص 167 ج 68 ، راونالا ، راحب  ) 

تابجاو لضفا 

 ( : ع  ) اضر ماما 

سمخلا هولصلا  لج -  وزع  هللا -  هفرعم  دعب  ضئارفلا  لضفا  نا  ملعا 

 . تسا هناگ  جنپزامن  لج  زع و  يادخ  تفرعم  زا  دعب  تابجاو  لضفا  هک  نادب 

 ( ص 175 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

بجاو لمع  نیتسخن 

 ( : ص  ) ربمایپ

سمخلا تاولصلا  یتمأ ،  یلع  هللا  ضرتفا  ام  لوا 

 . تسا هناگ  جنپ  ياهزامن  درک ، بجاو  نم  تما  رب  دنوادخ  هک  يزیچ  نیلوا 

 ( ثیدح 18851 ج 7 ، لامعلا ،  زنک  ) 

زامن بوجو 

 ( : ع  ) قداص ماما 
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هالصلا ضرف  امک  هوکزلا  ضرف  هللا  نا 

 . درک بجاو  ار  زامن  هک  روط  نامه  درک ، بجاو  ار  تاکزادخ 

 ( ص 3 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

هلفان زامن  یلوبق  طرش 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

هضیرفلا لوبق  دعب  هلفانلا  لبقت  امنا 

لوبق دروم  بجاو  زامن  هک  تسا  لوبق  دروم  ینامز  یبحتسم  زامن  انامه ،

 . دوش عقاو 

 ( ص 20 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

نمؤم ياه  هناشن 

 ( : ع  ) يرکسع نسح  ماما 

و نیمیلا ،  یف  متختلا  نیعبرالا و  هرایزو  نیسمخلا ،  هالص  سمخ ،  نمؤملا  تامالع 

 " . میحرلا نمحرلا  هللا  مسب   " رهجلا نیبجلا و  ریفعت 

 ( هلفان تعکر  بجاو و 34  زامن  تعکر   17  ) زور هنابش  رد  زامن  تعکر  ندناوخ 51  - 1 تسا :  زیچ  جنپ  نمؤم  ياه  هناشن  میالع و 
هللا مسب   " نتفگ دنلب  - 5 نداهن .  كاخ  رب  یناشیپ  - 4 ندرک .  تسار  تسد  هب  رتـشگنا  - 3 ع . )   ) نیـسح ماما  نیعبرا  ترایز  - 2 . 

 . اهزامنرد میحرلا "  نمحرلا 

 ( ج 10،ص 373 هعیشلا ،  لئاسو  ) 

زامن زا  دعب  نتساوخ  تجاح 

 ( : ع  ) قداص ماما 

مکضئارف بیقع  مکجئاوح  هللا  اولئساف  هیلا ،  تاقوالا  بحا  یف  تاولصلا  مکیلع  ضرف  لج -  زع و  هللا -  نا 

 . دیهاوخب ناتیاهزامن  زا  دعب  اردوخ  تاجاح  سپ  درک ، بجاو  تاقوا  نیرتبوبحم  رد  ار  بجاو  ياهزامن  دنوادخ  هک  یتسرد  هب 
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 ( ص 324 ج 85 ، راونالا ، راحب  ) 

مدرم نیرتدباع 

 ( : ع  ) موصعم

سانلا دبعا  تناف  کیلع  تضرتفا  ام  تیلص  اذا  یلاعت :  برلا  لاق  لوقی :  مالسلا -  هیلع  هتعمس - 

اج هب  مدرک ،  بجاو  وـت  رب  هک  ار  يزاـمن  هک  یتـقو  نآ  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  دوـمرف :  هک  مدینـش  ع )   ) ماـما زا  تفگ :  هزمح  یبا 
 . یتسه مدرم  نیرتدباع  سپ  يدروآ ، 

 ( ص 183 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

 ( ع  ) نیسح ماما  تبرت 

 ( : ع  ) قداص ماما 

عبسلا بجحلا  قرخی  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  هبرت  یلع  دوجسلا 

 . دفاکش یم  ار  عنام  هدرپ و  تفه  ع )   ) نیسح ماما  تبرت  رب  هدجس 

 ( ص 135 ج 101 ، راونالا ، راحب  ) 

تراهط

 ( : ع  ) قداص ماما 

روهطب الا  هولص  ال 

 ( . ممیت لسغ ،  وضو ،  ) تراهطاب رگم  تسین ،  تسرد  زامن 

 ( ص 261 ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

زامن ره  اب  كاوسم 

 ( : ص  ) ربمایپ

هولص لک  عم  كاوسلاب  مهترمأل  یتما ،  یلع  قشا  نا  ول ال 

 . دننزب كاوسم  زامن  ره  اب  هک  مداد  یم  روتسد  اهنآ  هب  هنیآ  ره  دوبن ، راوشد  تخس و  نم  تما  رب  رگا 
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 ( ص 597 ج 4 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

رطع زامن و 

 ( : ع  ) قداص ماما 

رطعتم ریغ  اهیلصی  هعکر  نیعبس  نم  لضفا  رطعتملا ، اهیلصی  ناتعکر 

 . تسا هدزن  رطع  هک  یسک  زامن  تعکر  داتفه  زا  تسا  رتهب  رطع  اب  زامن  تعکر  ود 

 ( ص 42 قالخالا ،  مراکم  ) 

كاوسم زامن و 

 ( : ص  ) ربمایپ

كاوس ریغب  هعکر  نیعبس  نم   - لج زع و  هللا -  یلا  بحا  كاوسب ،  نیتعکر 

 . تسا رتهب  كاوسم  نودب  زامن  تعکر  داتفهزا  دنوادخ  دزن  هدز ،  كاوسم  ياهنادند  اب  زامن  تعکر  ود 

 ( ص 675 ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ) 

زامن دعب  راظتنا 

 ( : ص  ) ربمایپ

هنجلازونک نم  زنک  هولصلا  دعب  هولصلا  راظتنا 

 . تشهب ياهجنگ  زا  تسا  یجنگ  رگید ، زامن  ات  زامن  زا  ندیشک  راظتنا 

 ( ص 78 ج 4 ، هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

ینالوط تونق 

 ( : ص  ) ربمایپ

فقوملا یف  همایقلا  موی  هحار  مکلوطا  ایندلا  راد  یف  اتونق  مکلوطا 

 . دوب دهاوخ  رتشیب  وا  یتحار  رشحم  فقوم  رد  ترخآ  رد  دشاب ، رت  ینالوط  ایند  نیا  رد  شتونق  امش  زا  یسک  ره 
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 ( ص 59 لامعالا ،  باوث  ) 

زامن يارب  زیمت  سابل 

 ( : ع  ) یلع ماما 

هالصلل روهط  وه  نزحلاو و  مهلا  بهذی  بایثلا  نم  فیظنلا 

 . تسا زامن  بسانم )   ) كاپ سابل  نآ  هدرک و  فرطرب  ار  یتحاران  مغ و  زیمت  سابل 

 ( ص 346 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

رازگزامن رب  مالس 

 ( : ع  ) قداص ماما 

تلخد اذا  کتالص و  یلع  لبقا  مث  هلا -  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا -  یلع  ملس  مهیلع و  ملـست  الف  نولـصی  موقلا  دجـسملا و  تلخد  اذا 
مهیلع ملسف  نوثدحتی  سولج  موق  یلع 

نک مالس  ص )   ) ادخ لوسر  رب  هکلب  نکن ،  مالس  اهنآ  رب  دنتسه ، زامن  لوغشم  مدرم  هک  ینامز  يدش و  دجـسم  لخاد  هک  یماگنه 
 . نک مالس  اهنآ  رب  دنتسه ، تبحص  لوغشم  هک  يدش  یهورگ  رب  دراو  یتقو  یلو  وشزامن ، لوغشم  و 

 ( ص 8 ج 76 ، راونالا ، راحب  ) 

ریوصت ياراد  سابل 

 ( : ع  ) قداص ماما 

لیثامت هیف  بوث  هیلع  یلصی و  نا  هرک  هنا 

دناوخب زامن  تسه  يریوصت  نآ  رد  هک  یسابل  اب  هک  نیا  زا  تشاد  تهارک  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا 
.

 ( ص 317 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

تاولص اب  هارمه  لماک  زامن 

 ( : ع  ) قداص ماما 
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هالصلا مامت  نم  ملس -  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا -  یلع  هالصلا  نا  امک  هرطفل )   ) هوکزلاءاطعا موصلا  مامت  نم  نا 

ثعاب وا ) لآ  و   ) دـمحم رب  تاولـص  هک  نانچ  ، دـشاب یم  هزور  تیمامت  هیاـم  ناـضمر )  هاـم  رخآ  رد   ) هرطف تاـکز  تخادرپ  اـنامه 
( . دوش یم  لماک  هرطف  تاکز  اب  هزور  تاولص و  اب  زامن  ینعی   ) تسا زامن  تیمامت 

 ( ص 221 ج 6 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

زامن دیلک 

 ( : ص  ) ربمایپ

هالصلا حاتفم  ءوضولا 

 . تسا زامن  حاتتفا  هلیسو  دیلک و  وضو 

 ( ثیدح 1588 هحاصفلا ،  جهن  ) 

سدقم ياهناکم  رد  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

اروهط ادجسم و  ضرالا  یل  تلعج 

 . تسا هدش  هداد  رارق  هدننک  كاپ  هاگ و  هدجس  نم  يارب  نیمز  انامه 

 ( ج 3،ص 593 هعیشلا ،  لئاسو  ) 

تاکز تخادرپ  اب  لماک  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

هوکزب الا  هالص  متت  ال 

 . تاکز تخادرپ  اب  رگم  دوش  یمن  لماک  یسک  زامن 

 ( ص 29 ج 96 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن هب  یمارتحا  یب 

 ( : ع  ) یلع ماما 
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اهرقوامف اهتقو  لبق  هولصلا  هبها  ذخأی  مل  نم 

 . تسا هدومن  یمارتحا  یبزامن  هب  دنکن ، هدامآ  زامن  هماقا  يارب  ار  دوخ  زامن  زا  لبق  هک  یسک 

 ( ص 329 باب 768 ، ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) 

اشع زامن  زا  لبق  باوخ 

 ( : ع  ) قداص ماما 

تیضم ءامسلا  یلا  یب  يرسا  امل  هلاو : -  هیلع  هللا  یلص  هللا -  لوسر  لاق 

ءاشعلا هالص  نع  نومانی  نیذلا  ءالؤه  لاقف :  لیئربج ؟  ایءالؤه  نم  تلقف :  رخصلاب ، مهسؤر  خضرت  ماوقاب 

اباهنآ ياهرـس  متـشذگ  یتعامج  هب  دـندرب ، نامـسآ  هب  ارم  هک  هاگنآ  دومرف :  ص )   ) ادـخ ربمایپ  هک  هدـش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا 
 . دنباوخ یم  ءاشع  زامن  ندناوخزا  لبق  هک  دننانآ  اهنیا  تفگ :  دننایک ؟ اهنیا  لیربج  يا  متفگ  دش ، یم  هتفوک  گنس 

 ( ص 213 ج 2 ، راونالا ، راحب  ) 

هلبق

 ( : ع  ) قداص ماما 

هللا نع  کلغشی  لغاش  لک  نع  کبلق  غرفتسا  هیف و  مه  ام  قلخلاو و  اهیف  ام  ایندلا و  نم  سناف  هلبقلا  تلبقتسا  اذا 

هدننک مرگرس  هنوگ  ره  زاار  دوخ  بلق  نک و  شومارف  ار  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  يداتـسیا ،  هلبق  بناج  هب  زامن  يارب  هک  یماگنه 
 . زاس غراف  درادزاب ، ادخ  زا  ار  وت  هک  يا 

 ( ص 396 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

زامن رد  هیآ  دص  تئارق 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هلیل تونق  اهب  هل  لج -  زع و  هللا -  بتک  هلیل  یف  اهب  یلصی  هیا  هئام  أرق  نم 

 . دسیونب بش  رسارس  تدابع  وا  يارب  هلیسونیا  هب  ادخ  دناوخب ، يزامن  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  دصکی  بش  کی  رد  سک  ره 

 ( ص 445 ج 2 ، یفاکلا ،  ) 
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زامن رد  نآرق  توالت 

 ( : ع  ) نیسح ماما 

فرح لکب  هل  بتکی  امئاق  هتالص  یف  لج -  زع و  هللا -  باتک  نم  هیا  أرق  نم 

هنسح هئام 

 . دوش یم  هتشون  وا  يارب  هنسح  دص  یفرح  ره  هب  دناوخب ، دوخ  زامن  رد  هداتسیا  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  هک  یسک 

 ( ص 447 ج 2 ، یفاکلا ،  ) 

زامن رد  نآرق  تئارق 

 ( : ص  ) ربمایپ

هالصلاریغ یف  نارقلا  هءارق  نم  لضفا  هالصلا  یف  نارقلا  هءارق 

 . زامن ریغ  زا  تسا  لضفا  زامن  رد  نآرق  تئارق 

 ( ص 292 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

ینالوط دوجس  عوکر و 

 ( : ع  ) قداص ماما 

تیصعو اوعاطا  هاتلیو !  ای  لاقف  هفلخ ،  نم  سیلبا  فتهی  دوجسلا  عوکرلا و  لاط  اذا  مکدحا  ناف  دوجـسلا  عوکرلا و  لوطب  مکیلع  و 
تیبا اودجس و  و 

ياو دنز :  یم  دایرف  وا  لابند  هب  ناطیش  دشکب  لوط  شدوجس  عوکرامش و  زا  یکی  هاگره  هک  هدجس ،  عوکر و  لوط  هب  داب  امش  رب 
 . مدز زاب  رس  نم  درک و  هدجس  وا  مدرک  تیصعم  نم  ودرک  تعاطا  وا  نم !  رب 

 ( ص 242 هیددعلا ،  ظعاوم  ص 199 .  ج 78 ، راونالا ، راحب  ) 

هدجس

 ( : ع  ) یلع ماما 

دوجسلا نم  هسأر  عفری  نا  هرس  ام  هللا  لالج  نم  هاشغی  ام  یلصملا  ملعی  ول 
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 . درادرب هدجس  زا  رس  هکدوش  یمن  یضار  زگره  تسا ،  یهلا  لالج  لومشم  هزادنا  هچ  دنادب  رازگزامن  رگا 

 ( ص 379 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 207 .  ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

دوجس قح 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هدحاو هرم  رمعلا  یف  ناک  ول  دوجسلا و  هقیقحب  یتا  نم  هللا  رسخ و  ام 

مامت رد  هچ  رگا  دوشن ، وا  هجوتم  نایز  ناونع  چـیه  هب  دـنک  یقیقح  هدجـس  دروآ و  ياج  هب  ار  دوجـس  قح  هک  یـسک  مسق  ادـخ  هب 
 . دروآ ياج  هب  راب  کی  ار  يدوجس  نینچ  رمع  تدم 

 ( ص 136 ج 85 ، راونالا ، راحب  ) 

تلاح نیرتکیدزن  هدجس 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هب هدـنب  تلاح  نیرتکیدزن   " برتقا دجـسا و  و   - : " لـجو زع  هللا -  لاـق  دـجاس ، وه  و  لـج -  زع و   - هللا یلا  دـبعلا  نوکی  اـم  برقا 
 " . يوج برقتو  نک  هدجس  دومرفدنوادخ :  تسا  هدجس  رد  هک  تسا  یتقو  گرزب  دنوادخ 

 ( ص 38 ج 2 ، نیقتملا ،  هضور  ) 

زامن هب  تداع 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هثیدح و قدص  یلا  اورظنا  نکل  کلذل و  شحوتسا  هکرت  ولف  هداتعا  یش ء  کلذ  ناف  هدوجـس ،  لجرلا و  عوکر  عوط  یلا  اورظنت  ال 
هتناماءادا

، دشاب هدش  يداع  رما  کی  وا  يارب  دنشاب و  هدرک  تداع  نآ  هب  تسا  نکمم  اریز  دینکن ، هاگن  دارفا  ینالوط  ياه  هدجس  عوکر و  هب 
 . رگنب ار  وا  يرادتناما  ییوگتسار و  هکلب  ، دننک تشحودننک  كرت  ار  نآ  رگا  و 

 ( ص 105 ج 2 ، یفاک ،  لوصا  ص 496 .  ج 1 ، نیلقثلا ،  رون  ریسفت  ) 

مالس

 ( : ع  ) قداص ماما 
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ایندلا ءالب  نم  نامالا  هلف  هبلق  هنم  اعشاخ  هلا -  هیلع و  هللا  یلص  هیبن -  هنسو  هللا  رما  يدا  نم  يا  نامالا ،  هولـص  لک  یف  مالـسلا  ینعم 
هرخالا باذع  نم  هئاربو 

يالب زا  دروآ ، ياج  هب  بلق  عوشخ  اب  ار  شربمایپ  تنـس  ادـخرما و  هک  سک  ره  ینعی  تسا ،  ناما  زامن ، ناـیاپ  رد  مالـس "   " ینعم
 . تسا رانکرب  ترخآ  باذعزا  و  ناما ،  رد  ایند 

 ( مالس باب  هعیرشلا ،  حابصم  ) 

برقت هیام  هدجس 

 ( : ع  ) یلع ماما 

دجس اذا  هللا  نم  دبعلا  نوکی  ام  برقا 

 . تسا هدجس  ماگنه  رد  دوش ، یم  کیدزن  ادخ  هب  هدنب  هک  یتقو  نیرتکیدزن 

 ( ص 233 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

یهلا هیطع  دمح ، هروس 

 ( : ص  ) ربمایپ

باتکلا هحتاف  لج -  زع و  هللا -  یناطعا 

 . تسا هدرک  اطع  نم  هب  ار  دمح  هروس  دنوادخ 

 ( ص 117 قودص ،  خیش  یلاما  ) 

صقان دوجس  عوکر و 

 ( : ص  ) ربمایپ

اهدوجس اهعوکر و  متی  نمل ال  هالص  و ال 

 . تسین زامن  شزامن ،  نآ  دهد ، ماجنا  صقان  ار  شدوجس  عوکر و  هک  يرازگزامن 

 ( ص 198 ج 29 ، راونالا ، راحب  ) 

تدابع نیرتهب  عوکر  دوجس و 
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 ( : ع  ) یلع ماما 

عوکرلا دوجسلا و  هدابعلا  معن 

 . تسا یتدابع  بوخ  یهلا ،  هاگشیپ  رد  عوکر  دوجس و 

 ( ص 175 مکحلا ،  ررغ  فینصت  ) 

دوجس عوکر و  ینالوط  ریثأت 

 ( : ع  ) یلع ماما 

عوکرلا دوجسلا و  هرثک  الا  هناحبس  هللا  نم  برقی  ال 

 . دناسرن ناحبس  دنوادخ  برقت  هب  ار  صخش  عوکر ،  دوجس و  ترثک  زج  يزیچ 

 ( ص 175 مکحلا ،  ررغ  فینصت  ) 

هدجس ندرک  ینالوط 

 ( : ص  ) ربمایپ

راهقلا دحاولا  هللا  يدی  نیب  دوجسلا  لطاف  یعم  هللا  كرشحی  نا  تدرا  اذا  و 

 . نک ینالوط  ار  راهق  ياتکی  يادخ  هاگشیپ  رد  هدجس  دزاسروشحم ، نم  اب  ار  وت  دنوادخ  یتساوخ  رگا  و 

 ( ص 164 ج 85 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن همدقم 

 ( : ص  ) ربمایپ

ریبکتلا هالصلا  فنا  فنا و  یش ء  لکل  و 

 . تسا ریبکت  زامن ، همدقم  تسا و  يا  همدقم  يزیچره  يارب 

 ( ص 16 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

هلبق ماگنه  رازگزامن  هب  دنوادخ  هجوت 
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 ( : ع  ) رقاب ماما 

هریغ هلا  ال  ههجوب ،  نامحرلا  لبقتسا  هلبقلا  یلصملا  لبقتسا  اذا 

 . تسین ییادخ  وازج  دروآ ، یم  ور  شتروص  هب  ملاع  راگدرورپ  ، درک هلبق  هب  ور  رازگزامن  هک  هاگنآ 

 ( ص 219 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن رد  هروس  دمح و 

 ( : ع  ) اضر ماما 

اعیضم اروجهم  نارقلا  نوکیالئل  هولصلا  یف  هءارقلاب  سانلا  رما 

 . دوشن عیاض  كورتم و  دیجم  نآرق  هک  دنا  هدش  ظوم ف  تهج  نیا  هب  زامن  رد  هروس  دمح و  ندناوخ  هب  مدرم 

 ( ص 84 ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ) 

دمح هروس  میلعت 

 ( : ص  ) ربمایپ

هللادبع نب  رباجل  لاق  هنا  هلاو -  هیلع  هللا  یلص  یبنلا -  نع  يور  ام  اهنم 

 : لاق اهینملع .  هللا !  لوسر  ای  یما  تنا و  یباب  یلب  رباج :  هل  لاقف  هباتک ؟  یف  هللااهلزنا  هروس  لضفا  کملعا  الا  رباج ! ای  يراـصنالا : 
ءافش یه  لاق :  ینربخا .  هللا !  لوسر  ای  یما  تنا و  یباب  یلب ،  لاق :  اهنع ؟ كربخاالا  رباج ! ای  لاق :  مث  باتکلا .  ما  دمحلا "  " هملعف

ماسلا الا  ءاد  لک  نم 

لزان شباتک  رد  ادـخ  هکار  يا  هروس  نیرتربایآ  رباـج ، يا  دومرف :  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  هب  هک  هدـش  تیاور  ص )   ) ربماـیپ زا 
هللا لوسر  سپ  زومایب .  نم  هب  ار  نآ  ادـخ ، لوسر  يا  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  يرآ  درک :  ضرع  رباـج  مزوماـین ؟  وت  هب  هدومرف 

مردام ردپ و  ارچ ، درک :  ضرع  ؟  هروس نیا  زا  مزاسن  تهاگآایآ  رباج  يا  دومرف :  داد و  میلعت  وا  هب  ار  باتکلا )  ما  " ) دمح  " هروس
 . گرم زج  تسا  يدرد  ره  يافش  نآ  دومرف :  زاس .  ربخاب  ارم  نآ  زا  هللا !  لوسرای  داب  وت  يادف 

 ( ثیدح 9 ص 20 ، ج 1 ، یشایع ،  ریسفت  ) 

زامن تنیز  عوشخ 

 ( : ص  ) ربمایپ
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هالصلا هنیز  عوشخلا 

 . تسا زامنرویز  تنیز و  عوشخ ، 

 ( ص 131 ج 77 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن رد  عوشخ 

 ( : ع  ) قداص ماما 

 " نوعشاخ مهتالص  یف  مه  نیذلا   : " لوق یلاعت  هللا  ناف  کتالص  یلع  لابقالا  عوشخلاب و  کیلعف  کتالص  یف  تنک  اذا 

یناسک نامیا  لها   : " دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  نوچ  زامن ، هب  لماک  هجوت  عوشخ و  هب  داب  وت  رب  يدوبزاـمن ،  لاـح  رد  هاـگره 
" . دنزرو یم  عوشخ  زامن  رد  هک  دنتسه 

ج 84، راونالا ، راحب  ص 379 .  ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 30 . .  ج 3 ، یفاک ،  عورف  ) 

 ( ص 260 ص 84 ،

؟  تسیچ عوشخ 

 ( : ص  ) ربمایپ

 . . . هبر یلع  هلک  هبلقب  دبعلا  لبقی  نا  هالصلا و  یف  عضاوتلا  لاق :  عوشخلا ؟  ام 

ادخ يوس  هب  شبلق  مامت  اب  هدنب  هک  نیا  زامنرد و  يراسکاخ  ینتورف و  دومرف :  تسیچ ؟  عوشخ  دـش :  لاؤس  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا 
 . . . دورب

 ( ص 264 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

بلق روضح  زامن و 

 ( : ص  ) ربمایپ

کبلق هیف  ترضحا  ام  الا  کتالص  نم  کل  سیل 

 . دشاب زامن  لاح  رد  وت  بلق  رگم  زامن ، زا  وت  يارب  تسین 

 ( ص 259 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 
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زامن شخب  راهچ 

 ( : ص  ) ربمایپ

عوشخلا اهنم  مهس  دوجسلا و  اهنم  مهسو  عوکرلا  اهنم  مهس  و  ءوضولا ، غابسااهنم  مهس  مهسا  هعبرا  یلع  هولصلا  تینب 

 . عوشخ - 4 دوجس .  - 3 عوکر .  - 2 لماک .  يوضو  نتفرگ  - 1 دش :  انب  شخب  راهچرب  زامن 

 ( ص 265 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

تدابع رد  روضح 

 ( : ص  ) ربمایپ

كاری هناف  هارت  تنک ال  ناف  هارت  کنأک  هللا  دبعا 

 . دنیب یم  ار  وت  وا  ینیب  یمناروا  وت  رگا  و  ینیب ،  یم  ار  وا  ایوگ  هچنانچ  ار ، یلاعت  دنوادخ  نک  تدابع 

 ( ص 459 قالخالا ،  مراکم  ص 26 .  هولصلا ،  رس  ص 65 .  هحاصفلا ،  جهن  ) 

بلق روضح 

 ( : ص  ) ربمایپ

هما هتدلو  مویک  فرصنا  یلاعت  هللا  یلا  هبلق  هاوه و  ناکف  هولصلا  یلا  دبعلا  ماق  اذا 

لثم هک  دوش ، یم  مامت  شزامن  یلاح  رد  دـشابادخ ، يوس  هب  شبلق  شا و  هجوت  همه  رگا  دتـسیا ، یم  زامن  يارب  ناسنا  هک  یماگنه 
 . هدمآ ایند  هب  كاپ  هک  تسا  يزور 

 ( ص 382 ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

لد رد  نینمؤم  تبحم  دنوادخ و  تبحم 

 ( : ع  ) قداص ماما 

زع و هللا -  بح  دـعب  هل  هبحملاب  هیلا  نینمؤملا  بولقب  لبقا  ههجوب و  هیلا  هللا  لـبقا  ـالا  هللا  یلا  هتولـص  یف  هبلقب  لـبقی  نمؤم  نم  سیل 
هایا لج - 

وا هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنک ، هجوت  دنوادخ  هب  بلقروضح  اب  شزامن  رد  هک  تسین  ینموم 
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 . دنک یم  هجوتم  وا  يوس  هب  ار  نینموم  بولق  لد ،  رد  لج  زع و  دنوادخ  تبحم  زا  دعب  و  دنک ، یم  ور 

 ( ص 265 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

زامن نیرخآ 

 ( : ص  ) ربمایپ

ادبا هولص  ام  دعب  یلصت  کنا ال  يرت  عدوم  هولص  لص 

 . دناوخ یهاوخن  يزامن  زگره  رگید  تسوت و  زامن  نیرخآ  ییوگ  هک  رازگب  زامن  نانچنآ 

 ( ص 264 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

رکفت زامن و 

 ( : ص  ) ربمایپ

هال بلقلاو  هلیل  مایق  نم  ریخ  رکفت  یف  ناتدصتقم  ناتعکر 

 . تسا هجوت  نودب  نادرگرس و  لد  اب  يراد  هدنز  بش  کی  زا  رتدنمشزرا  بلق  روضح  رکفت و  اب  هارمه  زامن  تعکر  ود 

 ، قالخالا مراکم  ص 82 .  ج 74 ، راونالا ، راحب  ص 390 .  ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

 ( ص 465

عوشخ عنام 

 ( : ص  ) ربمایپ

 " هحراوج تعشخل  هبلق  عشخ  ول  هنا  اما   : " لاقف هتالص  یف  هتیحلب  ثبعی  الجر  هلا -  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا -  يار 

همه اعطق  تشاد  یم  عوشخ  وا  بلق  رگا   : " دـندومرف ، دـنک یم  يزاب  دوخ  شیر  اب  زامن  لاح  رد  يدرم  دـندید  ص )   ) مرکا ربماـیپ 
" . دوب یم  عشاخ  زین  شیاضعا 

 ( ص 228 ج 84 ، راونالا ، راحب  ص 386 .  ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

بلق روضح  اب  تعکر  ود 

 ( : ص  ) ربمایپ
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هبونذ هل  هللا  رفغ  ایندلا  روما  نم  یشب ء  هسفنامهیف  ثدحی  مل  نیتعکر و  یلص  نم 

یمار شناهانگ  دنوادخ  دنکن ، لوغـشم  ایند  روما  زا  يزیچ  هب  ار  دوخ  بلق  تعکر ،  ود  نآرد  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  هک  یـسک 
 . دزرمآ

 ( ص 249 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن قح  هب  فراع 

 ( : ع  ) یلع ماما 

هل هللا  رفغ  اهقحب  افراع  هالصلا  یتا  نم 

 . دزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، نآ  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دروآ  اج  هب  زامن  هک  یسک 

 ( ص 117 لوقعلا ،  فحت  ص 207 .  ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

هجوت اب  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

لهاجتم نم  هعکر  فلا  نم  ریخ  هللااب  ملاع  نم  هعکر 

 . دشاب لفاغ  ادخ  زا  هک  تسا  یسک  تعکر  رازه  زا  رتهب  دشاب ، ادخ  هجوتم  هک  یسک  زامن  تعکر  کی 

 ( ص 350 هحاصفلا ،  جهن  ) 

زامن لاح  رد  ادخ  دای  طقف 

 ( : ص  ) ربمایپ

هاطعا الا  ائیش ، هللا  لئسی  ال  ایندلا ، رما  نم  ائیش  اهیف  رکذی  هولص ال  یلص  نم 

تروص نیا  رد  دشاب ، ) شرظن  رد  دنوادخ  طقف   ) دیاین شدای  هب  ییایند  روما  زا  زیچ  چیه  زامن  لاح  رد  دناوخ ، یم  زامن  هک  یـسک 
 . دنک یم  اطع  وا  هب  ، دهاوخب دنوادخ  زا  يزیچره 

 ( ص 265 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

زامن رد  ندش  لفاغ  راب  هس 
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 ( : ع  ) قداص ماما 

تارم ثالث  تفتلااذاف  تارم  ثالث  تفتلی  یتح  هیلعالبقم  لازی  ـالف  ههجوب  هیلع  لـج -  زع و  هللا -  لـبقا  هالـصلا  یلا  دـبعلا  ماـق  اذا 
هنع ضرعا 

ادخ دای  زا  هبترم  هس  هک  یعقوم  ات  دنک  یمن  عطقوا  زا  ار  شهجوت  دنک و  یم  هجوت  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  داتـسیا  زامن  هب  هدـنب  یتقو 
 . درک دهاوخ  ضارعا  وا  زا  زین  ناحبس  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  ، ددرگ لفاغ 

 ( ص 241 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

تسا دنوادخ  لماک  تخانش  زامن  رد  قرغ  همزال 

 ( : ع  ) داجس ماما 

نب یلع  نا  هللاو  یل :  لاقف  رخا ، نول  هنول  یشغ  هولصلا  یلا  ماق  اذا  نیسحلا  نب  یلع  تیار  ینا  مالـسلا : -  هیلع  هللا -  دبع  یبال  تلق 
هیدی نیب  موقی  يذلا  فرعی  ناک  نیسحلا 

هب  : " دومرف نم  هب  ع )   ) قداص ماما  دـناشوپرگید .  یگنر  ار  شا  هرهچ  داتـسیا ، زامن  هب  هک  یماگنه  هک  مدـید  ار  ع )   ) داجـس ماـما 
 " . تخانش یم  درک ، یم  زامنوا  يارب  هک  ار  یسک  ع )   ) نیسحلا نب  یلع  مسق ،  ادخ 

 ( ج 4،ص 685 هعیشلا ،  لئاسو  زا  لقن  هب  ص 88 ، عیارشلا ،  للع  ) 

دور یم  الاب  زامن  زا  رادقم  نآ 

 ( : ع  ) قداص ماما 

 . . . هبلقب هیلع  لبقا  امالا  هل  عفری  ام  اهسمخ و  وا  اهعبر  وا  اهثلث  وا  اهفصن  هتالص  نم  هل  عفرتل  دبعلا  نا 

بلق روضح  زامن  زا  هک  يرادقم  نآو  دور ، یمالاب  وا  يارب  مجنپ  کی  ای  مراهچ ،  کی  ای  موس ،  کی  ای  شفـصن  هدنب  زامن  زاانامه 
 . . . دور یم  الاب  دشاب ، هتشاد 

 ( ص 238 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن هب  هجوت 

 ( : ص  ) ربمایپ

اهنم لقع  ام  هتالص  نم  دبعلل  بتکی  امنا  و  اهرشعال ، اهسدس و  هل  بتکی  هالصلا ال  یلصیل  دبعلا  نا 
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زا هدـنب  يارب  هک  تسین  نیا  زج  دوـش ، یمن  هتـشوننآ  مهد  کـی  هن  نآ و  مشـش  کـی  هن  وا ، ياربدـناوخ  یم  زاـمن  هدـنب  یتـسرد  هب 
 . تسا هدرک  هجوت  نآ  هب  هکدوش  یم  هتشون  رادقم  نآ  شزامن 

 ( ص 105 ج 2 ، یفاو ،  لوصا  ص 237 .  ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

 ( ص  ) ربمایپ هیده  و  ع )   ) یلع

 ( : ص  ) ربمایپ

رما نم  یـشب ء  امهیف  مهی  نیتعکر ال  یلـصی  نملامهیدـحا  لعجف  ناـتمیظع ،  ناـتقان  هلا -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  یلا  يدـها 
امهیتلک هاطعاف  مالسلا -  هیلع  یلع - يوس  دحا  هبجی  مل  ایندلا و 

يارب داد  رارق  هیدـه  ار  رتشود  نیا  زا  یکی  ص )   ) ربمایپ دـنداد ، هیدـه  رتش  ود  ص )   ) ربمایپ هب  تفگ :  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
درواین رطاخ  هب  ارایند  روما  زا  يزیچ  دروآ و  ياجهب  زامن  تعکر  ود  هک  یسک 

رد هک  ار  يزامن  نینچ  یسک  ینعی   ) دادن تبثم  خساپ  ص )   ) ربمایپ هب  یسک  دتفینایند .  زا  يزیچ  رکف  هب  و 

 ( ع  ) یلع هب  ار  رتش  ود  ره  ص )   ) ربمایپ داد .  تبث  خساپ  هک  ع )   ) یلع ترـضح  زجب  دناوخن ) دـتفین ، اهیفام  ایند و  رکف  هب  چـیه  نآ 
 . دومرف تمحرم 

 ( ص 18 ج 41 ، راونالا ، راحب  ) 

رکفت اب  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

هلیل مایق  نم  ریخ  رکفت  یف  ناتفیفخ  ناتعکر 

 . تسا بش  کی  رسارس  تدابعزا  رتهب  دشاب ، هشیدنا  رکفت و  اب  هارمه  هک  یتروص  رد  کبس ،  زامن  تعکر  ود 

 ( ص 391 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 240 .  ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن هلیسو  هب  ریخ  بلط 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هللا یلص  هللا -  لوسر  یلع  یلـص  هللا و  یلع  ینثاف  سلج  مث  اهدوجـس  اهعوکر و  متاف  نیتعکر  یلـص  مث  ءوضولا  نسحاف  أضوت  نم 
 " بخی مل  هناظم  نمریخلا  بلط  نم  هناظم و  نم  ریخلا  بلط  دقف  هتجاح ،  هللا  لأس  مث  هلا -  هیلع و 
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لوسر رب  دـنک و  تولخ  دوخ  يادـخ  اب  دروآ و  ياج  هب  لماک  دوجـس  عوکر و  اب  زامن  تعکر  ود  دریگب و  بوخ  يوضو  سک  ره 
هدرک و تساوخرد  شبـسانم  نامز  رد  هک  قیقحت  هب  دـیامن ، تساوخرد  ادـخ  زا  ار  دوخ  تجاـح  سپـس  ، دتـسرف دورد  ص )   ) ادـخ

 . دوب دهاوخن  قفومانو  دیماان  زگره  دیامن ، نینچ  سکره 

 ( ص 324 ج 85 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن رد  عوشخ  تلاح 

 ( : ص  ) ربمایپ

هولصلا یف  بکانم  مکنیلا  مکرایخ 

 . دشاب رت  هداتفا  زامن  رد  شیاه  هناش  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب 

 ( ص 262 ج 84 ، راحب ، ) 

زامن رد  ع )   ) نینمؤملاریما عوشخ 

 ( : ع  ) قداص ماما 

کلذ فرعی  یتح  هنول  ریغت  ضرالا "  تاومسلا و  رطفیذلل  یهجو  تهجو   : " لاقف هولـصلا  یلا  ماق  اذا   - مالـسلا هیلع  یلع -  ناک  و 
ههجو یف 

اهنامـسآ و هک  یـسک  هب  مدوجو  مامت  اب  مروآ  یم  ور   : " دـناوخ یمار  هفیرـش  هیآ  نیا  داتـسیا ، یم  زاـمن  هب  ع )   ) یلع هک  یماـگنه 
یبوخب شکرابم  تروص  زا  ینوگرگد  تلاـح و  رییغت  هک  يروط  هب  درک ، یم  رییغت  شترـضح  كراـبم  گـنر  و  دـیرفآ " ار  نیمز 

 . تشگ یم  هدهاشم 

 ( ص 381 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

زامن رد  س )   ) همطاف ترضح  فوخ 

 ( : ع  ) موصعم

یلاعت هللا  هفیخ  یف  هالصلا  یف  جهنت   - مالسلااهیلع همطاف -  تناک 

 . داتفا یم  هرامش  هب  شسفن  سرت  تدش  زا  زامن  لاح  رد  س )   ) ارهز همطاف 

 ( ص 382 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 258 .  ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 
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زامن یلوبق  كالم 

 ( : ع  ) قداص ماما 

الو يرکذـب  هراهن  عطقی  یلجا و  نم  تاوهـشلا  نع  هسفن  فکی  و  یتمظعل ،  عضاوت  نمل  هالـصلا  لبقا  امنا  یلاعت :  كرابت و  هللا  لاق 
 . . . بیرغلا يوؤی  باصملا و  محری  و  يراعلا ،  وسکی  عئاجلا  معطی  یقلخ و  یلع  ظاعتی م 

رطاخ هب  یناسفن  ياه  هتساوخ  زا  - 2 دشاب .  عضاخ  نم  تمظع  لباقمرد  - 1 هک :  مریذپ  یم  ار  یـسک  زامن  دومرف :  لاعتم  دنوادخ 
ار هنهرب  - 6 دهد .  اذغ  هنسرگ  هب  - 5 دشورفن .  یگرزب  مناگدنب  رب  - 4 درب .  نایاپ  هب  نم  دای  اب  ار  شزور  -3 دنک .  رود  ار  دوخ  نم 

 . دهد هانپار  بیرغ  - 8 دنک .  ینابرهم  هدید  تبیصم  هب  - 7 دناشوپب . 

 ( ص 386 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 242 .  ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن کی  یلوبق 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هبذعی مل  هدحاو  هالص  هنم  هللا  لبق  نم 

 . دنک یمن  باذع  ار  وا  دریذپب  زامن  کی  یسک  زا  دنوادخ  رگا 

 ( ص 339 ءاضیبلا ، هجحم  ص 23 .  ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

زامن یلوبق  هناشن 

 ( : ع  ) قداص ماما 

تسود سکره  هنم  تلبق  هتعنم  ام  ردقبف  رکنملا  وءاشحفلا  نع  هتالـص  هتعنم  له  رظنیلف  لبقت  مل  ما  هتالـص  تلبقا  ملعی  نا  بحا  نم 
وا شزامن  هک  ردق  ره  هب  سپ  هن ؟  ای  هتـشاد  زاب  یتشز  هانگزا و  اروا  شزامن  ایآ  هک  دنیبب  هن ،  ای  هدـش  لوبق  شزامن  هک  دـنادب  دراد 

 . تسا هدش  لوبق  شزامن  هزادنا  نامه  هب  هتشادزاب ،  هانگ  زا  ار 

 ( ص 198 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

بلق روضح 

 ( : ع  ) داجس ماما 

هبلقباهنم هیلع  لبقا  ام  الا  هتالص  نم  لبقی  دبعلا ال  نا 
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 . درک هجوت  زامن  هب  شبلق  اب  هک  ار  هچنآ  رگم  دوش ، یمن  هتفریذپ  هدنب  زامن  انامه 

 ( ص 270 هیددعلا ،  ظعاوملا  ص 688 .  ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

زامن یلوبق  عنام  زامن  رد  فافختسا 

 ( : ع  ) قداص ماما 

فیکف نسحلا  الا  لبقیال  هللا  نا  اهب  هفافختسال  هنم  اهلبقام  مکضعبل  یلصی  ناک  ول  نم  مکباحصا  مکناریج و  نم  نوفرعتل  مکنا  هللا  و 
؟  هب فختسی  ام  لبقی 

لوبق وا  زا  دـنناوخب  يزامن  امـش  زا  یـضعب  ياربرگا  هک  دیـسانش  یم  ار  یناسک  دوخ  ناتـسود  ناـگیاسمه و  زا  امـش  ادـخ ، هب  مسق 
سپ دریذـپ ، یمطقف  ار  هتـسیاشو  وکین  زیچ  دـنوادخ  انامه  هتـشاد ،  اور  نآ  رب  هک  ییانتعا  یب  فافختـسا و  تلع  هب  درکدـیهاوخن ،

؟  تسا هدش  یهجوت  یب  نآ  هب  هکار  یتدابع  دریذپب  هنوگچ 

 ( ص 387 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

زیچ نیرت  تخس 

 ( : ع  ) قداص ماما 

اذه نم  دشاء  یش  ياف  هدحاو  هالص  هللا  لبق  امو  هنس ،  نوسمخ  لجرلا  یلع  یتأیل  هنا  هللاو 

يزیچ هچ  دنک ، یمن  لوبق  ار  وا  زامن  کی  دنوادخ  یلو  دشاب ، ) هدناوخ  زامن  و   ) درذگب لاس  هاجنپ  ناسنا  یگدنز  زا  ادـخ ، هب  مسق 
 ! نیا زا  رت  تخس 

 ( ص 387 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

تیالو زامن و 

 ( : ع  ) داجس ماما 

انئادعا نم  هءاربلا  انتیالو و  مالسلا : -  هیلع  لاق -  اهلوبق ؟ ببس  ام  و  لاق :  هالصلا . . .  دودح  نع  هلأس  لئاس  باوج  یف 

؟  تسا زامن  یلوبق  ببس  يزیچ  هچ  و  زامن . . .  دودح  زا  دیسرپ  هک  یسک  خساپ  رد 

" . ام نانمشد  زا  تئارب  و  تیب ،  لهاام  تیالو   : " دومرف

 ( ص 386 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 
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زامن یلوبق  عنام  زیچ  راهچ 

 ( : ع  ) قداص ماما 

جرخت هئرملاو  هرورض  ریغ  نم  هیلاوم  نم  قبالا  دبعلاو  نوهراک  هل  مه  موقلا و  مؤی  لجرلا  رئاجلا و  مامالا  هولـص :  مهل  لبقت  هعبرا ال 
هنذا ریغب  اهجوز  تیب  نم 

هک دریگ  یم  هدـهع  هب  ار  یتعامج  زاـمن  تماـما  هک  يدرم  - 2 رئاـج .  ياوشیپ  - 1 تسین :  لوبق  ناشزامن  هک  دنتـسه  هورگ  راـهچ 
زا شرهوش  هزاجا  نودـب  هک  ینز  - 4 دنک .  رارف  شیالوم  زا  ترورـض  نودـب  هک  يدـبع  - 3 دراد .  تهارکوا  تماـما  زا  تعاـمج 

 . دور نوریب  هناخ 

 ( ص 52 ج 5 ، هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

نز زامن  یلوبق  عنام 

 ( : ع  ) قداص ماما 

اهنع یضری  یتح  هولص  اهنم  لبقت  مل  قح ،  یفطخاس  اهیلع  اهجوز  تتاب و  هارما  امیا 

، دوش یمن  لوبق  وا  زا  يزامن  چیه  دشاب ، نیگمشخ  يو  زا  یقح  بلطم )   ) رطاخ هب  شرهوش  هک  یلاح  رد  دباوخب  بش  هک  ینز  ره 
 . دوش یضاروا  زا  شرهوش  هک  نآرگم 

 ( ص 507 ج 5 ، یفاک ،  عورف  ) 

زامن یلوبق  طرش 

 ( : ص  ) ربمایپ

عروب الا  مکنم  هللا  لبقی  مل  ایانحلاک  اونوکت  یتح  متمص  راتوالاک و  اونوکت  یتح  متیلص  ول 

یمن لوبق  امـش  زا  ادخ  دیوش ، مخ  نامک  نوچمهات  دیریگب  هزور  ردق  نآ  و  دیوش ، نامک  هز  نوچمه  ات  دیناوخب  زامن  ردق  نآ  رگا 
 . دیشاب عرو  اب  ناسنا  هک  نیا  رگم  دنک ،

 ( ص 258 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن یلوبق  عنام  تبیغ ، 

 ( : ص  ) ربمایپ
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هبحاص هل  رفغی  نا  الا  هلیل  اموی و  نیعبرا  همایص  هتولص و ال  هللا  لبقی  مل  هملسم  وا  املسم  باتغا  نم 

ار وا  هدنوش  تبیغ  هک  نیا  رگم  تسین ،  هتفریذـپ  شا  هزور  زامن و  زور  هنابـش  لهچ  ات  دـنک ، ار  یناملـسم  نز  ایدرم  تبیغ  سک  ره 
 . دشخبب

 ( ص 258 ج 75 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن یلوبق  عنام  نیدلاو ،  رب  مشخ 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هالص هل  هللا  لبقی  مل  ناملا  امه ظ  و  تقامرظن ،  هیوبا  یلا  رظن  نم 

 . دریذپ یمن  ار  شزامن  دنوادخ  دنشاب ، هدرک  متس  يو  هب  هچ  رگا  دنک ، دولآ  مشخ  دنت و  هاگن  ردام  ردپ و  هب  هک  ره 

 ( ص 351 ج 2 ، تاداعسلا ،  عماج  ) 

مارح همقل  هجیتن 

 ( : ص  ) ربمایپ

احابص نیعبرا  هوعد  هل  بجتست  مل  هلیل و  نیعبرا  هولص  هل  لبقت  مل  مارح  همقل  لکا  نم 

 . دسر یمن  تباجا  هب  زور  لهچ  ات  زین  يو  ياعد  دوش و  یمن  لوبق  وا  زامن  بش  لهچ  ات  دروخب ، مارح  همقل  هک  یسک 

 ( ص 213 ج 4 ، يرون ،  مالسلاراد  ) 

تاکز زامن و 

 ( : ع  ) اضر ماما 

هتولص لبقت  مل  كزی  مل  یلص و  نم 

 . دوش یمن  لوبق  شزامن  دزادرپن ، یمالسا  تایلام  تاکز و  یلو  دناوخب ، زامن  سک  ره 

 ( ص 12 ج 96 ، راونالا ، راحب  ) 

بش زامن  عنام  هانگ 

 ( : ع  ) یلع ماما 
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مالسلا هیلع   - نینمؤملاریما لاقف  لیللاب ،  هالـصلا  تمرح  دق  ینا  نینمؤملاریما  ای  لاقف :  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  یلا  لجر  ءاج 
 . کبونذ کتدیق  دق  لجر  تنا  - : 

هک یتسه  يدرم  وت  دومرف :  ع )   ) یلع مدش .  مورحم  بش  زامن  زا  نم  نانمؤم !  ریما  يا  تفگو :  دـمآ  ع )   ) نینمؤملاریما دزن  يدرم 
 . تسا هدرک  ریسا )  ) ینادنز ار  وت  تناهانگ 

 ( ص 422 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

زامن عنام  رمخ  برش 

 ( : ع  ) قداص ماما 

بوتی نا  الااموی  نیعبرا  رمخلا  براش  هولص  لبقت  ال 

 . دنک هبوت  هک  نیا  رگم  دش ، دهاوخن  لوبقم  زور  لهچ  ات  راوخبارش  زامن 

 ( ص 388 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 317 .  ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن يارب  لماک  یگدامآ 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

القاثتم اسعانتمال و ال  الساکتم و  هالصلا  یلا  مقت  ال 

 . دیتسیان زامن  هب  ینیگنس  یگدولآ و  باوخ  تلاسک و  لاح  رد 

 ( ص 23 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

بش زامن  عنام  غورد ، 

 ( : ع  ) قداص ماما 

لیللا هالصاهب  مرحیف  هبذکلا  بذکیل  لجرلا  نا 

 . دوش یم  مورحم  بش  زامن  زا  ییوگغورد  نآ  رطاخ  هب  سپ  دیوگ ، یم  غورد  يدرم  انامه 

 ( ص 422 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

رسمه ندرزآ  زامن و 
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 ( : ص  ) ربمایپ

لثم لجرلا  یلع  و  رهدـلا . . .  تماص  نا  هیـضرت و  هنیعت و  یتح  اهلمع  نم  هنـسح  اهتالـص و ال  هللا  لبقی  مل  هیذؤت  هئرما  هل  ناک  نم 
املا ایذؤم ظ  اهل  ناک  اذا  رزولا  کلذ 

دزادرپب و وا  کمک  هب  هک  نآ  رگم  دریگ ، یمنرارق  یهلا  شریذـپ  دروم  وا  کین  لاـمعا  زاـمن و  درازاـیب ، ار  دوخ  رـسمه  هک  یـسک 
رـسمه هک  یتروصرد  تسا ،  باقع  زا  عون  نیمه  ياراد  زین  رهوش  هتبلا  دـشاب و  راد  هزور  هشیمه  هچ  رگ  دـنک ، بلج  ار  شتیاـضر 

 . دراد اور  مل  وا ظ  هب  درازایب و  ار  شیوخ 

 ( ص 116 ج 14 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

ادخ هب  برقت  عنام 

 ( : ع  ) یلع ماما 

ضئارفلاب ترضا  اذا  لفاونلاب  هبرق  ال 

 . دوب دنهاوخن  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  برقت  بجوم  دنناسرب  ررض  تابجاو  هب  رگا  تابحتسم  لفاون و 

 ( ص 345 مکحلا ،  ررغ  ) 

فعاضم رفیک 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

هالصلا كرتل  باذعلا  هیلع  فعوض  مایالا  هذه  یف  هالصلا  كرت  ناف  اموی  نیعبرا  هتالص  هللا  لبقی  مل  اهنم  رکسف  رمخلا  برش  نم 

باقع و دـنک  كرت  اهزور  نیارد  ار  يزامن  رگا  سپ  تسین ،  لوبق  وا  زامن  زور  لـهچ  اـت  دوش ، تسم  دـشونب و  بارـش  هک  یـسک 
 . تسا ربارب  دنچ  زین  يو  رفیک 

 ( ص 551 لامعالا ،  باوث  ) 

زامن یلوبق  عنام  زیچ  جنپ 

 ( : ص  ) ربمایپ

ابرلا لکا  قاعلا و  رمخلا و  نمدم  اهجوز و  اهنع  یضری  هأرما ال  هدیس و  نم  قبالا  رفن .  هسمخ  هالص  هللا  لبقی  ال 

یـضار يو  زا  شرهوش  هک  ینز  - 2 تسا .  هدرکرارف  دوخ  يـالوم  دزن  زا  هک  يا  هدـنب  - 1 دریذپ :  یمن  ار  هورگ  جنپ  زامندـنوادخ 
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 . راوخابر - 5 تسا .  هدش  نیدلاو  قاع  هک  یسک  - 4 رمخلا .  مئاد  راوخبارش و  - 3 تسین . 

 ( ص 332 ج 13 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

تعافش زا  مورحم  زامن و  ریقحت 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هالصلاب فختسا  نم  انتعافش  لانی  ال 

 . تفای دهاوخن  تسد  ام  تعافش  هب  درامشب ، کبس  ار  زامن  سک  ره 

 ( ثیدح 15 ص 270 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  ) 

مدرم نیرتدزد 

 ( : ع  ) یلع ماما 

هتالص نم  قرس  نم  سانلا  قرسا  نا 

 . دراذگب مک  شزامن  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدزد 

 ( ص 222 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن ندناوخ  هلجع  اب 

 ( : ص  ) ربمایپ

ههجو اهب  برضیف  قلخلا  بوثلا  فلی  امک  فلت  هتالصف  هتالص  نم  قرسی  يذلااف  سانلا  قرسا 

رد یسردنم  هماج  نوچمه  یناسنا  نینچ  زامن  دنک ، مک  دوخ  زامن  زا  یگدزباتش  تعرس و  رطاخ  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدزد 
 . ددرگ یم  باترپ  وا  تروص  هب  هدش ،  هدیچیپ  مه 

 ( ص 406 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

زامن رد  یگدزباتش 

 ( : ص  ) ربمایپ

اهدوجس اهعوکر و  متی  نمل ال  هولص  ال  . . . 
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 . تسین هتفریذپ  شزامن  دروآ ، یم  اج  هب  هدزباتش  مامتان و  ار  شدوجس  عوکر و  هک  یسک 

 ( ص 253 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن رد  یلهاک 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

قافنلا للخ  نم  اهناف  القاثتمال  اسعانتم و  الساکتم و ال  هولصلا  یلا  مقت  ال 

 . تسا قافن  ياه  هنزورزا  اهنیا  هک  روایناج ، هب  ار  زامن  هنالهاک  هدولآ و  باوخ  یتسم و  لاح  اب 

 ( ص 231 ج 84 ، راونالا ، راحب  ص 398 .  ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ) 

هلجع اب  زامن 

 ( : ع  ) قداص ماما 

انا ینا  يدبع  ملعی  اما   : " یلاعت كرابت و  هللا  لوقی  هتجاحل  ماقف  لجع  اذا  دبعلا  نا 

 " جئاوحلا یضقا 

ار وا  تجاح  هک  دناد  یمن  نم  هدنب  ایآ   : " دـیامرف یمدـنوادخ  دـناوخب ، هلجع  اب  ار  شزامن  دوخ  تجاح  عفر  يارب  هدـنب  هک  ینامز 
 " . منک یم  هدروآرب  نم 

 ( ص 24 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

زامن ندرمش  کبس  هجیتن 

 ( : ع  ) قداص ماما 

اما يریغدـیب ،  هجئاوح  ءاضق  نا  يری  هنأک  يدـبع  یلا  نورت  اما  هتکئالمل :  یلاعت  هللا  لاق  هتالـص  ففخف  هالـصلا  یف  دـبعلا  ماـق  اذا 
يدیب هجئاوح  ءاضق  نا  ملعی 

دیرگن یمن  نم  هدنب  هب  ایآ  دیامرف :  یم  دوخ  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  دنک ، ادا  کبـس  ار  شزامن  دزیخ و  اپ  هب  زامن  يارب  هدـنب  هاگره 
شیاهتجاح ندروآرب  ایوگ  هک 

 . تسا نم  تسد  هب  وا  جیاوح  ندروآرب  هک  دناد  یمن  ایآ  دنیب  یم  نم  زا  ریغ  يرگید  تسد  هب  ار 
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 ( ص 204 ج 1 ، بیذهت ،  ص 341 .  ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

زامن ندناوخ  عیرس  تافآ 

 ( : ع  ) قداص ماما 

اذکو اذک  ذنم  لجرلا :  هل  لاقف  هالصلا ؟  هذهب  تیلص  مک  ذنم  لاقف :  هتالـص  رقنی  الجر  مالـسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  رـصبا 
هیلع یلع -  لاق  مث  هلاو -  هیلع  هللا  یلـص  دمحم -  مساقلا  یبا  هلم  ریغ  یلع  تم  تم ،  ول  رقن  اذا  بارغلا  لثم  هللا  دـنع  کلثم  لاقف : 

هتالص نم  قرس  نم  سانلا  قرسا  نا  مالسلا : - 

درم یناوخ ؟  یم  زامن  روط  نیا  یتقو  هچ  زا  درک  لاؤس  ماما  درک .  هاگن  دـناوخ ، یم  تعرـس  هب  ار  شزاـمن  هک  يدرم  هب  ع )   ) یلع
زا تعرـسب )   ) هک تسا  یغالک  لثم  دنوادخ  شیپ  رد  وت  ندناوخ )  زامن   ) لثم دندومرف :  ماما  لاح .  هب  ات  تقو  نالف  زا  داد :  خساپ 

يا هدرم  يریمب ،  تلاح  نیا  هب  وترگا  دنیچ ، یم  هناد  نیمز 

( . دنک مک  ینعی   ) ددزدب شزامن  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدزد  هک  انامه  دندومرف :  ماما  مالسا .  ربمایپ  نید  ریغ  هب 

 ( ص 24 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

زامن هدننک  عیاض  باذع 

 ( : ص  ) ربمایپ

نا هللا  یلع  اقح  ناک  و  مهازخا -  هللا و  مهنعل  ناماه -  نوعرف و  نوراق و  عم  هللا  هرشح  هتالص  عیـض  نم  ناف  مکتالـص ،  اوعیـضت  ال 
هتالص ظفاحی  مل  نمل  لیولاف   ، نیقفانملا عم  رانلا  هلخدی 

ناماه نوعرف و  نوراق و  اب  ار  وا  لج  زع و  دـنوادخ  ، دـنک عیاض  ار  شیوخ  زامن  سک  ره  تقیقح  هب  دـینکن ، عیاض  ار  ناتدوخ  زامن 
سپ دنک ، لخاد  شتآ  هب  اهقفانم  اب  ار  اهنآ  تسا  مزال  ادخ  ربو  دزاس ، اوسر  ار  اهنآ  دنک و  تنعل  نانآ  هب  دنوادخ  دنک ، یم  روشحم 

 . دشابن ظاوم ب  شزامن  هب  هک  یسک  رب  ياو 

 ( ص 202 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

تعافش زا  تیمورحم 

 ( : ص  ) ربمایپ

اهتقو دعب  هولصلا  رخا  نم  یتعافش  لانی  ال 

 . دیسردهاوخن نم  تعافش  هب  تمایق )  يادرف  ، ) دزادنیب ریخأت  شتقو  زا  ار  زامن  هک  یسک 
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 ( ص 20 ج 83 ، راونالا ، راحب  ) 

لمع طبح  ثعاب  زامن  كرت 

 ( : ص  ) ربمایپ

هلمع طبح  دقف  رذعریغ  نم  هتوفت  یتح  هتالص  كرت  نم 

 . تسا هدش  دوبانوا  لمع  درذگب ، نآ  تقو  ات  دناوخن )  ) دنک كرت  رذع  نودب  ار  شزامن  هک  یسک 

 ( ص 403 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 203 .  ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

نامیا رفک و  هلصاف 

 ( : ص  ) ربمایپ

هالصلا كرت  رفکلا  نیب  دبعلا و  نیب 

 . تسا زامن  كرت  یگدنب  رفک و  هلصاف 

 ( ص 403 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 202 .  ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

ندش عقاو  نعل  دروم 

 ( : ص  ) ربمایپ

ناسل یف  نوعلم  لـیئربج  ناـسل  یف  نوعلم  نارقلا  یف  نوعلم  روبزلا  یف  نوعلم  لـیجنالا  یف  نوعلم  هاروتلا  یف  نوعلم  هالـصلا  كراـت 
دمحم ناسل  یف  نوعلم  لیفارسا  ناسل  یف  نوعلم  لیئاکیم 

ص  ) دمحم لیفارـساو و  لیئاکیم  لیئربج و  نابز  هب  هتفرگ و  رارق  تنعل  دروم  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  رد  زامن  هدـننک  كرت 
 . تسا نوعلم  ( 

 ( ص 294 هرهازلا ،  مکحلا  ص 197 .  هیادهلا ،  راونا  ) 

ندرم ماگنه  زامن و  كرت 

 ( : ص  ) ربمایپ

ایسوجم وا  اینارصنو  ایدوهی  تومیا  یلابا  الف  اهباقع  فاخیال  اهباوث و  وجری  هولص ال  كرت  نم 
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یکاب سپ  تسین ،  كانـسرت  زین  زامن  كرت  باذعزا  درادـن و  شزامن  شاداپ  هب  دـیما  هک  یلاح  رد  دـنک ، كرت  ار  زامن  هک  یـسک 
 . یسوجم ای  ینارصنای ،  دریمب ، يدوهی  هک  تسین 

 ( ص 403 ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  ص 203 .  ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن كرت  تبقاع 

 ( : ص  ) ربمایپ

اهلخدی نمم  رانلا  باب  یلع  همسا  بتک  ادمعتم  هالصلا  كرت  نم 

 . دوش یم  هتشون  نایخزودزا  شمان  منهج  برد  رب  دنک ، كرت  ار  شزامن  ادمع  سک  ره 

 ( ثیدح 19090 ج 7 ، لامعلا ،  زنک  ) 

خزود لها  خساپ 

 ( : ع  ) یلع ماما 

 " نیلصملا نم  کن  مل  اولاق :  رقس ؟ یف  مککلس  ام   : " اولئس نیح  رانلا  لها  باوج  یلا  نوعمست  الأ 

 : دنیوگ یم  تخاس ؟  خزود  راتفرگ  ار  امـش  زیچ  هچ   : " دنـسرپ یم  اهنآ  زا  یتقو  هک  دیهد  یمنارف  شوگ  خزود  لها  خـساپ  هب  ایآ 
 " . میدوبن نارازگزامن  زا  ام 

 ( هبطخ 190 هغالبلا ،  جهن  ص 224 .  ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

هولصلا كرات  زا  يرازیب 

 ( : ع  ) قداص ماما 

دقف ادمعتماهکرت  نم  ناف  ادمعتم  هالصلا  عدت  ال  لاقف :   ، ینیصوا هللا !  لوسر  ای  لاقف :  هلا -  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  یلا  لجر  ءاج 
مالسالا هلم  هنم  تئرب 

 ، نکم اهر  ادمع  ار  زامن  دومرف :  ترضح  دییامرفب ، یتحیصن  ارم  هللا !  لوسرای  درک :  ضرع  دمآ و  ص )   ) ادخ لوسر  شیپ  يدرم 
 . تسا رازیب  وا  زا  مالسا  تلم  دنک  كرت  ار  زامنادمع  هک  یسک 

 ( ص 29 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

هولصلا كرات  باقع 
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 ( : ص  ) ربمایپ

هلوسر همذ  هللا و  همذ  نم  ءربدقف  هلع  ریغ  نم  ادمعتم  هولصلا  كرت  نم 

 . دوب دهاوخرود  شلوسر  ادخ و  ناما  زا  دنک  كرت  تلع  نودب  ادمع و  ار  زامن  هک  یسک 

 ( ص 75 ج 4 ، هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

قافن رفک و  هناشن 

 ( : ص  ) ربمایپ

هوعدی هالصلاب و  يدانی  یلاعت  هللا  يدانم  عمس  نم  رفکلا  ءافجلا و  لک  ءافجلا 

هبیجی الف  حالفلا  یلا 

دناوخ یم  يراگتسر  هب  ار  يو  دهد و  یم  ادن  زامن  هب  هک  دونشب  ار  ادخ  يدانم  یسک  هک  تسا  نآ  قافن )   ) رفک يراکمتس و  هناشن 
 . دنکن تباجا  ار  وا  توعد  و 

 ( ص 279 هحاصفلا ،  جهن  ) 

خزرب رد  زامن  یب  تساوخرد 

 ( : ص  ) ربمایپ

لمعأ یلعل  نوعجرا  بر   : " لاـق توملا  مهدـحاءاج  اذا  یتـح  یلاـعت :  هللا  لوق  کـلذ  و  ایندـلا ، یلا  هعجرلا  لأـسی  هالـصلا  كراـت 
 " نوثعبی موی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  اهلئاق و  وه  هملک  اهنا  الک  تکرت ،  امیف  احلاص 

 : دـیوگ دـمآ  گرم  نانآ  زا  یکی  هب  هک  یهاگات  لاعتم  دـنوادخ  نخـس  تسا  نیا  و  ددرگرب ، ایند  هب  دـنک  یم  تساوخرد  زامن  یب 
هدنیوگ وا  هک  تسا  ینخـس  نآ  تسا  نینچ  هن  مدرازگزاب ،  هچنآ  رد  مهد  ماجنا  هتـسیاش  لمعدـیاش  ات  دـینادرگرب  ارم  اراگدرورپ  "

 . تسا خزرب  دنوش  هتخیگنارب  هک  يزور  اتاهنآ  تشپ  زاو  تسه ،  شا 

 ( ص 65 ج 2 ، یفاو ،  لوصا  ص 58 .  ج 77 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن كرت  هجیتن 

 ( : ص  ) ربمایپ

هالصلا نهرخا  و  مکحلا ،  ضقن  نهلواف  اهیلت ، یتلاب  سانلا  ثبشت  هورع  تضقتنا  املک  هورع ،  مالسالا  يرع  نضقنتل 
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یم گنچ  تسا  نآ  کیدزن  هچنآ  هب  مدرمدوش  دوبان  هریگتـسد  کی  هاگره  دوش ، یم  هتـسکش  کی  هب  کی  مالـسا  ياه  هریگتـسد 
زامن  ) تسازامن اهنآ  رخآ  و  دننک ) یم  جراخ  نآ  بحاص  تسد  زا  ار  یمالـسا  تموکح   ) تسا تموکح  نتـسکش  اهنآ  لوا  دننز ،

( . دننک یم  كرت  ار 

 ( ص 72 ج 2 ، یفاو ،  لوصا  ) 

وضو ثیداحا 

زامن دیلک  وضو 

 ( : ص  ) ربمایپ

هالصلا حاتفم  ءوضولاو  . . . 

 . تسازامن دیلک  وضو 

 ( ثیدح 1588 هحاصفلا ،  جهن  ) 

نامیا فصن 

 ( : ص  ) ربمایپ

نامیالا فصن  ءوضولا 

 . تسا نامیا  زا  یمین  نتفرگ  وضو 

 ( ص 238 ج 80 ، راونالا ، راحب  ) 

وضو دیدجت  رثا 

 ( : ص  ) ربمایپ

رون یلع  رون  ءوضولا  یلع  ءوضولا 

 . تسا هدیدنسپ  رایسب  وضو  زا  سپ  يوضو 

 ( ص 302 ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

وضو راثآ 
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 ( : ص  ) ربمایپ

همایقلا موی  ءوضولا  راثا  نم  نولجحملا  رغلا  یتمأ 

ایند رد  هک  وضو  راثآ  زا  تمایق ،  زور  دشاب  ینارون  ياپ  تسد و  ارم  تما 

 . دشاب هتفرگ 

 ( ص 122 رابخالا ، باهش  ) 

وضو كاوسم و 

 ( : ص  ) ربمایپ

ءوضولا رطش  كاوسلا 

 . تسا وضوزا  یئزج  ندرک  كاوسم 

 ( ص 297 ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

وضو ره  زا  لبق  كاوسم 

 ( : ص  ) ربمایپ

ءوضو لک  دنع  كاوسلاب  کیلع  و  یلع !  ای 

 . وضو ره  ماگنه  ندز  كاوسم  داب  وت  رب  یلع !  يا 

 ( ص 72 ج 8 ، یفاک ،  لوصا  ) 

رحس رد  كاوسم 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

هنسلا نم  ءوضولا  لبق  رحسلا  یف  كاوسلا  نا 

 . تسا یمالسا  تنس  زا  ندز  كاوسم  وضو ، زا  شیپ  هاگرحس ، 

 ( ج 4،ص 596 همکحلا ،  نازیم  ) 
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زامن دیلک  یکاپ ، 

 ( : ص  ) ربمایپ

روهطلا هالصلا  حاتفم 

 . تسا یکاپ  زامن ، دیلک 

 ( ص 281 ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

وضو اب  دجسم  هب  دورو 

 ( : ص  ) ربمایپ

هراهطلاب الا  دجاسملا  لخدت  ال 

 . وضو اب  رگم  وشم ، دجاسم  لخاد 

 ( ص 388 ج 3 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

تشهب ياهبرد  شیاشگ 

 ( : ص  ) ربمایپ

نجس هبضغ و  فک  هلام و  هاکز  يدا  و  هتالص ،  نسحا  هءوضو و  غبسا  نم 

قیاقح لمکتسا  دقف  هیبن  تیب  لهال  هحیصنلا  يدا  و  هبنذل ،  رفغتسا  و  هناسل ، 

هل هحتفم  هنجلا  باوبا  نامیالا و 

وکین ار  شیوخ  زامن  و  دروآ ، ياج  هب  لماکو  باداش  ار  دوخ  يوضو  هک  یسک 

زا ار  شنابز  دناشن و  ورف  ار  دوخ  مشخ  و  دزادرپب ، ار  شلام  تاکز  دناوخب ،

و دنک ، شزرمآ  بلط  هبوت  ابدوخ  هانگ  يارب  و  ددنبب ، نابز  هب  طوبرم  ناهانگ 

وا رد  نامیا  قیاقح  مامت  هتبلا  دشاب ، هاوخریخ  شیوخ  ربمایپ  تیب  لها  هب  تبسن 

 . تسا زاب  وا  يور  هب  تشهب  ياهرد  هدش و  لماک 
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 ( ص 64 لامعالا ،  باوث  ) 

دجسم دننامه  رتسب 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هدجسمک هشارفو  تاب  هشارف  یلا  يوا  مث  رهطت  نم 

دنناموا رتسب  دباوخب ، دورب و  دوخ  باوختخر  رد  سپس  دریگب ، وضو  سک  ره 

 . دوب دهاوخ  وا  دجسم 

 ( ص 48 لامعالا ،  باوث  ص 265 .  ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

اذغ زا  دعب  شیپ و  وضو 

 ( : ع  ) قداص ماما 

رقفلا نابهذی  هدعب  ماعطلا و  لبق  ءوضولا 

 . درب یم  نیب  زا  ار  رقف  اذغ ، زا  دعب  اذغ و  زا  شیپ  وضو 

 ( ص 256 ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

اذغ ماگنه  وضو 

 ( : ص  ) ربمایپ

قزرلا یف  نمی  دسجلا و  یفءافش  هدعب  ماعطلا و  لبق  ءوضولا  نا  یلع !  ای 

يزور رد  تکرب  ندب و  يافش  نتفرگ ،  وضو  اذغ ، زا  دعب  اذغ و  زا  لبق  یلع !  ای 

 . تسا

 ( ص 356 ج 66 ، راونالا ، راحب  ) 

برغم زامن  يارب  وضو 

 ( : ع  ) ظاک م ماما 
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الخ ام  هراهن  یف  هبونذ  نم  یضر  امل  هرافک  کلذ  هئوضو  ناک  برغملل  أضوت  نم 

رئابکلا

زور نآ  هتشذگ  ناهانگ  هرافک  شیوضو  دریگبوضو ، برغم  زامن  يارب  هک  یسک 

 . هریبک ناهانگ  زجب  تسوا 

 ( ص 302 ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

حبص زامن  يارب  وضو 

 ( : ع  ) ظاک م ماما 

هتلیل یف  هبونذ  نم  یضم  امل  هرافک  کلذ  هئوضو  ناک  حبصلا  هالصلا  أضوت  نم  و 

رئابکلا الا 

بش نآ  هتشذگ  ناهانگ  هرافک  شیوضو  دریگ ، یموضو  حبص  زامن  يارب  هک  یسک 

 . هریبک ناهانگ  زجب  تسوا 

 ( ص 302 ص 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

نآرق توالت  يارب  وضو 

 ( : ع  ) یلع ماما 

رهطتی یتح  روهط  ریغ  یلع  ناک  اذا  نارقلا  دبعلا  أرقی  ال 

 . دوش هتفرگ  وضو  هک  نیا  ات  دیناوخن ، نآرق  دیرادن ، وضو  هک  یماگنه 

 ( ص 164 ج 2 ، لاصخ ،  ) 

نطاب رها و  تراهط ظ 

 ( : ع  ) قداص ماما 

ءاملاب کحراوج  هراهطدنع  نیقیلا  يوقتلاب و  کبلق  رهط 
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نیقی يراگزیهرپ و  هب  ار  شیوخ  لد  بآ ،  اب  دوخ  ياضعا  ندومن  هزیکاپ  تقو  رد 

 . نادرگ كاپ 

 ( ص 239 ج 80 ، راونالا ، راحب  ) 

وضو هلیسو  هب  یکاپ 

 ( : ع  ) اضر ماما 

 . . . هتاجانم دنع  رابجلا و  يدی  نیب  ماق  اذاارهاط  دبعلا  نوکیل  ءوضولاب  رما  امنا 

دتسیا یم  هک  یماگنه  هب  دشاب ، كاپ  هدنب  هک  نآ  ات  وضو ، هب  تسا  هدش  رما  انامه 

 . ندومن تاجانم  تقو  نینچمه  رابج و  دنوادخ  لباقم  رد 

 ( ص 104 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ) 

نتفر دجسم  هب  تراهط  اب 

 ( : ع  ) قداص ماما 

نم هللا  هرهط  ارهطم  هاتا  نم  ضرالا  یف  هللا  تویباهناف  دجاسملا  نایتاب  مکیلع 

هراوز نم  بتک  هبونذ و 

نیمز رد  دنوادخ  ياه  هناخ  دجاسم ، هک  ارچ  دینک ! تب  ظاوم  دجاسم  ردروضح  رب 

شناهانگ زا  ار  وا  دنوادخ  دوش ، دجسم  دراو  تراهط  تلاحاب  هک  یسک  تسا . 

 . دسیون یم  شیوخ  نیریاز  هرمز  ردار  يو  مان  دیامن و  یم  ریهطت 

 ( ص 267 ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

تقو لوا  زا  عنام  راک 

 ( : ع  ) یلع ماما 

اهتقو نع  اهرخؤت  غارفل و ال  اهتقو  لجعتال  اهل و  تقوملا  اهتقول  هولصلا  لص 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 848 

http://www.ghaemiyeh.com


کتولصل عبت  کلمع  نم  یش ء  لک  نا  ملعا  لاغتشأل و 

نکم و هلجع  تغارف  رطاخ  هب  و  روآ ، ياج  هب  نآ  ررقم  تقو  رد  ار  زامن 

زامن هب  هتسب  وت  لامعا  همه  هک  نادب  و  نکفیم ،  ریخأت  هب  ار  نآ  لاغتشا  تلع  هب 

 . تسوت

 ( همان 27 هغالبلا ،  جهن  ) 

زامن تقو  عنام 

 ( : ع  ) اضر ماما 

ثداوحلا نمأی  الدبعلا  ناف  تاولصلا ،  تیقاوم  یلع  اوظفاح 

زا ناسنا  هک  ارچ  دیهد ) ماجنا  دیسر  ارف  شتقو  ات  هک   ) دیشاب زامن  ياهتقو  بقارم 

 . تسین نمیا  ددرگ ، تقو  رد  زامن  ماجنا  عنام  هک  یثداوح 

 ( ص 20 ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

حبص زامن  تقو 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

سمشلا عولط  یلا  رجفلا  عولط  نیب  ام  هادغلا  هالص  تقو 

 . تسا دیشروخ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  حبص  زامن  تقو 

 ( ص 152 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

تقو رد  زامن  تیبوبحم 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هللا لیبس  یف  داهجلا  نیدلاولا و  رب  اهتقول و  هالصلا  هللا  یلا  لامعالا  لضفا 

ردپ و رب  یکین  نآ  زا  سپ  تسا  تقو  لوازامن  دنوادخ ، دزن  لامعا  نیرتهب 
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 . تسا ادخ  هار  رد  داهج  سپس  و  ردام ،

 ( ص 85 ج 3 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن تقو  ود 

 ( : ع  ) اضر ماما 

هللا وفع  هرخا  هللا و  ناوضر  تقولا  لوأف  رخا  لوا و  نیتقو  هالص  لکل  نا  ملعا 

يدونشخ تقو  لوا  تقو .  رخآو  تقو  لوا  دراد :  تقو  ود  زامن  ره  هک  نادب 

 . تسا دنوادخ  ششخب  نآ  رخآ  راگدرورپ و 

 ( ص 286 هرهازلا ،  مکحلا  ص 249 .  ج 82 ، راونالا ، راحب  ) 

زامن ریخأت  تمذم 

 ( : ص  ) ربمایپ

اؤفک تدجو  اذا  میألا  ترضح و  اذا  هزانجلاو  تنا  اذا  هالصلا  نه  رخؤت و  ثالث ال 

مه یتقو  هویب  نداد  رهوش  و  دش ، هدامآ  یتقو  هزانج  نتشادرب  و  دیـسر ، نآ  تقو  هک  نیمه  زامن   ، تخادنا ریخأت  هب  دیابن  ار  زیچ  هس 
 . تفای ار  دوخ  وفک 

 ( ثیدح 1261 ص 262 ، هحاصفلا ،  جهن  ) 

تقو لوا  رد  حبص  زامن  باوث 

 ( : ع  ) قداص ماما 

راهنلا هکئالم  لیللا و  هکئالم  اهتبثت  نیترم  هل  تتبثا  رجفلا  عولط  عم  حبصلا  هالص  دبعلا  یلص  اذاف 

بش هتشرف  مه  حبص و  هتشرف  مه  دوش ، یم  هتشونوا  يارب  هبترم  ود  دروآ  ياج  هب  رجف  عولط  اب  ار  حبـص  زامن  رازگزامن  هاگره  سپ 
( . دننک یم  هدهاشمود  ره  بش  هتشرف  زور و  هتشرف  ار  حبص  زامن   ) دنسیون یم 

 ( ص 62 لامعالا ،  باوث  ) 

زامن تقو  لوا  رد  ناذا 
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 ( : ص  ) ربمایپ

ناذالاب کتوص  عفرا  رادجلا و  قوف  لعا  لالب  ای  تقولا  لخد  اذا 

 . نک دنلب  ناذا  هلیسو  هب  ار  دوخ  يادص  وورب  راوید  يالاب  دیسر  زامن  تقو  هک  یماگنه  لالب !  يا 

 ( ص 307 ج 3 ، یفاک ،  عورف  ) 

دنوادخ باذع  ای  شیاشخب 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

هبذع ءاشنا  هل و  رفغ  ءاش  نا  هیلا  کلذ  ناف  اهریغ  اهیلعارثؤم  اهتقو  ریغل  اهالص  نم  و 

ار ادخ  راک ، نیا  هک  یتسرد  هب  دهد ، حیجرت  دـنک و  باختنا  زامن  رب  ار  يرگید  زیچ  دروآ و  اج  هب  شتقوریغ  رد  ار  زامن  هک  یـسک 
 . دنک باذعار  وا  دهاوخب  رگا  دیاشخبب و  ار  وا  دهاوخبرگا  هک  دنک  یم  راتخم 

 ( ص 83 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

نیلفاغ زا  ییادج  تقو ، 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

نیلفاغلا نم  اذه  سیلف  اهتقول  اهالصف  هضورفملا  تاولصلا  یلع  ظفاح  نمؤم  امیا 

 . دوش یمن  هدرمش  لفاغ  ياهناسنازا  دروآ ، اج  هب  شتقو  رد  ار  وا  و  دیامن ، شزامنرب  تظفاحم  ینمؤم  ره 

 ( ص 79 ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

ناذا ثیداحا 

ناذا تینارون 

 ( : ص  ) ربمایپ

رون ناذالأ  یلع  ای 

 . تسا رون  ناذا  یلع !  ای 

 ( ص 154 ج 84 ،  راونالا ، راحب  ) 
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تسا رتهب  نذؤم  شاداپ 

 ( : ص  ) ربمایپ

هتعافش یف  لخدی  قیدص و  فلا  نیعبرا  دیهـش و  فلا  نیعبرا  باوث  هللا  هاطعا  لج -  زع و  هللا -  هجو  کلذب  دیری  ابـستحم  نذا  نم 
هنجلا یلا  یتما  نم  یسم ء  فلا  نیعبرا 

دنک یماطع  ار  وگتسار  رازه  لهچ  دیهش و  رازه  لهچ  باوث  وا  هب  دنوادخ  دشاب ، هتـشاد  هجوتدنوادخ  هب  و  دیوگب ، ناذا  هک  یـسک 
 . دنوش یم  تشهب  لخاد  هدیدرگ و  شتعافش  لماش  ناراکهانگ  تما  زا  رازه  لهچ  و 

 ( ص 130 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

ناذا هب  یهجوت  یب  تافآ 

 ( : ع  ) یلع ماما 

رهطتیل جرخیف  هراهط  ریغ  یلع  نوکی  وا  هیلا ،  عوجرلا  دیری  لجر  الا  قفانم ،  وهف  جرخ  مث  دجسملا  یف  وه  ءادنلا و  عمس  نم 

دصق هک  نیا  رگم  تسا ،  قفانمدوش  جراخ  دجسمزا  تعامج )   ) زامن ندناوخ  نودب  و  دینـش ، دجـسم  رد  ار  ناذا  يادص  هک  یـسک 
 . دوش جراخ  دجسم  زا  وضو  نتفرگ  يارب  درادن و  وضو  ای  دراد ، ندناوخ  زامن  يارب  تشگرب 

 ( ص 161 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

تمایق رد  نایوگ  ناذا  يدنلبرس 

 ( : ع  ) یلع ماما 

قانعألا لاوط  همایقلا  موی  نونذؤملا  رشحی 

 . دنوش یم  روشحم  يدنلبرس  يزارفارس و  اب  تمایق  زور  نایوگ ،  ناذا 

 ( ص 149 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

شتآ زا  تاجن 

 ( : ص  ) ربمایپ

نینذؤملا موحل  یه  رانلا و  یلع  همرحم  اموحل  نا 
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 . تسا نایوگ  ناذا  ندب  تشوگ  نآو  دنازوس ) یمن  ار  اهنآ  شتآ   ) تسا مارح  منهج )   ) شتآ رب  ییاهتشوگ  انامه ،

 ( ص 249 لئاسولا ،  كردتسم  ) 

وگ ناذا  يارب  باوث 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

مهس هدجسم  یف  هعم  یلصی  لک  نم  هل  و  هعمس ،  سبایو  بطر  لک  هقدصی  ءامـسلا و  یف  هتوصدم  هرـصب و  دم  هل  هللا  رفغی  نذؤملا 
هتوصب یلصی  نم  لکب  هل  و 

ار وا  زاوآ  هک  يرت  کشخ و  ره  دزرمآ ، یمدچیپ  یم  نامـسآ  رد  شیادص  دنیب و  یم  شمـشچ  هک  يا  هزادنا  هب  ار  نذؤم  دـنوادخ 
هک سکره  رامش  هب  دوش و  وا  بیصن  یمهس  درازگ  زامن  دجـسم  رد  وا  اب  هک  سک  ره  باوثزا  و  دنک ، یم  قیدصت  ار  وا  دونـش  یم 

 . تسوا يارب  يا  هنسحدناوخب  زامن  وا  گناب  هب 

 ( ص 287 ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ص 331 .  ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

دیهش شاداپ 

 ( : ص  ) ربمایپ

هللا لیبس  یف  همدب  طحشتملا  دیهشلارجا  لثم  هماقالا  ناذالا و  نیب  امیف  نذؤملل 

 . دطلغ یم  دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  تسا  يدیهش  باوث  دننام  شباوث   ، هماقا ناذا و  هلصاف  رد  وگ  ناذا  صخش  يارب 

 ( ص 58  ، لامعالا باوث  ) 

نذؤم رب  تشهب  ندش  بجاو 

 ( : ص  ) ربمایپ

هنجلا هل  تبجو  هنس  نیملسملا  راصمأ  نم  رصم  یف  نذا  نم 

 . دوش یم  بجاووا  رب  تشهب  دیوگب  ناذا  لاس  کی  ناناملسم  ياهرهش  زا  یکی  رد  سک  ره 

 ( ص 613 ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  ص 337 .  ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

هماقا ناذا و  نتفگ  ریثأت 
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 ( : ع  ) قداص ماما 

قرـشملا نیب  اـم  دـحاو  فـص  هفلخ  یلـص  ناذاریغب  هماـقاب  یلـص  نم  هکئـالملا و  نم  نافـص  هفلخ  یلـص  هماـقا  ناذاـب و  یلـص  نم 
برغملاو

هماقا اب  ار  زامن  هک  یـسک  و  دـنرازگ ، یم  زامن  شرـس  تشپرد  ناگتـشرف  زا  فص  ود  دـناوخب ، هماقا  ناذا و  اب  ار  زامن  هک  سک  ره 
 . تسا برغمو  قرشم  نایم  ردق  هب  فص  هزادنا  دنناوخ و  یم  زامن  شرس  تشپ  رد  ناگتشرف  زا  فص  کی  دناوخب  اهنت 

 ( ص 59 لامعالا ،  باوث  ص 338 .  ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ) 

دنلب يادص  اب  ناذا 

 ( : ع  ) قداص ماما 

لالب ای  تقولا  لخد  اذا  لالبل  لوقی  هلاو -  هیلع  هللا  یلص  هللا -  لوسر  ناک 

ناذالاب کتوص  عفرا  رادجلا و  قوف  لعا 

وگب دنلب  يادص  اب  ار  ناذا  ورب و  دجسم )  ) راوید يالاب  دومرف :  یم  لالب  هب  دیسر  یم  ارف  زامن  تقو  هک  یماگنه  ص )   ) ادخ لوسر 
.

 ( ص 624 ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

ناربمایپ ءادهش و  اب  روشحم 

 ( : ص  ) ربمایپ

ءادهشلا نیقیدصلا و  نییبنلا و  عم  یتما  نم  نونذؤملا  رشحی 

 . دنوش یم  روشحم  نادیهش  نایوگتسار و  ناربمایپ و  اب  نم  تما  زا  نایوگ ،  ناذا 

 ( ص 23 ج 4 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

نتفگ ناذا  لاس  تفه  ریثأت 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

هل بنذ  همایقلا و ال  مویءاج  ابستحم  نینس  عبس  نذأ  نم 
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 . دوش یمرشحم  دراو  هانگ  نودبزیخاتسر  زور  دیوگب ، ناذا  ادخ  يارب  لاس  تفه  سک  ره 

 ، هعیشلا لئاسو  ج 1،ص 288 .  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ص 83 .  لامعالا ،  باوث  ) 

 ( ص 613 ج 4 ،

نذؤم ناذا  تباجا 

 ( : ص  ) ربمایپ

بونذلا هرافک  نذؤملا  هباجا 

 . تسا ناهانگ  هرافک  نذؤم ،  ناذا  تباجا 

 ( ص 227 ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  ) 

ناذا زا  ناطیش  رارف 

 ( : ص  ) ربمایپ

بره ءادنلا  عمس  اذا  ناطیشلا  نا 

 . دنک یم  رارف  دینش  ار  ناذا  يادص  یتقو  ناطیش  هک  یتسرد  هب 

 ( ثیدح 20951 لامعلا ،  زنک  ) 

نتفگ ناذا  يارب  هعرق 

 ( : ص  ) ربمایپ

هیلع اومهتسال  لوالا  فصلا  ءادنلا و  یف  ام  سانلا  ملع  ول 

یم یـشک  هعرق  راـک  نیا  يارب  هنیآ  ره  تعاـمج ،  لوا  فـص  رد  تکرـش  نتفگ و  ناذا  دراد  یتلیـضف  هـچ  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا 
 . دندرک

 . ( ص 20 ج 88 ، راونالا ، راحب  ) 

لاح همه  رد  نتفگ  ناذا 

 ( : ع  ) اضر ماما 
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بکاروه نذؤی و  سلاج و  وه  لجرلا و  نذؤی 

 . دیوگ یم  ناذا  هراوس  هچ  دشاب و  هتسشن  هچ  وگ  ناذا  صخش 

 ( ص 285 ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ) 

ناذا ماگنه  اعد 

 ( : ع  ) یلع ماما 

ثیغلا و لوزن  دنع  ناذالا و  دنع  نارقلا و  هئارق  دنع  عبرا :  دنع  ءاعدلا  اومنتغا 

هداهشلل نیفصلا  ءاقتلا  دنع 

ور هب  ور  ماـگنه  - 4 ناراب .  لوزن  ماـگنه  - 3 ناذا .  ماـگنه  - 2 نآرق .  تئارق  ماـگنه  - 1 دیرامـش :  تمینغ  ار  اعد  ناـمزراهچ  رد 
 . گنج ياربرافک  نینمؤم و  رکشل  ود  ندش 

 ( ص 1114 ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

دازون شوگ  رد  هماقا  ناذا و  ریثأت 

 ( : ص  ) ربمایپ

ناطیشلا نم  همصع  کلذ  نأف  يرسیلا ،  یف  مقیل  و  ینمیلا ،  هنذا  یف  نذؤیلف  دولوم  هل  دلو  نم 

زا ار  دازون  لمع ،  نیااریز  دیوگب ، هماقا  شپچ  شوگرد  ناذا و  شتسار  شوگ  رد  دمآ ) ایند  هب   ) دش هداد  وا  هب  يدنزرف  هک  یـسک 
 . دیامن یم  ظفح  ناطیش  رش 

 ( ص 162 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 

نذؤم يادن  تباجا 

 ( : ع  ) یلع ماما 

قزرلا یف  دیزی  نذؤملا  هباجا 

 . دوش یم  يزور  شیازفا  ببس  وگ ، ناذا  توعد  تباجا 

 ( ص 177 ج 84 ، راونالا ، راحب  ) 
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نذؤم ناذا  رارکت 

 ( : ع  ) رقاب ماما 

یش ء لک  یف  هلوقیام  لثم  لاق  نذؤی  نذؤملا  عمس  اذا   - هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  ناک 

 . درک یمرارکت  ار  تالمج  نآ  دینش ، یم  ار  نذؤم  ناذا  يادص  یتقو  ص )   ) ادخ لوسر 

 ( ثیدح 29 ص 310 ، ج 3 ، یفاکلا ،  ) 

 ( ص  ) ادخ لوسر  هب  لالب  هقالع 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هللا یلص  هللا -  لوسر  دعب  دحال  نذؤا  ال  لاقف :  احلاص ، دبع  ناک  الالب  نا 

 - هلا هیلع و 

 . میوگ یمن  ناذا  ص )   ) هللا لوسر  زا  دعب  يدحا  يارب  نم  تفگ :  دوب و  هتسیاش  يا  هدنب  لالب  هک  انامه 

 ( ص 286 ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ) 

دنلب يادص  اب  ناذا 

 ( : ع  ) هللادبعوبا

هیف کتوص  دم  كرجأی  هللا  ناف  کتوص  نیقخت  الف  تنذا  اذا 

 . دهد یم  شاداپ  ناذا ،  رد  وت  يادص  يدنلب  رادقم  هبدنوادخ  هک  اریز  نکم ،  هاتوک  ار  تیادص  یتفگ ،  ناذا  هک  ینامز 

 ( ثیدح 45 ناذا ،  باب  بیذهتلا ،  ) 

ناذا تقو  اب  ییانشآ 

 ( : ع  ) هللادبعوبا

فراع ملسم  لجر  الا  هب  نذؤی  نا  زوجی  ناذألا و ال  میقتسی  ال 

 . دشاب انشآ  نآ  تقو  هب  هک  یناملسم  درم  رگم  دیوگب ، ار  نآ  دیابن  دوش و  یمن  اپرب  ناذا 
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 ( ثیدح 13 ص 307 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  ) 

ناذا ریقحت 

 ( : ص  ) ربمایپ

مهئافعض یلع  ناذالا  نوکرتی  نامز  سانلا  یلع  یتأیس 

 . دنرپس یم  ناوتان  يدارفا  هب  ار  نآ  هدرک و  ریقحت  ار  ناذا  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز 

 ( ص 690 ج 7 ، لامعلا ،  زنک  ) 

تعامج زامن  تلع 

 ( : ع  ) اضر ماما 

اروهشم افوشکم  ارها  ظالا  هدابعلا هللا  مالسالا و  دیحوتلاو و  صالخالا  نوکی  الئل  هعامجلا  تلعج  امنا 

 . دشابرها زاب و ظ  راکشآ ، دنوادخ  يارب  تدابع  مالسا و  یگناگی و  صالخا و  ات  تسا ،  هدش  هداد  رارق  تعامج  زامن 

 ( ص 12 ج 88 ، راونالا ، راحب  ص 372 .  ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

رازگزامن هب  ینامگ  شوخ 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هتداهشاوزیجا اریخ و  هب  اونظف  هعامج  یف  هلیللاو  مویلا  یف  تاولص  سمخ  یلص  نم 

 . دیریذپب ار  شا  یهاوگو  دیشاب  نامگ  شوخ  وا  هب  دناوخ  یم  تعامج  هب  ار  زور  هنابش  زامن  جنپ  هک  ره 

 ( ص 371 ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  ص 8 .  ج 88 ، راونالا ، راحب  ) 

ملاع رس  تشپ  باوث 

 ( : ص  ) ربمایپ

هللا لوسر  فلخ  یلص  امنأکف  ملاع  فلخ  یلص  نم 

 . تسا هدناوخ  زامن  ادخ  ربمغیپرس  تشپ  هک  تسا  یسک  دننام  دروآ ، اج  هب  زامن  ملاع  رس  تشپ  هک  یسک 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 858 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( ص 119 ج 88 ، راونالا ، راحب  ) 

تعامج فص  داهج و  فص 

 ( : ع  ) ظاک م ماما 

 - لج زع و  هللا -  لیبس  یفداهجلاک  لوالا  فصلا  یف  هولصلا  نا 

 . تسادخ هار  رد  داهج  دننام  لوا ،  فص  رد  ندناوخ  زامن 

 ( ص 387 ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

ملاع هب  ادتقا  باوث 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هعکر فلاب  ملاعلا  فلخ  هالصلا 

 . تسا تعکر  رازه  ربارب  ملاع  کی  رس  تشپ  رد  زامن 

 ( ص 5 ج 88 ، راونالا ، راحب  ) 

تعامج لوا  فص 

 ( : ص  ) ربمایپ

لوالا فوفصلا  نولصی  نیذلا  یلع  نولصی  هتکئلم  هللا و  نا 

 . دنتسرف یم  دورد  دنهد ، یم  دنویپ  مه  هب  ار  تعامج  زامن  لوا  ياهفص  هک  یناسک  رب  شناگتشرف  دنوادخ و  تقیقح  هب 

 ( ص 623 ج 2 ، لامعلا ،  زنک  ) 

زامن ناذا  هب  کیبل 

 ( : ص  ) ربمایپ

اوبح ول  تأف و  ناذالا  تعمس  اذا 

 . دشاب زیخ  هنیس  هچ  رگ  ایب ، دجسم  هب  رتعیرس  هچ  ره  يدینش ،  ار  زامن  ناذا  هک  یماگنه 
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 ( ص 548 ج 7 ، لامعلا ،  زنک  ) 

تعامج ماما 

 ( : ص  ) ربمایپ

مکلضفا مکتالص  یف  اومدقف  مهدفاو  موقلا  ماما 

 . دینیزگرب ار  اهنیرتهب  دوخ  تعامج  تماما  يارب  سپ  دشاب ، یم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نآ  هدنیامن  یعمج  ره  تعامج  ماما 

 ( ص 109 ج 88 ، راونالا ، راحب  ) 

حبص رد  تعامج  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

حبصا یتح  یتلیل  یلصا  نا  نم  یلا  بحا  هعامج  یف  حبصلا  یلصا  نال 

 . تسا حبص  ات  يراد  هدنز  بش  تدابعزا و  رتبوبحم  مرظن  رد  مناوخب ،  تعامج  هب  ار  حبص  زامن  رگا 

 ( ثیدح 22792 ج 8 ، لامعلا ،  زنک  ) 

تیعمج زا  ییادج  تافآ 

 ( : ص  ) ربمایپ

قحلا و لها  هعامج  لاق :  نیملـسملا ؟  هعامج  ام  هللا و  لوسر  ای  لیق :  هقنع  نم  مالـسالا  هقبر  علخ  دقف  نیملـسملا  هعامج  قراف  نم 
اولق نا 

تسا تیعمج  مادک  روظنم  دش :  لاؤس  ترضح  زا  هدومن .  زاب  شندرگ  زا  ار  مالسا  هتشر  دوش ، ادج  ناملسم  تیعمج  زا  هک  یـسک 
 . دنشاب مکدنچ  ره  قح ،  لها  مدرم  دومرف :  ترضح  نآ   ؟

 ( ص 272 قودص ،  خیش  یلاما  ) 

تعامج زامن  تلیضف 

 ( : ص  ) ربمایپ

هدحاو هولص  لاقف :  موی ؟  هولص  هللا !  لوسر  ای  لیق :  هنس .  نیعبرا  هتیب  یف  هتالص  نم  ریخ  هعامج  یف  لجرلا  هالص 
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زامن هللا !  لوسر  ای  دـندرک :  ضرع  دوش .  هدـناوخ  هناخ  رد  لاس  لهچ  هک  يزامن  زا  تسا  رتهب  تعاـمج  رد  ناـسنا  ندـناوخ  زاـمن 
 . زامن کی  هکلب  دومرف :  ترضح  زور ؟ کی 

 ( ص 374 ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

تعامج زامن  كرت  ربمایپ و  راطخا 

 ( : ع  ) قداص ماما 

هعامجلاب نولصی  مهلزانم ال  یف  موق  قارحأب  هلا -  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  مه 

 . دنازوسب ، دندش یمن  رضاح  تعامج  هب  دندراذگ و  یم  زامن  لزانم  رد  هک  یموق  رب  ار  اه  هناخ  تساوخ  ص )   ) ربمغیپ ترضح 

 ( ص 205 ج 4 ، رابخالا ، یلائل  ) 

تعامج زامن  هب  ییانتعا  یب 

 ( : ع  ) یلع ماما 

هل هالص  الف  هلعریغ  نم  هبجی  ملف  ءادنلا  عمس  نم 

 ( . تسین لوبقم  شزامن   ) درادن زامن  دهدن ، خساپ  يرذع  چیه  نودب  دنونشب و  ار  تعامج  ناذا  يادص  هک  سک  ره 

 ( ص 375 ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  ) 

قافن خزود و  شتآ  زا  تئارب 

 ( : ص  ) ربمایپ

قافنلا نم  هئارب  رانلا و  نم  هئارب  ناتئارب  هل  بتک  یلوالا ،  هریبکتلا  كردی  هعامج  اموی  نیعبرا  یلص  نم 

دزاس یم  ررقم  وا  يارب  ار  تئارب  ود  دنوادخ  دهد ، ماجنا  زور  لهچ  زامن ، لوا  ریبکت  كرد  اب  تعامج و  اب  ار  دوخ  زامن  هک  یـسک 
 . خزود شتآ  زا  تئارب  - 1 : 

 . قافن زا  تئارب  - 2

 ( ج 4 ج 88 ، راونالا ، راحب  ) 

تعامج زامن  كرت 
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 ( : ع  ) رقاب ماما 

هل هالص  الف  هلع  ریغ  نم  نیملسملا  هعامج  نع  اهنع و  هبغر  هعامجلا  كرت  نم 

 . تسین وا  يارب  يزامن  دنک ، كرت  تسا  ناناملسم  عامتجا  هک  ار  تعامجزامن  تلع  رذع و  نودب  یلیم ،  یب  يور  زا  هک  یسک 

 ( ص 290 قودص ،  خیش  یلاما  ) 

يراوشد ره  اب  تعامج  زامن 

 ( : ص  ) ربمایپ

جز سأر  یلع  ول  هعامج و  هالصلا 

زا دـشاب ، راوشد  تخـس و  ردـق  ره  ینعی   ) دـیهد ماجنا  هزین  كون  نهآ و  رـس  رب  ار  نآ  هچ  رگ  دـییامن ، تکرـش  تعاـمج  زاـمن  رد 
( . دینکن غیرد  تعامج  رد  روضح 

 ( ص 4 ج 88 ، راونالا ، راحب  ) 

نیمومأم لاح  تیاعر 

 ( : ص ربمایپ ( 

هما یلع  قشا  نا  هفاخم  ففخاف  یبصلا  ءاکب  عمساف  هولصلا  یف  نوکأل  ینا 

مـسرت یم  هک  ارچ  منک ،  یم  هاـتوک  کبـس و  ار  زاـمن  مونـش و  یمار  یکدوـک  هیرگ  يادـص  متـسه  هک  زاـمن  لاـح  رد  یهاـگ  نم 
 . منکفا جنر  هب  ار  شردام 

 ( ثیدح 20455 ص 601 ،  ج 7 ،  لامعلا ،  زنک  ) 

نامیا زا  يرود 

 ( : ع قداص (  ماما 

هقنع نم  نامیالا  هقبر  علخ  ربش ،  ردق  نیملسملا  هعامج  علخ  نم 

رود هب  هدروآ و  رد  شندرگ  زا  ار  نامیا  نامـسیر  دـنک ،  يرود  ـالمع )  ناناملـسم (  تعاـمج  زا  بجو  کـی  هزادـنا  هب  هک  یـسک 
 . تسا هدنکفا 
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 ( ص 13 ج 88 ،  راونالا ،  راحب  ) 

تعامج ياهفص  مظن 

 ( : ص ربمایپ ( 

نم مکارأ  ینا  الا و  مکبولق  نیب  هللا  فلاخیف  اوفلاخت  للخ و ال  مکیف  نوکی  الئل  مکبکانمباوحـسما  مکفوفـص و  اومیقا  سانلا  اهیا  ای 
یفلخ

شود هب  شود  دـینک و  يواـسم  مظنمار و  تعاـمج )  زاـمن  ياهفـص (  مدرم  يا  دوـمرف :  یتـیعمج  هب  باـطخ  ص )  ادـخ (  لوـسر 
نم هک  دینادب  دنادرگ و  رود  رگیدکی  زا  ار  امـش  ياهلد  دنوادخ  هک  دیـشابن  بترمانو  دتفین  امـش  نایم  ییادج  هلـصاف و  ات  دـیتسیاب 

 . دینک یم  رارقرب  تعامج  ياهفص  رد  ار  مظن  هنوگچ  هک  منیب  یم  رس  تشپ  زا  ارامش 

 ( ص 520 لامعالا ،  باوث  ) 

تعامج رطاخ  هب  زامن  ریخأت 

 ( : ع قداص (  ماما 

یلصی الیلق و  اهرخؤیوا  تقولا  لوا  یف  هسفنل  لجرلا  یلصی  لضفا ؟  امهیا  مالـسلا -  هیلع  هللادبع -  ابا  لاس  هنا  حلاص  نب  لیمج  نع 
مامالا ناکاذا  هدجسم  لهاب  یلصی  رخؤی و  لاق :  مهماما ؟  ناک  اذا  هدجسم  لهاب 

ای دـناوخب  ار  شزامن  تقو  لوا  رد  ناسنا  تسا :  لضفا  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  درک :  لاؤس  ع )  قداـص (  ماـما  زا  حـلاص  نب  لـیمج 
 : دومرف ترـضح  دراد ؟  تعامج  ماما  دجـسم  هک  ینامز  دناوخب ،  زامن  تعامج  هب  دجـسم  لهااب  ات  دزادنیب  ریخأت  ار  زامن  يرادقم 

ینامز ناوخب ،  زامن  دجسم  لها  اب  زادنیبریخأت ،  هب  ار  زامن 

 . دراد تعامج  ماما  دجسم  هک 

 ( ص 388 ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو  ) 

دجاسم هب  یلیم  یب  تافآ 

 ( : ع قداص (  ماما 

دجسملا نم  عنمت  هلع  نم  الا  هعم  یلص  نمل  هل و  هالص  الف  دجاسملا  نع  هبغر  هعامج  هتیب  یف  یلص  نم  و 

یناسک يارب  یتح  ودوب  دهاوخن  يزامن  وا  يارب  دناوخب  تعامج  زامن  دنچ  ره  شا  هناخ  رد  دجاسم  هب  یلیم  یب  يور  زا  سک  ره  و 
 . دشاب هدوب  دجسمرد  روضح  زا  عنام  یتلع  اعقاو  هک  نآ  رگم  دنا ،  هدناوخ  زامن  وا  اب  هک 
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 ( ص 307 ج 2 ،  یسوطلا ،  یلاما  ) 

تعامج زامن  رب  تموادم 

 ( : ص ربمایپ ( 

رب وا  تبیغ  دـشاب ،  هتـشاد  تموادـم  تعاـمج  زاـمن  رب  هک  یـسک  هتلادـع  تتبث  هتبیغ و  مهیلع  تمرح  نیملـسملا  هعاـمج  مزل  نم  و 
 . دوش یم  تباث  شتلادع  مارح و  ناناملسم 

 ( ص 394 ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو  ) 

تعامج زامن  تلیضف 

 ( : ص ربمایپ ( 

هجرد نیرشع  سمخب و  درفلا  هالص  نم  لضفا  هعامجلا  هالص 

 . يدارف زامن  جنپ  تسیب و  رب  دراد  تلیضف  يرترب و  ددرگ ،  رازگرب  تعامج  هب  هک  زامن  کی 

 ( ص 374 ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو  ) 

نیمومأم رکف  تعامج  ماما 

 ( : ع قداص (  ماما 

هفلخ نم  فعضا  هالص  یلع  هتالص  نوکی  نا  مامالل  یغبنی 

ینالوط تعامج  زامن  لاح  رد  ار  زامن  دـشاب (  دوخ  نیمومأم  نیرتفیعـضزامن  ساسا  رب  شزامن  هک  تسا  هتـسیاش  تعاـمج  ماـما  رب 
 ( . دنکن

 ( ص 381 ج 1 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ) 

تعامج زامن  تیمها 

 ( : ص ربمایپ ( 

هفرعا ال  لقف :  هعامجلا  دهشی  نمع ال  تلئساذا  جز  سأر  یلع  ول  هعامج و  هالصلا 

هب هک  یـسک  دروم  رد  دـش  لاؤس  امـش  زا  هک  ینامز  دـشاب ،  ناکیپ  زیت  كون  رب  ول  و  دوش ،  هدـناوخ  تعامج  تروص  هب  دـیاب  زامن 
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 . میسانش یمن  ار  وا  دییوگب  دوش ،  یمن  رضاح  تعامج 

 ( ص 5 ج 88 ،  راونالا ،  راحب  ) 

تسار تمس  تلیضف 

 ( : ص ربمایپ ( 

درفلا هولص  یلع  هعامجلا  هولص  لضفک  اهرسایم  یلع  فوصلا  نمایم  لضف 

 . يدارف زامن  رب  تسا  تعامج  زامن  تلیضف  دننامه  تعامج  ياهفص  پچ ،  تمس  رب  تسار  تمس  تلیضف 

 ( ص 465 ج 6 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

زامن هدننک  لماک 

 ( : ص ربمایپ ( 

هالصلا مامت  فصلا  هیوست  ناف  مکفوفص  اووس 

 . تسا زامن  هدننک  لماک  اهفص ،  ندرک  يواسم  هک  انامه  سپ  دینک ،  يواسم  ار  تعامج  زامن  ياهفص 

 ( ص 20 ج 88 ،  راونالا ،  راحب  ) 

كاپ دصق  اب  تعامج  زامن  رد  روضح 

 ( : ص ربمایپ ( 

لمعلا فنأتسا  اباستحاو  انامیا  هعامجلا  یتا  نم 

تـسا نیا  زا  هیانک  دریگ ( .  رـس  زا  ار  دوخ  لامعا  دوش ،  لخادادخ  يدونـشخ  كاپ و  دصق  نامیا و  اب  تعامج  زامن  رد  هک  یـسک 
 ( . دوش یم  هدیشخب  شا  هتشذگ  ناهانگ  هک 

 ( ص 87 لامعالا ،  باوث  ) 

تشهب دورو  ببس 

 ( : ع قداص (  ماما 

هنجلا لخد  اموی  نیعبرا  مامالا  نیمی  نع  یلص  نم 
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 . دوش یم  تشهب  دراو  دناوخب  زامن  زور  لهچ  تعامج  ماما  تسار  تمس  هک  یسک 

 ( ص 465 ج 6 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

هکئالم فص  لوا و  فص 

 ( : ع یلع (  ماما 

مامالا نمایم  مدقملا  لضفا  هکئالملا و  فص  وه  اهلوا و  فوفصلا  لضفا 

 . تسا ماما  تسار  تمس  لوا  فص  ياج  نیرتهب  تسا و  هکئالم  فص  نآو  تسا ،  لوا  فص  تعامج ،  زامن  ياهفص  نیرتهب 

 ( ص 18 ج 88 ،  راونالا ،  راحب  ) 

تعکر کی  تلیضف 

 ( : ع اضر (  ماما 

هعکرافلا هعکر  لکب  درفلا  یلع  هعامجلا  لضف 

 . تسا تعکر  رازه  ود  ربارب  تعکر  کی  ره  يدارف  زامن  رب  تعامج  زامن  تلیضف 

 ( ص 4 ج 88 ،  راونالا ،  راحب  ) 

تشهب هب  دورو  ببس  تعامج  زامن 

 ( : ص ربمایپ ( 

هب رمأی  مث  همایقلا ،  موی  لاوها  هیلع  هللا  فلخ  الا  هعامجلا  یلا  یشم  نمؤم  نم  امف 

هنجلا یلا 

وا يارب  ار  تمایق  زور  سارهو  سرت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درادرب  مدـق  تعامج  زامن  هار  رد  هک  تسین  ینمؤم  سپ 
 . تشهب هب  دورو  هب  دنک  یم  رما  ار  وا  سپس  دریگ ،  یم  کبس 

 ( ص 372 ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو  ) 

تیالو لها  تعامج  ماما  هب  ادتقا 

 ( : ع اضر (  ماما 
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هیالولا لهاب  الا  يدتقیال  رجاف و  فلخ  یلصت  و ال 

 . تسا زیاج  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تیالو  لها  صخش  رب  طقف  ادتقا  ناوخن ،  زامن  رجاف  مدآ  رس  تشپ 

 ( ص 308 لوقعلا ،  فحت  ) 

اعد تباجتسا 

هراشا

 ( : ص ربمایپ ( 

یتح فرصنی  نا  هجاح  هلأس  مث  هعامج  یف  یلص  اذا  هدبع  نم  ییحتسی  هللا  نا 

اهیضقی

فرـصنم درک ،  تجاح  بلط  وا  زا  هک  یماگنه  و  دنک ،  یم  ءایح  وا  زا  دنوادخ  دناوخب ،  تعامج  هب  ار  شزامن  يا  هدنب  هک  ینامز 
 . دروآرب ار  شتجاح  هک  نیارگم  دوشن ، 

 ( ص 4 ج 88 ،  راونالا ،  راحب  ) 

لوا فص  رب  تظفاحم 

 ( : ص ربمایپ ( 

هرخالا ایندلا و  یف  نونذؤملا  یطعی  ام  رجالا  نم  هللا  هاطعا  املسم  يذؤی  یلوالا ال  هریبکتلا  لوالا و  فصلا  یلع  ظفاح  نم  و 

هک يرجا  لداعم  يرجا  وا  هب  دنوادخ  دنکن ،  تیذا  ار  یناملسم  و  دیامن ،  لوا  ریبکت  لوا و  فص  رب  تموادم  تظفاحم و  هک  یسک 
 . درک دهاوخاطع  دنک ،  یم  تفایرد  ترخآ  ایند و  رد  نذؤم 

 ( ص 387 ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو  ) 

تسا عونمم  هورگ  هس  هب  ادتقا 

 ( : ع قداص (  ماما 

ادصتقم ناک  نا  قسفلاب و  رهاجملا  و  کلوقب ،  لوقی  ناک  نا  یلاغلا و  و  لوهجملا ،  مهفلخ :  یلصی  هثالث ال 

مه یماما و  هک  دـنچ  ره  هدـننک ،  ولغ  درم  - 2 هتخانشان .  صخش  رـس  تشپ  - 1 نکن : )  ءادـتقا  ناوخن (  زامن  هورگ  هس  رـس  تشپ 
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 . دشاب لوقعم  ور و  هنایم  يدرم  هچ  رگا  هانگ ،  قسف و  هب  رهاظتم  صخش  - 3 دشاب .  وت  هدیقع 

 ( ص 154 قودص ،  لاصخ  ) 

تعامج زامن  رد  یمظن  یب  تافآ 

 ( : ع رقاب (  ماما 

دجس اذا  ناسنالا  دسج  طقسم  ردق  نیفص  لک  نیب  نوکی  و  ضعب ،  یلا  اهضعب  هلصاوتم  همات  نوکت  نا  فوفصلل  یغبنی 

دنک و هدجس  دناوتب  ناسنا  کی  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  هلصاف  فص  ود  نایم  و  دنشاب ،  هتسویپ  مه  هب  لماک و  اهفص  هک  تساراوازس 
 . تسین یتسرد  لماک و  زامن  يزامن  نینچ  دشاب ،  نیا  زا  رتمک  بقع  ولج و  فص  ود  هلصاف  تعامج  زامن  رد  رگا 

 ( ص 155 ج 1 ،  مالسالا ،  مئاعد  ) 

نینمؤم هب  ادتقا  عنام 

 ( : ع قداص (  ماما 

هفلخ اولصت  هاکزلا و ال  نم  ائیش  هوطعت  الف  مسجلاب  لاق  نم 

 . دیناوخن زامن  شرس  تشپ  رد  دیهدنوا و  هب  يزیچ  تاکز  زا  دشاب  ادخ  تینامسج  هب  لئاق  سک  ره 

 ( ص 379 ج 1 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ) 

تعامج زامن  رد  یمظن  یب  تافآ 

 ( : ص ربمایپ ( 

مکبولق فلتختف  اوفلتخت  اووتسا و ال  لوقی :  هولصلا و  یف  انبکانم  حسمی  هلا -  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  ناک 

 ، دیـشاب مظنم  يواسم و  دومرف :  یمو  درک ،  یم  مظنم  تفرگ و  یم  تعامج  زامن  رد  ار  نارازگزامن  ياه  هناش  ص )  ادخ (  لوسر 
 . دوش یم  ادجرگیدکی  زا  امش  ياهبلق  هک  دیشابن  مه  زا  ادج  مظنمان و 

 ( ص 470 ج 6 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

لوا ریبکت  تلیضف 

 ( : ص ربمایپ ( 
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اهیف ام  وایندلا  نم  ریخ  مامالا  عم  یلوالا  هریبکتلا 

 . تسا نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  نتفگ  تعامج  ماما  اب  ار  لوا  ریبکت 

 ( ص 15 ج 88 ،  راونالا ،  راحب  ص 488 .  ج 1 ،  لئاسولا ،  كردتسم  ) 

تعامج اب  هناگ  جنپ  ياهزامن 

 ( : ص ربمایپ ( 

 " یفوالاءازجلا هیزجی  مث   : " یلاعت لاق  یفوالا و  لایکملاب  رجالا  لاتکا  دقف  هعمجلا  یلع  ظفاحو  هعامجلا  یف  سمخلا  یلص  نم 

یفاـک دـح  هب  ار  دوخ  رجا  قیقحت  هب  سپ  دوش ،  رـضاح  هعمج  زاـمن  هب  دـناوخب و  تعاـمج  هب  ار  دوـخ  تقو  جـنپ  زاـمن  هک  یـسک 
" . رتلماک يازج  نآ ،  رب  دوش  هداد  ازج  سپ   : " دومرف توالت  ار  همیرک  هیآ  نیا  ص )  ادخ (  لوسر  سپس  تسا .  هدرک  تفایرد 

 ( ص 386 ج 6 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  ) 

تعامج زامن  رادقم 

 ( : ع یلع (  ماما 

هجاحلا هل  هلعلا و  هب  نم  سانلا  یف  ناف  اعیضم  ارفنم و ال  ننوکت  الف  سانلل ،  کتالص  یف  تمق  اذا  و 

لوط ار  نآ  ردق  نآ  هن  دـشاب (  هدـننک  عییـضت  هن  روآ و  ترفن  هن  تزامن  دـیاب  یتسیا  یم  مدرم  يارب  تعامجزامن  هب  هک  یماگنه  و 
دنا هداتسیا  زامن  هب  وت  اب  هک  یمدرم  نیب  رد  هک  ارچ  ینک )  عیاض  ار  زامن  هک  عیرـس  ردق  نآ  هن  دوش و  نیمومأم  رفنت  بجوم  هک  هدب 

 . تسه دنمتجاح  دارفا  مه  دراددوجو و  رامیب  مه  ، 

 ( همان 52 هغالبلا ،  جهن  ) 

تعامج ماما  تعافش  دروم 

 ( : ص ربمایپ ( 

اقساف اهیفس و ال  کعیفش  لعجت  الف  لجو -  زع  هللا -  یلا  کعیفش  کماما  نا 

هلیسو و تسا  درخ  یب  دساف و  هک  ار  یسک  زگره  سپ  تسا ،  یهلا  تمظع  اب  هاگرد  هبوت  هطساو  عیفش و  وت ،  زامنشیپ  ماما و  انامه 
 . هدم رارق  یهلا  هاگرد  هب  دوخ  عیفش 

 ( ص 492 ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو  ) 
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تعامج زامن  نیلوا 

 ( : ع قداص (  ماما 

هعم مالسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  یلصی و  ناک  هلا -  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  نا  تناک  هعامج  لوا 

ع نینمؤملاریما (  بلاط  یبا  نب  یلعو  دناوخ  یم  زامن  تشاد  ص )  ادخ (  لوسر  هک  دوب  يزور  دـش ،  رازگرب  هک  یتعامج  نیتسخن 
 . دوب ترضح  نآ  هارمه  ( 

 ( ص 373 ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو  ) 

تعامج زامن  رادقم  رد  ص )  ادخ (  لوسر  شرافس 

 ( : ع یلع (  ماما 

نک و  مهفعضا ،  هالصک  مهب  لص  لاقف :  مهب ؟  یلصا  فیک  نمیلا  یلا  ینهجو  نیح  هلا -  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  تلأس  دق  و 
امیحر نینمؤملاب 

رد ترـضح  نآ  مناوخب ؟  زامن  نانآ  اب  هنوگچ  مدیـسرپ :  داتـسرف ،  نمی "   " يوس هبارم  هک  یماـگنه  هب  ص )  ادـخ (  لوسر  زا  نم 
 " . شاب نابرهم  میحر و  نانمؤم  هب  تبسن  دناوخ و  یم  اهنآ  نیرت  ناوتان  هک  يزامن  نوچمه  ناوخب  يزامن   : " دومرف مخساپ 

 ( همان 52 هغالبلا ،  جهن  ) 

هدننک تعافش 

 ( : ص ربمایپ ( 

مث اضوتی  لجر  و  مامالا ،  نذؤملا و  افلا ،  نینامث  یف  مهنم  دـحاو  لک  عفـشی  باسحریغب و  روفن  هثالث  هنجلا  لخدـی  نا  دـعو  هللا  نا 
هعامجلا یف  یلصیف  دجسملا  لخدی 

دنناوت یم  تمایق )  زور  هورگ (  هس  نیا  زا  کی  ره  و  دـنوش ،  تشهبدراو  باـسح  نودـب  داد ،  هدـعو  هورگ  هس  هب  دـنوادخ  اـنامه 
دجسم لخاد  سپس  دریگب ،  وضو  هک  یسک  - 3 تعامج .  ماما  - 2 نذؤم .  - 1 زا :  دنترابع  اهنآ  دننک و  تعافشار  رفن  رازه  داتشه 

 . دروآ اج  هب  تعامج  هب  ار  زامن  دوش و 

 ( ص 488 ج 1 ،  لئاسولا ،  كردتسم  ) 

يدارف رب  تعامج  زامن  يرترب 

 ( : ع رقاب (  ماما 
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هنجلا یف  هجرد  نورشع  سمخ و  ادرف  لجرلا  هالص  یلع  هعامجلا  هالص  لضف 

 . دراد يرترب  تلیضف و  یتشهب  هجرد  جنپ  تسیب و  يدارف  زامن  رب  تعامج  زامن 

 ( ص 371 ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو  ) 

طارص زا  روبع 

 ( : ص ربمایپ ( 

نیقباسلا عم  هرمز  لوا  یف  عماللا  فطاخلا  قربلاک  طارصلا  یلع  رم  ناک  امثیح  هعامجلا  یلع  ظفاح  نم  و 

طارـص يور  زا  نایتشهب  هورگ  نیتسخن  هارمه  ناشخرد  عیرـس و  قرب  دننام  دنک ،  تعامج  زامن  رب  تموادم  تظفاحم و  هک  یـسک 
 . درذگ یم 

 ( ص 343 لامعالا ،  باوث  ) 

تعامج زامن  رد  عیرست 

 ( : ع قداص (  ماما 

نیتعکرلا یف  تففخ  اولاق :  فرصنا . . .  املف  نیتعکرلا  یف  هالـصلا  ففخف  رـصعلا  رهظلا و  هلاو -  هیلع  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  یلص 
یبصلا خارص  متعمس  ام  وا  مهل :  لاقف  نیتریخالا ؟ 

 ، دـنداد عیرـست )  فیفخت (  ار  زاـمن  رخآ  تعکر  ود  ناـهگان  دروآ ،  یم  اـج  هب  ار  رـصع  ره و  ظزاـمن  ص )  ادـخ (  لوسر  يزور 
رخآ تعکر  ود  ارچ  دنتفگ :  هچ ؟  يارب  دومرف :  هدـمآ ؟  دـیدج  روتـسد  ایآ  هک  دـندرک ،  لاؤس  ترـضح  زا  زامن  زا  سپ  باحـصا 

 . دیونش یمن  ار  كدوک  هیرگ  دایرف  يادص  رگم  دومرف :  يدناوخ ؟  رتکبس  ار  زامن 

 ( ص 369 ج 5 ،  هعیشلا ،  لیاسو  ) 

شاب نیمومأم  نیرت  ناوتان  رکف  هب 

 ( : ع یلع (  ماما 

نیناتف اونوکت  مهفعضأ و ال  هالص  مهب  اولص  و 

و دـیرواین )  مهارف  ار  نانآ  تامحز  تابجوم  نآ  ناد  لوط  اب  دـیرازگ و (  زامن  نانآ  نیرت  ناوتاـن  ندرازگزاـمن  دـننامه  مدرم  اـب  و 
 . دیشابنداسف هنتف و  ببس 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 871 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( ص 52 هغالبلا ،  جهن  ) 

تعامج اب  زامن 

 ( : ص ربمایپ ( 

اوبح ولو  امهوتال  رجفلا  ءاشعلا و  یف  ام  نوملعی  ول 

دننام دشاب ،  اهتـسد  اهوناز و  اب  دنچ  ره  دنیآ ،  یم  نآ  هب  تسه  تعامج  اب  حبـص  ءاشع و  زامن  ندناوخ  رد  هک  ار  هچنآ  دننادب  رگا 
 . دوخ هاگ  نتسشن  اب  كدوک  نتفر  هار 

 ( ص 149 ج 2 ،  یفاو ،  لوصا  ) 

تعامج زا  يریگ  هرانک 

 ( : ص ربمایپ ( 

دجسملاو هماعلا  هعامجلاب و  مکیلع  باعشلا و  مکایاف و  هیحانلاو  هیصاقلا  هاشلا  ذخأی  منغلا  بئذک  ناسنالا  بئذ  ناطیشلا  نا 

اهیدنب هتسد  زا  سپ  دریگ .  یم  ار  ریگ  هرانکو  هداتفا  رود  ياهشیم  هشیمه  هک  نادنفسوگ  گرگ  دننامه  تسا  ناسنا  گرگ  ناطیش 
 . دجسم یمومع و  سلاجم  تعامج و  رد  روضح  هب  داب  امشرب  دیزیهرپب و  يزاب )  طخ  ییارگ و  هورگ  ) 

 ( ثیدح 20355 ص 581 ،  ج 7 ،  لامعلا ،  زنک  ) 

تعامج زامن  فص  لیکشت 

 ( : ص ربمایپ ( 

ودعلا لاتق  یف  اوفص  اذا  موقلا  و  هالصلا ،  یف  اوفص  اذا  موقلا  یلصی و  لیللاب  ماقاذا  لجرلا  مهیلا :  هللا  کحضی  هثالث 

یم لیکـشت  تعامج  زامن  هک  یعمج  - 2 دـناوخ .  یم  بش  زامن  هک  یـسک  - 1 تسا :  دونـشخ  نانآ  زا  دـنوادخ  هک  دـنهورگ  هس 
 . دنا هدرک  ییارآ  فص  ادخ  هار  رد  نمشد  ربارب  رد  هک  يا  هتسد  - 3 دنهد . 

 ( ص 96 لامعالا ،  باوث  ) 

تعامج زامن  رب  تب  ظاوم 

 ( : ع یلع (  ماما 
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یلع هظفاحملا  هقفلا و  یف  رظنلا  ءاملعلا و  هسلاجمو  نارقلا  هءارق  رضحلا ،  هورم 

تاعامجلا یف  هالصلا 

نتسیرگن ءاملع و  اب  ینیـشنمه  ندناوخ و  نآرق  نطو ،  رد  روضح  رد  يدرمناوج  دومرف :  هک  هدش  لقن  ع )  بلاط (  یبا  نب  یلع  زا 
 . تساهتعامج رد  ندناوخزامن  رب  تب  ظاوم  نید و  ماکحا  رد 

 ( ص 10 ج 88 ،  راونالا ،  راحب  ) 

 ( جع نامز (  ماما  تعامج  زامن  هماقا 

 ( : ع موصعم ( 

 - : مالسلا امهیلع   - یسیعل يدهملا  لوقیف  هولصلا  تقو  یجیف ء  مالسلا -  هیلع  میرم -  نب  یسیع  و  مالسلا -  هیلع  يدهملا -  عمتجی 
امومأم هئارو  ع )  یسیع (  یلصیف  هولصلاب  یلوا  تنا  ع )  یسیع (  لوقیف  مدقت ، 

وا هب  ع )  ماما (  دوش و  یم  رضاح  ع )  ماما (  رانکردزامن  ماگنه  رد  ع )  میرم (  نب  یسیع  روه ،  زا ظ  سپ  تسا :  هدمآ  ثیدح  رد 
هب وا  رس  تشپ  مومأم  ناونع  هب  سپس  و  رما ،  نیا  هب  يرتراوازـس  وت  دیوگ :  یم  وا  یلو  دنک .  یم  فراعتار  تعامج  زامن  رب  تماما 

 . دتسیا یم  تعامج 

 ( ص 377 صاوخلا ،  هرکذت  ص 479 .  رثالا ،  بختنم  ) 

نخس تاعوضوم 

ناضمر كرابم  هام  رد  ینارنخس  ياهروحم 

نتم

مهم هام  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  نآ  رد  ردـق  بش  هک  تسا  یهام  و  یهلا ، هعـساو  تاکرب  هام  نآرق ، لوزن  هام  ناضمر ، كرابم  هاـم 
مهیلع نیموصعم  هیعدا  تایاور و  نآرق و  تایآ  زا  ماهلا  اـب  دـنناوت  یم یمارگ  ناـغلبم  تسا و  ینید  فراـعم  غیلبت  يارب  ناـمز  نیرت 

.دنشاب هتشاد  یغیلبت  يزیر  همانرب اهناسنا  تیاده  تهج  مالسلا ،

نایب زیزع  ناغلبم  تاغیلبت  تهج  ار  ییاهروحم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  تایآ و  ساسارب  هک  میـشوک  یم راتـشون  نیا  رد  ام 
.مینک

ناضمر هام  تیمها  . 1

.تسا هام  نیا  ّتیمها  نایب  دنزادرپب ، نادب  ناضمر  كرابم  هام  رد  ینید  فراعم  نیغلبم  تسا  بسانم  هک  یّمهم  ثحابم  زا  یکی 
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يارب ار  مدرم  ناضمر ، كرابم  هام  ّتیمها  نایب  اب  هدومرف و  ینارنخـس  نابعـش  هاـم  رخآ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
: دنیامرف یم ناشیا  .دنزاس  یم هدامآ  هام  نیا  هب  دورو 

ُلَْضفَا ِهیلاَیل  ِماَّیَْالا َو  ُلَْضفَا  ُهُماَّیَا  ِروُهُّشلا َو  ُلَْضفَا  ِهللا  َْدنِع  َوُه  ٌرْهَـش  ِهَرِفْغَْملاَو  ِهَمْحَّرلاَو  ِهَکَرَْبلِاب  ِهللا  ُرْهَـش  ْمُْکَیِلا  َلَْبقَا  ْدَق  ُهَّنِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  »
ْمُکُمَْون ٌحـیبْسَت َو  ِهیف  ْمُکُـساْفنَا  ِهللا ، ِهَمارَک  ِلْهَا  ْنِم  ِهیف  ُْمْتلِعُج  ِهللا َو  ِهَفاَیِـض  َیِلا  ِهیف  ُْمتیعُد  ٌرْهَـش  َوُه  .ِتاعاّسلا  ُلَْضفَا  ُُهتاعاس  یلایَّللا َو 

اب ادخ  دزن  هک  یهام  .شـشخب  تمحر و  تکرب و  اب  دـمآ ، ناتیوس  هب  ادـخ  ِهام  انامه  مدرم ! يا  ( 1 (؛ ٌلُوبْقَم ِهیف  ْمُُکلَمَع  ٌهَداـبِع َو  ِهیف 
یهام نیا  .تسا  تاعاس  نیرت  تلیـضف اب  شتاعاس  اهبـش و  نیرتهب  شیاهبـش  اهزور و  نیرترب  شیاهزور  تسا ، اههام  نیرت  تلیـضف

هب دنوادخ )  ) حیبست نآ  رد  ناتیاهـسفن  .دیدش  هداد  رارق  یهلا  تمارک  لها  دیا و  هدش هدناوخ  دـنوادخ  ینامهیم  هب  نآ  رد  هک  تسا 
« .دوش یم هتفریذپ  نآ  رد  امش  لامعا  تسا و  تدابع  نآ  رد  امش  باوخ  دیآ و  یم باسح 

هللا یلص  ربمایپ 
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: دندومرف رگید  يزارف  رد  هلآ  هیلع و 

ْنَا ْمُکَّبَر  اُولَئْـساَف  ٌهَقَّلَغُم  ِناریّنلا  َباوـْبَا  ْمُْکنَع َو  اـهَقِّلَُغیال  ْنَا  ْمُکَّبَر  اُولَئْـساَف  ٌهَحَّتَفُم  ِرْهَّشلا  اَذـه  یف  ِناـنَْجلا  َباوـْبَا  َّنِا  ُساـّنلا  اَـهُّیَا  »... 
(2 (؛ ْمُْکیلَع اهَطِّلَُسیال  ْنَا  ْمُکَّبَر  اُولَئْساَف  ٌَهلُوْلغَم  َنیطایَّشلاَو  ْمُْکیلَع  اهَحِّتَُفیال 

هدش هتـسب  مّنهج  ياهرد  ددنبن و  امـش  رب  هک  دـیهاوخب  ناتیادـخ  زا  سپ  تسا ؛ هدـش  زاب  هام  نیا  رد  تشهب  ياهرد  انامه  مدرم ! يا 
« .دزاسن طلسم  امش  رب  ار  اهنآ  هک  دیهاوخب  ناتیادخ  زا  سپ  دندنب ؛ رد  اهناطیش  دنکن و  زاب  امش  رب  دیهاوخب  ناتیادخ  زا  سپ  تسا ؛

هزور هاگیاج  . 2

یهلا بجاو  نیا  هب  مامتها  هنیمز  هام ، نیا  رد  هزور  شاداپ  رجا و  نایب  .تسا  نتفرگ  هزور  تابجاو  زا  یکی  ناضمر ، كرابم  هاـم  رد 
.دزاس یم مهارف  ار 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 3 (؛ ِِهب يَزُْجا )  ) يِزُْجا اَنَا  یل َو  ُمْوَّصلَا  َّلَجَو : َّزَع  ُهللا  ُلوُقَی  َلاق : ُهَّنَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ْنَع  »
(.« متسه وا  يازج  نم  ای   ) مهد یم ازج  نادب  نم  تسا و  نم  نآ  زا  هزور  دیامرف : یم لیلج  زیزع و  دنوادخ  دومرف : هلآ 

ِهَّنَْجلا َو ِماعَط  ْنِم  ُهَمِعُْطی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  ِهیهَتْشَی  ٍماعَط  ْنِم  ُمْوَّصلا  ُهَعَنَم  ْنم  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچمه 
وا هب  تشهب  ياذـغ  زا  هک  تسا  قح  دـنوادخ  رب  دراد ، زاـب  شا  هقـالع دروـم  ياذـغ  زا  ار  وا  هزور  هک  یـسک  ( 4 (؛ اِهبارَش ْنِم  ُهَیِقُْسی 

« .دنک شباریس  تشهب  ياهیندیشون  زا  دناروخب و 

ماما .مینک  یم نایب  ار  تیاور  کی  هنومن  باب  زا  ام  .دوش  نایب  نآ  يورخا  ياهباذـع  يراوخ و  هزور  بقاوع  هک  تسا  مزال  نینچمه 
زا زور  کی  هک  یسک  ( 5 (؛ ُْهنِم ِنامیْالا  ُحوُر  َجَرَخ  َناضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  ًامْوَی  َرَْطفَا  ْنَم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص 
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« .دوش یم جراخ  وا  زا  نامیا  حور  دروخب ، ار  ناضمر  هام 

يوقت شرورپ  . 3

ناناملـسم رد  يراگزیهرپ  يوقت و  هیحور  شرورپ  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نادب  ناغلبم  دـیاب  هک  ناضمر  كرابم  هام  رد  مهم  لئاسم  زا 
.تسا

يورخا ياهباذـع  ایند و  رد  هانگ  بقاوع  هانگ ، زا  زیهرپ  هیحور  يوقت و  تیوقت  ياههار  یـسانش ، هاـنگ  هنیمز  رد  یتاـعوضوم  ناـیب 
.دزاس مهارف  ار  مدرم  تیاده  دشر و  هنیمز  هدوب ، رثؤم  رایسب  دناوت  یم هانگ ،

.دشاب یم هانگ  زا  زیهرپ  هیحور  تیوقت  يارب  اهتیعقوم  نیرتهب  زا  یکی  يراد  هزور تلاح 

! نانمؤم يا  ( » 6 (؛ َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُماـیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  دـیامرف : یم دـیجم  نآرق 
« .دیوش راگزیهرپ  دیاش  دوب ؛ هدش  بجاو  امش  ناینیشیپ  رب  هک  هنوگ  نامه  دش ، بجاو  امش  رب  هزور 

.تسا هدش  دادملق  يوقت  هزور ، عیرشت  هفسلف  هیآ  نیا  رد 

: دنک یم لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هینابعش ، هبطخ  نایاپ  رد 

: دیامرف یم ترضح  نآ  تسیچ ؟ هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب 

« .تسا ناهانگ  زا  زیهرپ  هام ، نیا  رد  اهراک  نیرتهب  ( 7 (؛ ِهللا ِمِراحَم  ْنَع  ُعَرَْولا  ِرْهَّشلا  اَذه  یف  ِلامْعَْالا  ُلَْضفَا  نَسَْحلا  َابَا  ای  »

ُّلِحَیال اّمَع  اوُّضَغ  ْمُکَتَنِْـسلَا َو  اوُظَفْحاَو  : » دـنیامرف یم ناضمر  هام  يارب  شیوخ  ياه  هیـصوت رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نینچمه 
تسا مارح  نادب  هاگن  هچنآ  زا  ار  ناتنامـشچ  دینک و  ظفح  ار  ناتنابز  ( 8 (؛ ْمُکَعامْسَا ِْهیِلا  ُعاِمتْـسِْالا  ُّلِحَیال  اّمَع  ْمُکَراْصبَا َو  ِْهَیِلا  ُرَظَّنلا 

« .دیدنبب تسین ، لالح  نآ  ندینش  هچنآ  زا  ار  ناتیاهشوگ  دیدنب و  ورف 

هبوت . 4

یم یهلا ، هعـساو  تمحر  لضف و  هب  نانآ  نتخاس  راودیما  مدرم و  راذنا  اب  ناغلبم  تسا و  مهارف  هبوت  هنیمز  ناضمر  كرابم  هام  رد 
هبوت و طئارش  هبوت و  نوماریپ  یثحابم  تسا  رتهب  ور  نیا  زا  دنناوخ ، ارف  هبوت  تشگزاب و  هب  ار  اهنآ  دنناوت 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 876 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنناوخ ارف  دنوادخ  هب  تشگزاب  هب  ار  اهناسنا  حرطم و  رافغتسا 

.تسا رادروخرب  یّصاخ  هاگیاج  زا  ردق  ياهبش  رد  هژیو  هب  ثحابم  نیا  حرط 

زا هک  تسا  یسک  یقش  انامه  ( 9 (؛ ِمیظَْعلا ِرْهَّشلا  اَذه  یف  ِهللا  ناْرفُغ  َمِرُح  ْنَم  َّیِقَّشلا  َّنِاَف  دنیامرف ...« : یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
« .دوش مورحم  تمظع  اب  هام  نیا  رد  دنوادخ  ششخب 

: دنیامرف یم دوخ  نانخس  زا  يرگید  شخب  رد  و 

َهللا َّنَا  اوُمَلْعاَو  ْمُکِدوُجُـس  ِلوُِطب  اـْهنَع  اوُفِّفَخَف  ْمُکِرازْوَا  ْنِم  ٌهَلیقَث  ْمُکَروُهُظ  ْمُکِرافِْغتْـسِاب َو  اـهوُّکفَف  ْمُِکلاـمْعَِاب  ٌهَنوُهْرَم  ْمُکَـسُْفنَا  َّنِا  »
ورگ رد  امـش  ياهناج  ( 10 (؛ َنیَملاْعلا ِّبَِرل  ُساـّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ِراـّنلِاب  ْمُهَعِّوَُریـال  ْنَاَو  َنیدِـجاّسلا  َنیّلَـصُْملا َو  َبِّذَُـعیال  ْنَا  ِِهتَّزِِعب  َمَْسقَا 

زا ینالوط  ياه  هدجـس اب  سپ  تسا ، نیگنـس  ناتناهانگ  زا  امـش  ياهتـشپ  و  دـینک ، دازآ  ناترافغتـسا  اب  ار  اهنآ  سپ  تسا ، ناتلامعا 
دنکن و باذع  ار  ناگدننک  هدجـس  نارازگزامن و  هک  تسا  هدرک  دای  مسق  دوخ  تزع  هب  دنوادخ  هک  دینادب  و  دیهاکب ، نآ  ینیگنس 

« .دناسرتن شتآ  اب  ار  اهنآ  دنوش ، یم هتخیگنارب  دنوادخ  ربارب  رد  اهناسنا  هک  يزور  رد 

بلق هزور   . 5

ندروخ و زا  يراددوخ  رب  هوالع  دـنناوت  یم ناراد  هزور  تسا ، ناـسنا  يونعم  ریـس  دـشر و  ناـمز  نیرتهب  ناـضمر  هاـم  هک  اـجنآ  زا 
بلق نارگید ، یهاوخدب  دسح و  هنیک ، زا  نورد  يزاس  كاپ  نمـض  هتخادرپ و  بلق  لرتنک  هب  حراوج ، ءاضعا و  لرتنک  ندیماشآ و 

رد ار  دوخ  نابطاخم  تایاور ، زا  هدافتسا  اب  دناوت  یم غلبم  .دننادرگ  دنوادخ  هجوتم  هدرک و  كاپ  دولآ  هانگ  دیلپ و  راکفا  زا  ار  دوخ 
.دیامن کمک  نورد  بلق و  يزاسکاپ 

بلق هزور  ( 11 (؛ ِنْطَْبلا ِمایِـص  ْنِم  ٌْریَخ  ِناسِّللا  ُمْوَصَو  ِناسِّللا  ِمایِـص  ْنِم  ٌْریَخ  ِْبلَْقلا  ُمْوَص  : » دیامرف یم مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
هزور تسا و  نابز  هزور  زا  رتهب 
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« .تسا مکش  هزور  زا  رتهب  نابز 

نآرق هب  مامتها  . 6

يراهب يزیچ  ره  ( 12 (؛ ناضَمَر ُرْهَش  ِنآْرُْقلا  ُعیبَر  ٌعیبَر َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  نآرق  راهب  ناضمر  هام 
« .تسا ناضمر  هام  نآرق  راهب  دراد و 

َنِم ِهِْریَغ  یف  َنآْرُْقلا  َمَتَخ  ْنَمَک  َناـک  ِهللا  ِباـتِک  ْنِم  ًهَیآ  َناـضَمَر  ِرْهَـش  یف  َأَرَق  ْنَم  دـندومرف ...« : مالـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما  نـینچمه 
ناـضمر هاـم  زا  ریغ  رد  نآرق  متخ  کـی  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـناوخب ، ناـضمر  هاـم  رد  ار  نآرق  زا  يا  هیآ سک  ره  ( 13 (؛ ِروُهُّشلا

« .تسا هدناوخ 

: دنناوت یم یمارگ  نیغّلبم 

.دننک بیغرت  دیجم  هللا  مالک  توالت  هب  ار  مدرم  نآرق ، تئارق  رجا  باوث و  نایب  اب  .فلا 

.دننک يزادنا  هار ناوناب  نایاقآ و  يارب  رگید  ياه  هعومجم دجسم و  رد  ار  نآرق  تئارق  همانرب  .ب 

.دننک رازگرب  نآرق  ریسفت  تاسلج  .ج 

.دنشاب هتشاد  یّنس  فلتخم  حوطس  يارب  نآرق  یناوخور  شزومآ  .د 

.دننک هدافتسا  دنم  هقالع یگنهرف و  ياهورین  زا  دنناوت  یم نآرق  شزومآ  تئارق و  تاسلج  يرازگرب  رد  هتبلا  و 

شتسرپ جوا  ناضمر ، هام  . 7

رت هدرتسگ رایسب  هژیو و  شاداپ  رجا و  زا  ناضمر  هام  رد  اهتدابع  اهیکین و  همه  نکیل  تسا ، شاداپ  رجا و  ياراد  وکین  ياهراک  همه 
.تسا رادروخرب  رگید  ياههام  زا 

تابحتسم ماجنا  اب  ار  مدرم  نآ ، يویند  تاکرب  راثآ و  يورخا و  شاداپ  رجا و  نایب  تابحتـسم و  هب  نینمؤم  بیغرت  اب  دناوت  یم غّلبم 
.دزاس انشآ 

يّدَا ْنَم  ُباَوث  َُهل  َناک  ًاضْرَف  ِهیف  يّدَا  ْنَم  ِراّنلا َو  َنِم  ًهَئاَرب  َُهل  ُهللا  َبَتَک  ٍهالَِـصب  ِهیف  َّعَوَطَت  ْنَم  : » دـیامرف یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
رد یبحتسم  زامن  هک  یسک  ( 14 (؛ ُنیزاوَْملا ُّفِخَت  َمْوَی  ُهَنازیم  ُهللا  َلَقَث  َّیَلَع  َهـالَّصلا  َرَثْکَا  ْنَم  ِروُهُّشلا َو  َنِم  ُهاوِس  اـمیف  ًهَضیرَف  َنیْعبَس 

یسک دزاس و  یم ررقم  وا  يارب  ار  مّنهج  شتآ  زا  يدازآ  دنوادخ  دناوخب ، ناضمر  هام 
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نم رب  داـیز  هک  یـسک  تشاد و  دـهاوخ  ار  رگید  ياـههام  رد  بجاو  داـتفه  ماـجنا  باوث  دـهد ، ماـجنا  نآ  رد  ار  یبـجاو  لـمع  هک 
« .تسا کبس  اهنازیم  هک  يزور  رد  دنک  یم نیگنس  ار  وا  نازیم  دنوادخ  دتسرف ، تاولص 

: رکذت دنچ 

تّذـل هداد ، ماجنا  ار  لمع  نآ  مدرم  اـت  دوش  داـجیا  یتصرف  بحتـسم ، یلمع  ماـجنا  هب  هیـصوت  زا  سپ  سلاـجم  رد  تسا  رتهب  .فلا 
.دننک ساسحا  ار  شتسرپ 

يرتشیب رجا  زا  دوش  ماـجنا  ناـضمر  هاـم  رد  رگا  دـشاب و  یم سمخ  تاـبجاو ، هلمج  زا  هک  دوش  هیـصوت  مدرم  هب  تسا  بساـنم  .ب 
تروص رد  و  دنهد ، ماجنا  ار  ناشفیلکت  دیاب  دوخ  نامز  رد  دنراد ، یسمخ  لاس  هک  یناسک  تشاد  هّجوت  دیاب  هتبلا  تسا ؛ رادروخرب 

.دوش هداد  خساپ  مدرم  هب  دوش و  یسررب  تقد  هب  دوش ، یم لاؤس  هک  یعورف  تسا  رتهب  زاین 

اعد . 8

یم ناضمر  كرابم  هام  رد  بسانم  تاعوضوم  اه و  همانرب زا  اعد  تاسلج  يرازگرب  مدرم و  يارب  نآ  تیّمها  اـعد و  هاـگیاج  ناـیب 
هب مدرم  نداد  تداع  تسا ، هدیدنـسپ  هک  يرگید  لئاسم  زا  .دوش  هداد  حیـضوت  همجرت و  يزارف  اعد  تاـسلج  رد  تسا  رتهب  .دـشاب 

.تسا هدش  شرافس  نادب  هک  تسا  زامن  زا  دعب  رد  يردام  نابز  هب  ای  یبرع و  نابز  هب  اعد 

اهیف َّلَجَو  َّزَع  هللا  ُرُْظنَی  ِتاعاّسلا  ُلَْضفَا  اهَّنِاَف  ْمُِکتالَـص  ِتاقْوَا  یف  ِءاعُّدـلِاب  ْمُکَیِدـْیَا  ِْهَیِلا  اوُعَفْراَو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
يارب زامن  ياهتقو  رد  ار  ناتدوخ  ياهتـسد  ( 15 (؛ ُهْوَعَد اِذا  ْمَُهل  ُبیجَتْـسَی  ُهودان َو  اِذا  ْمِهیّبَُلی  ُهوجان َو  اِذا  ْمُُهبیُجی  ِهِدابِع  یِلا  ِهَمْحَّرلاـِب 
یم تمحر  رظن  شناگدنب  هب  ّلجو  ّزع  دـنوادخ  هک  تس  ( اعد يارب   ) نامز نیرتهب  تقو  نیا  هکنیا  يارب  دـیرب ، الاب  وا  يوس  هب  اعد 

.دنکفا
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« .دنادرگ یم باجتسم  دننک  اعد  رگا  دریذپ و  یم دنناوخب  ار  وا  رگا  دهد و  یم ناشباوج  دننک  تساوخرد  وا  زا  رگا 

فطاوع دشر  . 9

، نامز نیا  رد  .دیآ  یم مهارف  یناسنا  فطاوع  دشر  يارب  یگدامآ  اهیگراب ، مکـش  ندـش  مک  ندروخ و  مک  لیلد  هب  ناضمر  هام  رد 
.دیآ یم دوجوب  یناسنا  لئاضف  شرورپ  يارب  يدنمشزرا  رایسب  تصرف 

: دننک تیاعر  ار  يروما  ناضمر  كرابم  هام  رد  ناناملسم  هک  دننک  یم شرافس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

(16 (؛ ْمُکَراغِص اوُمَحْراَو  ْمُکَرابِک  اوُرِّقَو  ْمُِکنیکاسَم َو  ْمُِکئارَُقف َو  یلَع  اُوقَّدَصَت  «َو 

« .دینک رارقرب  طابترا  ناتناشیوخ  اب  دینک و  ّتبحم  ناتیاهرت  کچوک هب  دینک ، مارتحا  ناتناگرزب  هب  دیشخبب ، ناتناگراچیب  ءارقف و  رب 

محر امش  نامیتی  هب  ات  دیشاب  نابرهم  مدرم  نامیتی  رب  ( 17 (؛ ْمُکِماْتیَا یلَع  ُنَّنَحَُتی  ِساّنلا  ِماْتیَا  یلَع  اُونَّنَحَت  : » دنیامرف یم  رگید  ياج  رد 
« .دننک

ٍهَمِـسَن َو ُْقتِع  ِهللا  َدـْنِع  َِکلذـِب  َُهل  َناک  ِرْهَّشلا  اَذـه  یف  ًانِمُْؤم  ًاـِمئاص  ْمُْکنِم  َرَّطَف  ْنَم  : » دـیامرف یم ناراد  هزور ماـعطا  دروم  رد  نینچمه 
يا هدنب يزاس  دازآ  رجا  دـنوادخ  دزن  دـهد ، يراطفا  ناضمر  هام  رد  ار  ینمؤم  راد  هزور هک  یـسک  ( 18 (؛ ِِهبُونُذ ْنِم  یـضَم  اَِمل  ٌهَرِفْغَم 

« .دوش یم شا  هتشذگ ناهانگ  همه  ششخب  بجوم  دراد و 

ًالثم دنیامن ؛ بیغرت  ریخ  روما  نیا  هب  ار  مدرم  دننک  یعـس  و  ررقم ، ار  يزور  یفطاع  ياهراتفر  زا  کی  ره  يارب  دنناوت  یم نویناحور 
 ... . دنورب و دوخ  ماوقا  زا  دروم  ود  رادید  هب  لقادح  ادرف  ات  نابطاخم  ددرگ  ررقم  هدش ، ثحب  محر  هلص  زا  زور  کی  رد 

تمایق دای  . 10

هب تسا  نکمم  تمایق  هب  طوبرم  ثحاـبم  .تسا  تماـیق  هب  نداد  هّجوت  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  رد  رثؤم  باّذـج و  رایـسب  ثحاـبم  زا 
رد تسا  بسانم  دـشاب ، رظن  رد  يرگید  ثحابم  رگا  و  ددرگ ، حرطم  ناضمر  كرابم  هام  لوط  رد  ینارنخـس  هلـسلس  کـی  تروص 

.دبای صاصتخا  تمایق  هب  نداد  هّجوت  هب  ینارنخس  دنچ  لقادح  ناضمر  هام  لوط 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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: دنک یم هدنز  هنوگ  نیدب  ناراد  هزور  ناهذا  رد  ار  تمایق  دای 

یگنـسرگ و دای  هب  ناضمر ، هاـم  رد  یگنـشت  یگنـسرگ و  اـب  ( 19 (؛ ُهَشَطَع ِهَماـیِقلا َو  ِمْوَی  َعوُـج  ِهیف  ْمُکِـشَطَع  ْمُکِعوُِـجب َو  اوُرُکْذاَو  »
« .دیتفایب تمایق  زور  یگنشت 

یقرواپ

ص356. ج93 ، راونالاراحب ، (. 1)

.نامه (. 2)

ص258. ج93 ،. نامه ، (. 3)

ص331. ج40 ، نامه ، ( . 4)

ص245. ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  ( . 5)

.183/ هرقب ( . 6)

ص356. ج93 ، راونالا ، راحب  ( . 7)

.نامه ( . 8)

.نامه ( . 9)

.نامه ( . 10)

ص176. مکحلا ، ررغ  ( . 11)

ص63. نآرقلا ، لضف  باتک  ج2 ، یفاک ، لوصا  ( . 12)

ص341. ج93 ، راونالا ، راحب  ( . 13)

ص356. ج93 ، نامه ، ( . 14)

.نامه (. 15)

.نامه ( . 16)
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.نامه (. 17)

.نامه (. 18)

نامه ( . 19)

ناضمر كرابم  هام  ياعد   30 زا ماهلا  اب  ینارنخس   30

هراشا

راب رپ  نوتم  هب  یسرتسد  ناضمر ، كرابم  هام  رد  هژیو  هب  بسانم  اوتحم و  رپ  ياهینارنخـس  هئارا  رد  ناغّلبم  یـساسا  ياهزاین  هلمج  زا 
كرابم هام  رد  ظعو  سلاجم  موادـت  وس و  کـی  زا  عباـنم  یگدرتسگ  اـما  .دـشاب  یم دوخ  ياهینارنخـس  رد  يریگراـکب  يارب  ینید ،

.دزاس یم وربور  لکشم  اب  بلاطم  تیباّذج  عونت و  داجیا  رد  ار  غّلبم  رگید ، يوس  زا  ناضمر 

، ناضمر كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  زا  موهفم  کی  شزادرپ  اب  تسا  هدرک  شالت  دراد ، هک  یکدـنا  لاجم  هب  هجوت  اـب  راتـشون ، نیا 
يدودـح ات  اتـسار ، نیا  رد  ار  مرتحم  ناغّلبم  ینارنخـس ، رد  زاین  ساسارب  هکلب  هنازور و  ياـهاعد  رد  دوجوم  بیترت  فـالخ  رب  هتبلا 

نابز زا  نآ  نوگانوگ  ياه  هبنج یـسررب  اعد و  زا  هدـش  ذاختا  رظن و  دروم  موهفم  يرورپ  زاب  اب  دـشوک  یم ور  نیا  زا  .دـیامن  يراـی 
بلاطم شرورپ  لیلحت و  لاجم ، ندوب  دودـحم  تهج  هب  اـما  دـناسر ، ماـجنا  هب  ار  مهم  نیا  فلتخم ، ياهناتـساد  تاـیاور و  تاـیآ ،

زا .دنیامن  وگزاب  یهلا  تفایض  هام  ناراد  هزور  يارب  ار  نآ  دوخ ، راشرس  قوذ  يانبم  رب  ات  هداهن  ناغّلبم  دوخ  هدهع  هب  ار  هدش  ناونع 
رارق مرتحم  ناـغّلبم  رتشیب  هچ  ره  هدافتـسا  دروم  تسا  دـیما  .تسا  هتفرگ  هراـنک  ثیداـحا  تاـیآ و  حیـضوت  زا  راتـشون  نیا  ور ، نیا 

.دریگ

يراد هزور  لوا : نخس 

يراد هزور  شاداپ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  ار  ییاهشاداپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تما  ناراد  هزور  يارب  لاعتم  دنوادخ 
َرَظَن َناضَمَر  ِرهَش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ُلّوأ  َناک  اذِاَف  ُهَدِحاولا : اَّمأ  یْلبَق  ٍِّیبَن  ُهُّما  َّنِهِطُْعی  َْمل  ًاسْمَخ  َناضمَر  ِرهَـش  ِیف  یتَُّما  تَیِطُعا  : » دندومرف هلآ  و 

ُْهبِّذَُعی َْمل  ِهَیلإ  ُهللا  َرَظَن  نَمَو  مِْهَیلإ  َّلَجَوَّزَع  ُهللا 
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َنورِفْغَتـسَی َهَِکئالَملا  َّنإف  ُهَِثلاّثلا  اَّمأَو  ِکْسِملا  ِحـیر  ْنِم  ُبَیطأ  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َدـْنِع  َنوُسُْمی  َنیح  ْمِهِهاْوفأ  َفولُخ  َّنإَف  ُهَِیناـّثلا : اَّمأَو  ًادـَبأ 
اْینُّدلا َو ُبصَن  ْمِِهب  َبَهْذَـی  ْنَا  َکَشُویَف  يدابِِعل  ینَّیَزَت  يرِفْغَتْـسا َو  ْنَا  ُهَتَّنَج  ُُرمأَی  َّلَجَوَزَع  َهللا  َّنإف  ُهَِعباّرلا  اّمأَو  مِهِراَهَنَو  مِِهْلَیل  ِیف  مَُهل 
: َلاقَف ِهللا ؟ َلوسَر  اَی  ِرْدَـقلا  ِهَْلَیل  یف  ٌلُجَر  َلاَقَف  ًاعیمَج  ْمَُهل  َرَفَغ  ٍهَْلَیل  ُرِخآ  َناک  اذإَف  ُهَسِماْخلا  اَّمأَو  یتَمارِکَو  یتَّنَج  یِلا  اوُریـصَی  اهاذَا َو 

شیپ يربمغیپ  چیه  تما  هب  هک  هدش  هداد  زیچ  جـنپ  ناضمر  هام  رد  نم  تما  هب  ( » 1 (؛» اّوُّفُو ْمِِهلامْعأ  ْنِم  اوُغِرَف  اذإ  ِلاّمُعلا  َیلإ  َرَت  َْملأ 
.تسا هدشن  هداد  نم  زا 

باذع ار  وا  زگره  هدرک  رظن  وا  هب  ادخ  هک  یـسک  دنک و  یم رظن  نانآ  يوس  هب  دنوادخ  دـسر  ارف  ناضمر  هام  لوا  بش  هاگره  لوا :
.دنک یمن

.تسا کشم  يوب  زا  رتوبشوخ  ادخ  دزن  رد  بورغ  ماگنه  هب  نانآ  ناهد  دب  يوب  مود :

.دننک یم رافغتسا  زور  بش و  رد  ناشیا  يارب  هکئالم  موس :

سپ .نک  نییزت  نانآ  يارب  ار  دوخ  هدومن و  رافغتسا  نم  ناگدنب  يارب  هک  دنک  یم رما  شیوخ  ِتشهب  هب  هبترم  دنلب  دنوادخ  مراهچ :
.دنورب نم  تمارک  نم و  تشهب  يوس  هب  دربب و  ورف )  دوخ  رد   ) ار اهنآ  ایند ، ياهتیذا  اهیتخس و  هک  تسا  کیدزن  هچ 

.دزرمآ یم ار  نانآ  همه  دنوادخ  دسر ، ارف  رخآ  بش  هاگره  مجنپ :

هک يا  هدیدن رگم  ریخ ) : ) دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش )؟ یم هنوگ  نیا   ) ردـق بش  رد  ایآ )  ( هللا لوسر  ای  تفگ : يدرم 
»؟ دنهد یم اهنآ  هب  دزم  دوش ، مامت  ناشراک  هاگ  ره  نارگراک 

راد یلاخ  ماعط  زا  نوردنا 

ینیب تفرعم  رون  وا  رد  ات 

نآ تلع  هب  یتمکح  زا  یهت 

ینیب ات  ماعط  زا  يُرپ  هک 

يراد هزور  طرش 
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نیتسار

َموَی َّنَنوکَتال  َلاقَو  اذَـه  َریَغ  َءایـشأ  َدَّدَـعَو  َكُْرعَـشَو  َكُرََـصبَو  َکُعمَـس  ْمُصَْیلَف  َتمُـص  اذإ  : » مالـسلا امهیلع  دـمحم  نب  رفعج  لاـق 
ریغ زین  يرگید  ياهزیچ  ماما  .دـشاب  هزور  زین  وت  يوم  مشچ و  شوگ و  دـیاب  سپ  یتفرگ  هزور  هاگ  ره  ( 2 (؛ َكِرِْطف ِموَیَک  َکِموَص 

« .دشاب ناسکی  یتسین  هزور  هک  يزور  اب  یتسه  هزور  هک  يزور  دیابن  دومرف : درمشرب و  ار  اهنیا  زا 

هدنز بش  اسب  هچ  ( 3 (؛ ُشَطَْعلا ِهِمایِِـص  نِم  ُهُّظَح  ٍِمئاص  َّبُرَو  ُرْهَّسلا  ِهِماِیق  ْنِم  ُهَُّظَح  ٍِمئاق  َّبُر  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
یگنـشت طقف  يراد ، هزور زا  شا  هرهب هک  يراد  هزور اـسب  هچ  تسا و  يرادـیب  بش  طـقف  شا  يراد هدـنز  بش  زا  شا  هرهب هک  يراد 

« .تسا

هقباسم نادیم  ناضمر ؛

.دندرک روبع  دندوب  یخوش  هدـنخ و  لوغـشم  هک  یتعامج  رانک  زا  ناضمر  كرابم  هام  ینایاپ  ياهزور  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
دنیابر و یم تقبـس  يوگ  يا  هتـسد .تسا  هداد  رارق  ناگدنب  هقباسم  نادیم  ار  ناضمر  هام  ادـخ  : » دومرف اهنآ  هب  یتحاران  اب  ترـضح 

زوریپ ناگدنریگ  یشیپ  هک  يزور  رد  تسا  بیجع  .دنوش  یم هدنکفارس  دننام و  یم بقع  نارگید  زا  مه  يدادعت  دنوش و  یم زوریپ 
زورما دـتفا ، رد  هدرپ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  .دنلوغـشم  هدـنخ  یخوش و  هب  یعمج  دـنا ، هدـیدرگ راکنایز  ناگدـنام  بقع  دـنا و  هدـش

یقاب بعل  وهل و  یخوش و  تهج  یتصرف  يدـحا  يارب  تسا و  دوخ  ياهیدـب  راتفرگ  هداتفا ، بقع  دوخ و  شاداپ  لوغـشم  راکوکین ،
(4 «) .دنام یمن

نآرق اب  ینیشنمه  مود : نخس 

نآرق تیمها  ترورض و 

سپ نآرق ! داب  امـش  رب  (5 ؛) ًادـِئاَقَو ًاـمامإ  ُهوُذِـخَّتاَف  ِنآرُْقلاـِب  ْمُْکیَلَع  : » َلاـق هَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  نآرق : يربهر  . 1
.دیهد رارق  دوخ  يامنهار  اوشیپ و  ار  نآرق 

هیلع هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  نَع  نآرق : يرترب  . 2
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رب تسادخ  يرترب  دـننام  اهنخـس  ریاس  رب  نآرق  يرترب  (6 ؛) ِهِْقلَخ یَلَع  ِهللا  ِلْضَفَک  ِمـالَکلا  ِِرئاـس  یَلَع  ِنآرُقلا  ُلْـضَف  : » َلاـق ُهَّنأ  هلآ  و 
« .شناگدیرفآ

ِهَظِعوَملا ُغَلبأَو  ِثیدَحلا  ُنَسْحأ  ُهَّنإَف  َیلاعَتَو  َكَرابَت  ِهللا  َباتِک  اوُمَّلَعت  : »َ َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  یلع  مامالا  نع  نآرق : راتفگ  ینیریـش  . 3
راگدرورپ باتک  (7 ؛) ِصَصِقلا ُنَسْحأ  ُهَّنإَف  ُهَتَوالِت  اُونِسْحأَو  ِروُدُّصلا  ِیف  اِمل  ٌءافِش  ُهَّنإَف  ِهِرُوِنب  اوُفْشَتْساَو  ِبولُقلا  ُعیبَر  ُهَّنإَف  ِهیف  اوهَّقَفَتَو 

راهب نآرق  انامه  هک  دـینک  رکفت  نآرد  .تسا و  هظعوم  نیرتاسر  نخـس و  نیرتوکین  نآ  انامه  هک  دـیریگ  ارف  ار  هبترم  دـنلب  كاپ و 
« .تسا نآ ) رد   ) اه هصق نیرترب  هک  دینک  وکین  ار  شتوالت  تساهلد و  يافش  نآرق  انامه  هک  دیهاوخب  ءافش  شتینارون  زا  تساهلد و 

دهاوخ یم هک  ره  (8 (؛ َنآرُقلا ِرِّوَُثْیلَف  َنیِرِخـالاَو  َنیلَّوـالا  َْملِع  َدارأ  ْنَم  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  نع  نآرق : تیعماـج  . 4
« .دوش قیقد  نآرق  رد  دریگ  ارف  ار  ناگدنیآ  ناینیشیپ و  شناد 

نآرق اب  ینیشنمه  درواتسد 

ٌناَمأَو ِراَّنلا  ِیف  ٌْرتِسَو  ِبونُّذِلل  ٌهَراّفَک  ُهَتَئاِرق  َّنإَف  ِنآرُقلا  ِهَءارِِقب  َکیَلَع  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  ناهانگ : هرافک  . 1
.تسا باذع  زا  ینمیا  و  خزود )  ) شتآ زا  یششوپ  ناهانگ و  هرافک  نآرق  ندناوخ  هک  اریز  نآرق  تئ  ارق  داب  وت  رب  (9 ؛) ِباذَعلا َنِم 

«

َبُولُقلا ِییُحی  َنآرُقلا  َّنإَف  ِنآرُقلا  ِهَءاِرق  نَع  ْلُفْغَتال  َّیَُنب ! ای  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  یتشز : داسف و  زا  يرود  . 2
یتشز و زا  ار ( ناسنا   ) دـنک و یم هدـنز  ار  اهلد  نآرق  هک  وشم  لفاغ  نآرق  ندـناوخ  زا  مدـنزرف ! (10 ؛) ِرَْکنُملاَو ِءاَشحَفلا  ِنَع  یْهنَیَو 

« .دراد یم  رود  يدب 

نآرق نیشنمه 

هد زور  ره  ناشیا  : » تشاد راهظا  فجن  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  ناهارمه  زا  یکی 
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« .درک یم توالت  ناضمر  كرابم  هام  رد  ار  نآرق  زا  ءزج 

یهلا ياضر  موس : نخس 

یهلا ياضق  هب  اضر  تیمها 

هب تبـسن  مدرم  نیرتاناد  یتسار  هب  ( 11 (؛ ِهللا ِءاضَقب  مُهاضرأ  ِهللاِاب  ِساّنلا  َمَلْعأ  َّنِا  : » َلاق مالـسلا  هیلع  قداّصلا  ِنَع  مدرم : نیرتاـناد  . 1
« .ادخ ياضق  هب  تساهنآ  نیرت  یضار ادخ ،

ِهللا َیلإ  ِْرمألا  ُضیوفَتَو  ِهللا  یَلَع  ُلُّکّوتلاَو  ِهللا  ِءاضَِقب  اضِّرلا  ٍناکْرأ : ُهََعبرأ  ِناـمیِالل  : » مالـسلا هیلع  نینِمْؤملا  ُریمأ  َلاـق  ناـمیا : نکر  . 2
ربارب رد  ندش  میلـست  ادخ و  هب  روما  يراذگاو  ادخ ، رب  لکوت  یهلا ، ياضق  هب  اضر  دراد : نکر  راهچ  نامیا  ( 12 (؛ ِهللا ِْرمال  ُمیلسَّتلاَو 

« .ادخ نامرف 

یف ُهَمِهَّتَیـالَو  ِِهقْزِر  یف  ُهَئِْطبَتـسَیال  ْنأ  ِهللا  ِنَع  َلَـقَع  نَِمل  یغَْبنَی  : » لاـق مالـسلا  هیلع  لّوـالا  نسحلا  یبا  نع  ادـخ : لـماک  تخانـش  . 3
مکح و رد  ار  وا  درادن و  بوسنم  يدنک  هب  شا  يزور ندناسر  رد  ار  وا  تسا  هتخانـش  ار  يادـخ  هک  ره  تسا  راوازـس  (13 ؛) ِهِءاَضَق

« .دزاسن مهتم  شیاضق 

ِضْرَْیلَف َُهل  ًاْریَخ  ُُهْتلَعَج  ّالإ  ٍءیَش  یف  ُُهفِّرَـصُأ  َنِمؤُملا ال  َيِدبَع  َّلَجَو  َّزَع  ُهللا  َلاق  لاق : مالـسلا ، هیلع  قداصلا  نع  نیقیدص : هرمز  رد  . 4
هدنب تسا : هدومرف  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  (14 ؛) يدـْنِع َنیِقیِّدِّصلا  َنِم  ُدَّمَُحم  ای  ُُهُبتکأ  یئاـمْعَن  رُکْـشَْیلَو  یئـالَب  یَلَع  ِْربْصَْیلَو  ِیئاـضَِقب 

دـنک و ربص  میالب  رب  دـشاب و  یـضار  میاـضق  هب  دـیاب  سپ  مزاـس ؛ وا  ریخ  ار  نآ  هکنآ  رگم  منادرگن  يزیچ  چـیه  يوس  هب  ار  منمؤم 
« .مسیون یم مدوخ  دزن  نیقیدص  هرمز  رد  ار  وا  مان ) ! ) دمحم يا  .درازگ  رکش  ار  میاهتمعن 

: دومرف ماما  تسا ؟ نمؤم  هک  دـنادب  هنوگچ  نمؤم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ یم نانـس  نبا  نامیا : هناـشن  . 5
یضار ادخ و  رما  هب  میلست  هطساو  هب  (15 ؛) ٍطَخَس ْوأ  ٍروُرُس  ْنِم  ِهیَلَع  َدَرَو  امیف  اضِّرلاَو  ِهِلل  ِمیلسَّتلِاب  »
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« .دوش یم دراو  مغ  يداش و  زا  وا  رب  هک  هچنآ  رب  ندوب 

يوشب تسد  نتشیوخز  یهاوخ  ار  ام 

يوج ار  ام  یهگنآ  سپ  نک  هلی  ار  دوخ 

دش هتخورفا  رب  وت  قشع  هلعش  ات 

دش هتخوس  همه  قاشع  لد  ناج و 

دش هتخورفا  تلصو  هب  شلد  هک  ار  نآ 

دش هتخود  وا  مشچ  يارس  ود  ره  زا 

ادخ ياضر  مدقت 

نیا دوب و  يرتسب  رامیب و  تدـش  هب  ماما  نادـنزرف  زا  یکی  زور  نآ  .دـندمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هناخ  هب  نایعیـش  زا  یعمج  يزور 
دنزرف يارب  يا  هثداح رگا  دـنتفگ  دوخ  اب  دـندش و  ماما  لاح  نارگن  نانامهم ، هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ هدـش  ماما  یتحاران  ببـس  هلئـسم 

دش و دنلب  رواجم  قاتا  زا  نانز  نویـش  يادص  هک  تشذگن  يدـنچ  .دـتفا  یم یقافتا  وا  يارب  یتحاران  تدـش  زا  ًامتح  دـهد  خر  ماما 
یتقو اما  دندش ، ماما  لاح  نارگن  رتشیب  اهنآ  .تسا  هتفر  ایند  زا  ترضح  دنزرف  هک  دنتـسناد  یگمه  .تفر  قاتا  لخاد  همیـسارس  ماما 

تسود زین  ام  : » دومرف خساپ  رد  يو  .دندیـسرپ  وا  زا  ار  تلع  .دنتفاین  نارگن  ار  وا  راظتنا ، فالخرب  دمآ ، نوریب  قاتا  زا  ترـضح  نآ 
رما میلست  میراد و  یم تسود  رتشیب  ار  وا  ياضر  دش ، لزان  دنوادخ  رما  هک  یتقو  اّما  دنرب ، رـس  هب  یتمالـس  رد  نامنازیزع  هک  میراد 

(« 16) .میوش یم وا 

ینادان زا  زیهرپ  مراهچ : نخس 

يزرودرخ ترورض  تیمها و 

یف ُرَّکَفََتَیال  َفیَک  ِِهلوکأَم  یف  ُرَّکَفَتَی  نَِمل  ُتبِجَع  : » لاق مالسلا : امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع  تسردان : ياه  هشیدنا زا  يرود  موزل  . 1
هـشیدنارد اما  دشیدنا  یم دروخ ، یم هچنآ  رد  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  (17 ؛) ُدـیُری ام  ُهَردَـص  ُعِدویَو  ِهیذُْؤی  اَم  ُهَنَطب  ُبِّنَُجیَف  ِِهلوقعَم 

ار شا  هشیدنا اما  دنک ، یم رود  ملاسان  ياذغ  زا  ار  شمکش  .دنک  یمن تقد  دوخ  ياه 
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« .دنک یم اهر  دهاوخ  یم هچنآ  ربارب  رد 

یِـصاعَملا ُبَکرَم  يوَهلاَو  ِریَخلا  ُلیلَد  ُلْقَْعلَا  : » لاق مالـسلا ، هیلع  نیدـباعلا  نیز  مامالا  نع  اهیکین : يوس  هب  يامنهار  يدـنمدرخ ، . 2
بکرم سفن  ياوه  تسا و  اـهیکین  يوـس  هب  اـمنهار  يدـنمدرخ ) يرادـم و   ) لـقع ( 18 (؛ هَرِخآلا ُقوُس  اینُّدـلاَو  ِلَمَعلا  ُءاـعِو  ُهْقِفلاَو 

« .تسا ترخآ  رازاب  ایند ، لمع و  فرظ  مهف ، و  ناهانگ ،

يزرودرخ راثآ 

یف اورُْظناَف  ُُهلاح  َنُسَح  ٍلُجَر  ْنِم  ُْمتِْملَع  اذإ  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  َلاَق : ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  یلاـح : کـین  . 1
درم هکنیا  هچ  دـینک ، رظن  شدرخ  ییوکین  رد  دـیدش  علطم  يدرم  یلاح  کین  زا  هاگره  (19 ؛) ِِهْلقَِعب ُلُجَّرلا  يَزُْجی  امَّنإَف  ِِهلقَع  ِنْسُح 

« .دریگ یم شاداپ  شدرخ  ببس  هب 

یف ُْهثِّدَحَف  ِدِحاولا  ِسِلجَملا  ِیف  ِلُجَّرلا  َلقَع  َِربَتخَت  ْنأ  َتدَرأ  اذإ  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ینخـس : ره  ندرکن  قیدـصت  . 2
رد ار  يدرم  سلجم ، کـی  رد  یتـساوخ  هاـگره  ٌقَـمحأ ؛ َوُـهَف  ُهَقَّدـَـص  ْنإَو  ٌلـِقاع  َوُـهَف  ُهَرَکنأ  ْنإَـف  ُنوُکَتـال  اـِمب  َِکثیدـَـح  ِلــالِخ 

ار نآ  رگا  سپ  وگب .) يا  هرظتنم ریغ  بلطم  هد  ربـخ  دوشب ، دـیابن  هک  يزیچ  زا  وا ، اـب  تیوـگتفگ  نیب  رد  ییاـمزایب ، شا  يدـنمدرخ
(20 «) .تسا قمحا  دومن ، قیدصت  ار  نآ  رگا  تسا و  لقاع  درک ، راکنا 

يرازگ رکش  مجنپ : نخس 

يرازگرکش تیمها 

(21 (؛ ِرکُّشلِاب اهوُدِّیَقَف  ِشحَولا  ِدـِباَوأَک  ٌدـِباوأ  ِمَعِّنِلل  َّنإ  : » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  یهلا : ياهتمعن  هب  یبایتسد  زمر  . 1
« .دیزادنا ماد  هب  يرازگرکش  اب  ار  اهنآ  سپ  دننک ؛ یم رارف  یشحو  تاناویح  هک  يروط  نامه  دنتسه  هدننک  رارف  یهلا  ياهتمعن 

ِءاَّرَّسلا ِیف  َهللا  َنوُدَـمْحَی  َنیذَّلا  َنوُداّـمَْحلا  ِهَّنَْجلا  َیلإ  یعدـُی  نَم  ُلَّوأ  : » لاـق هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نـع  رازگرکـش : مدـقت  . 2
؛ دنناگدننک دمح  رایسب  دنوش ، یم هدناوخ  تشهب  هب  هک  یناسک  نیتسخن  (22 ؛) ِءاَّرَّضلاَو
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« .دنرازگ یم رکش  هودنا  ینامداش و  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  یناسک  ینعی )، )

رکش هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

بش همین  تدابع  زامن و  هب  ردق  نآ  راگدرورپ  هاگرد  هب  يرازگرکش  يارب  دنا : هتـشاگن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لاوحا  رد 
ردق نیا  ار  دوخ  ارچ  دنک : یم ضرع  ترضح  نآ  هب  هشیاع )  ) یصخش يزور  .درک  یم مرو  شیاهاپ  درز و  شا  هرهچ هک  داتـسیا  یم

(23 «) .مشابن دنوادخ  رازگرکش  هدنب  ایآ  ًاروُکَش ؛ ًاْدبَع  ُنوُکأ  الَفأ  : » دیامرف یم خساپ  رد  دیزادنا ؟ یم تمحز  هب 

يرازگرکش زا  زیهرپ  بیسآ 

( رفیک و   ) تبوـقعرظن زا  ناـهانگ  نیرت  عیرـس  (24 ؛) ِهَمْعِّنلا ُنارفُک  ًَهبوُقُع  ِبُونُّذـلا  ُعَرْـسأ  : » لاـق هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نع 
« .تسا تمعن  نارفک 

دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک ، دنک  نوزفا  تتمعن  تمعن ، رکش 

تلفغ مشش : نخس 

ییایند ياهدمایپ 

سک ره  و  ( » 25 (؛; ًاْکنَـض ًهَشیعَم  َُهل  َّنإَف  يرکِذ  نَع  َضَرعأ  نَمَو  دیامرف : یم نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تخـس : راوشد و  یناگدنز  . 1
« .تشاد دهاوخ  يراوشد  یگدنز  دنادرگ ، يور  نم  دای  زا 

داـی زا  سک  ره  « ؛ ) 26 ;) ٌنیرَق َُهل  َوُهَف  ًاناطیَـش  َُهل  ُضِّیَُقن  ِنَمحَّرلا  ِرکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَمَو  :; دـیامرف یم دـنوادخ  ناطیـش : اب  ینیـشنمه  . 2
« .ددرگ وا  نیشنمه  ات  مینک  یم طلسم  وا  رب  ار  یناطیش  دنک ، يرود  دنوادخ 

ِهللا ِرکِذ  نَع  َضَرْعأ  دَقَو  ّالإ  ِدبَعلا  ِنَع  ِهَسَوسَولِاب  ُناطیَّشلا  ُنَّکَمَتَیال  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  هسوسو : رب  ناطیـش  تردق  . 3
دای زا  يو  هکنآ  رگم  دبای  یمن ییاناوت  هدنب ، هسوسو  راک  رد  ناطیـش  (27 ؛) ِهِّرِس یَلَع  ُهَعالِّطإ  َیِسَنَو  ِِهیهَن  یِلا  َنَکَسَو  ِهِرمَِاب  َناَهَتْساَو 

شومارف و  دشاب ) هتشادن  یساره  و   ) دشاب هدوسآ  دومرف  یهن  هچنآ  زا  شرطاخ  درامشب و  کبس  ار  شروتـسد  دنادرگب و  يور  ادخ 
« .دناد یم ار  شزار  ادخ  هک  دنک 

مالسلا هیلع  رقابلا  نع  بلق : تواسق  . 4
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« .تسا بلق  تواسق  یلدگنس و  نآ  رد  هک  زیهرپب  تلفغ  زا  (28 ؛) ِبلَقلا ُهَواسَق  ُنوُکَت  اهیفَف  َهَلفَغلاَو  َكاَّیإ  : » َلاق ُهَّنأ 

ارچ نک  يرود  تـلفغ  زا  (29 ؛) َلامْعالا ُدِـسُفت  َهَْلفَْغلا  َّنِإَف  َهَْلفَغلاَو  َكاَّیإ  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  لامعا : یهاـبت  . 5
« .دنادرگ یم هابت  دساف و  ار  لامعا  تلفغ  هک 

« .دنام یم نادان  دزرو  تلفغ  سک  ره  (30 ؛) َلِهَج َلَفَغ  نَم  : » لاق هَّنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  لهج : ینادان و  . 6

يورخا ياهدمایپ 

« .مینک یم شروشحم  انیبان  تمایق  زور  31 ؛) ; ) یمْعأ ِهَمایِقلا  َموَی  ُهُرُشَحنَو  :; رشحم زور  رد  ییانیبان  . 1

َملَو َهللا  اوُرُکْذَـی  َْمل  ٍسِلْجَم  یف  ٌموَق  َعَمَتْجا  اَـم  : » مالـسلا هیلع  هللا  دـبع  وبا  لاـق  ریـصب  وـبا  لاـق  تماـیق : زور  رد  هودـنا  ترـسح و  . 2
دای ار  ادخ  دنیآ و  مه  درگ  یـسلجم  رد  هک  تسین  یهورگ  چـیه  (32 ؛) ِهَمایِقلا َموَی  مِهیَلَع  ًهَرـسَح  ُسِلجَملا  َکلذ  َناک  ّالإ  اَنوُرُکذَی 

« .دیدرگ دهاوخ  اهنآ  هودنا  ترسح و  ببس  تمایق  زور  رد  سلجم  نآ  هکنآ  رگم  دننکن  دای  ار  ام  دننکن و 

« .دومن شومارف  ار  نانآ  مه  ادخ  سپ  دندرک ، شومارف  ار  ادخ  ( » 33 مُهَیِسَنَف َهللا  اوُسَن  :; تمایق رد  یشومارف  . 3

ام تایآ  زا  هک  نانامهو  « ؛) 34 ;) َنُوبِـسْکَی اُوناَک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهیوْأَم  َِکئلُوا  َنُوِلفاَغ *  اِنتایآ  نَع  مُه  َنیذَّلاَو  :; یهلا كاندرد  باذع  . 4
« .تسا خزود  ناشهاگیاج  ناشرادرک ، راک و  رطاخ  هب  نانیا  دنلفاغ ،

ناطیش زا  يوریپ  تبقاع 

هلابز و وا  توبات  يوس  هب  زین  مدرم  دنداد و  یم روبع  تیعمج  نایم  زا  دندوب و  هتفرگ  شود  رب  ار  یتوبات  رفن  راهچ  يزور  دنا  هتـشون
؟ تسیچ نایرج  دیسرپ  یسک  .دنتخادنا  یم ناهد  بآ 

يزور وا  درک و  یم یگدنز  اهنت  یحیـسم ، ینز  دجـسم ، فارطا  ياه  هناخ رد  .دوب  رهـش  دجـسم  نذؤم  اهنت  اهلاس  تیم  نیا  دـنتفگ :
دتفا و یم وا  هب  شمشچ  نتفگ ، ناذا  ماگنه 
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رد طـقف  دـیوگ : یم دریذـپ و  یمن نز  اـما  دـنک ، یم يراگتـساوخ  وا  زا  هـتفر و  یحیـسم  نز  دزن  وا  .دـنک  یم هسوـسو  ار  وا  ناـطیش 
رانز دنک ؛ یم لوبق  زین  نذؤم  .ددنبب  ( 35 «) رّانُز  » دیاب يو  دیوگ  یم تسا و  جاودزا  هب  رضاح  درادرب  مالـسا  زا  تسد  وا  هک  یتروص 

نذؤم .دنک  یم رارف  وا  تسد  زا  هدرکن و  لمع  دوخ  هدعو  هب  نز  دیامن ، یم ار  نز  نآ  دصق  هک  يزور  دشون و  یم بارش  ددنب و  یم
(36) .دننک یم عییشت  هنوگ  نیا  ار  وا  مدرم  زین  نونکا  دریم و  یم دتفا و  یم نیمز  هب  ندرگ  اب  اما  دور  یم الاب  نز  هناخ  راوید  زا 

ادخ رکذ  متفه : نخس 

ادخ رکذ  ترورض  تیمها و 

ادخ دیا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛) 37 ;) ًاریثک ًارْکِذ  َهللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای  ; دنوادخ دای  رکذ و  رد  طارفا  یگتـسیاش  . 1
« .دینک دای  رایسب  ار 

سرت يراز و  يور  زا  دوخ  سفن  رد  ار  تراگدرورپ  « ؛) 38 ;) ًهَفیِخَو ًاعُّرَضَت  َکِسفَن  یف  َکَّبَر  ْرُکْذاَو  :; تالاح همه  رد  ادخ  رکذ  . 2
« نک دای 

هک یناسک  « ؛) 39 ِضْرَالاَو تاومَّسلا  ِقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَیَو  مِِهبُونُج  یَلَعَو  ًادوُُعقَو  ًاماِیق  َهللا  َنوُرُکذَی  َنیذَّلَا  :; لکـش ره  رد  ادخ  رکذ  . 3
« .دننک یم رکفت  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  رد  دنا و  هدیباوخ هتسشن و  هداتسیا ، هک  یلاحرد  دننک  یم دای  ار  دنوادخ 

ادخ رکذ  راثآ 

« .دریگ یم مارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  هک  دیشاب  هاگآ  « ؛) 40 ;) ُبولُقلا ُِّنئَمطَت  ِهللا  ِرْکِِذب  الأ  :; اهلد شمارآ  . 1

ره (41 ؛) ِرْهَجلاَو ِّرِـسلا  ِیف  ُُهلاْعفأ  ْتَنُـسَح  ِهِرْکِذ  ِماوَدـِب  ُهَبلَق  َرَمَع  ْنَم  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  لامعا : ندـش  وکین  . 2
« .دوش یم وکین  راکشآ  ناهنپ و  رد  شرادرک  راتفر و  دراد ، رومعم  دنوادخ  دای  ماود  هب  ار  شلد  سک 

ُمَلَع ِهللا  ُرکِذ  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  ناطیش : ربارب  رد  مکحتسم  يژد  . 3
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رد مکحم  يراصح  قافن و  زا  يرازیب  نامیا و  هناشن  ادـخ  داـی  (42 ؛) ِراَّنلا َنِم  ٌزرِحَو  ِناطیَّشلا  َنِم  ٌنْصِح  ِقاـفِّنلا َو  َنِم  ٌءُْربَو  ِناـمیالا 
« .شتآ زا  تسا  یظفاحو  ناطیش  ربارب 

هیف اِمب  مِِهْلغُـشَو  ِساـّنلا  ِهَلفَغ  َدـنِع  ًاـِصلُخم  ِقوُّسلا  ِیف  َهللا  َرَکَذ  نَم  : » َلاـق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  تانـسح : ترفغم و  . 4
رازاب رد  ار  ادـخ  صالخا ، يور  زا  سک  ره  ( 43 (؛ ٍرََـشب ِبلَق  یَلَع  ْرُطخَت  َْمل  ًهَرِفْغَم  ِهَمایِقلا  َموَی  َُهل  ُهللا  ُرِفغَیَو  ٍهَنَـسَح  َفلأ  َُهل  ُهللا  َبَتَک 
تمایق زور  رد  دسیون و  یم هنسح  رازه  شیارب  ادخ  دیامن ، دای  دنا ، لوغـشم شیوخ  راک  هب  دنلفاغ و  ادخ  دای  زا  مدرم  هک  ماگنه  نآ 

« .تسا هدرکن  روطخ  یسک  چیه  بلق  هب  هک  يا  هنوگ هب  دزرمآ  یم ار  وا 

ِءامَّسلا َنِم  ٍدانُم  مُهادان  ّالِإ  َهللا  َنوُرُکذَـی  ٌموَق  َسَلَج  اَم  : » َلاق ُهَّنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  تانـسح : هب  ناهانگ  ندـش  لیدـبت  . 5
نامسآ زا  يدانم  کی  دننیشنب ، یسلجم  رد  ادخ  دای  يارب  یهورگ  ره  (44 ؛) ًاعیمج مَُکل  ُترَفَغَو  ٍتانَسَح  ْمُِکتائِّیَس  َْتلُِّدب  دَقَف  اُومُوق 

« .مدیشخب ار  امش  همه  هدیدرگ و  تانسح  هب  لیدبت  نات  ناهانگ دیزیخرب ، هک  دهد  یم ادن  اهنآ  هب 

دیلان یم حبص  هب  یغرم  شود 

شوه تقاط و  دربب و  مربص  لقع و 

ار صلخم  ناتسود  زا  یکی 

شوگ هب  دیسر  نم  زاوآ  رگم 

ار وت  هک  متشادن  رواب  تفگ 

شوهدم دنک  نینچ  یغرم  گناب 

تسین تیمدآ  طرش  نیا  متفگ 

شوماخ نم  يوگ و  حیبست  غرم 

یتشهب خاک 

یناگتـشرف اجنآ  رد  .مدش  نیرب  تشهب  دراو  متفر  ادخ  شرع  هب  یتقو  جارعم ) بش  رد  : ») دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نانآ زا  .دنشک  یم راک  زا  تسد  یهاگ  یلو  دنزاس ، یم گرزب  ینامتخاس  هرقن  الط و  ياهتشخ  اب  هک  مدید  ار 
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دـسرن هاگ  ره  میوش و  یم نتخاس  لوغـشم  دـسرب  نامتخاس  نیا  ياهتـشخ  ام  هب  هاگ  ره  دـنتفگ : دـینک ؟ یم نینچ  نیا  ارچ  مدیـسرپ :
هللا الا  هلا  الو  دمحلاو هللا  هللا  ناحبس  دندرک : ضرع  دنتسیچ ؟ اهتشخ  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .میشک  یم راک  زا  تسد 
راک زا  زین  اـم  دوش  یم تکاـس  هک  یتقو  میزاـس و  یم وا  يارب  ار  ناـمتخاس  اـم  دـیوگ ، یم ار  اـهرکذ  نیا  نمؤم  هک  یتقو  .ربکا  هللاو 

(.« 45) میشک یم تسد 

يریخ هب  تبقاع  متشه : نخس 

يریخ هب  تبقاع  لماوع 

هب تبقاع  درک  رکفت  دایز  سک  ره  (46 ؛) ُُهتَِبقاع ْتَنُسَح  ُهُرِکف  ْتَُرثَک  نَم  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  هشیدنا : رکفت و  . 1
« .دوش یم ریخ 

ره (47 ؛) َُکِبقاَوَع ْتَنُـسَح  َِکلاعفأ  ِعیمَج  یف  َرکِفلا  َْتمِدَـق  اذإ  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  لمع : رب  هشیدـنا  مدـقت  . 2
« .دش دهاوخ  وکین  وت  ياهراک  تبقاع  يدرک ، مدقم  تیاهراک  همه  رب  ار  ندرکرکفت  هاگ 

رد و  هانگ ، بالجنم  رد  درف  ندشن  قرغ  ببـس  هک  تسا  یهلا  یقیفوت  هتـشذگ  تشز  لامعا  ناربج  ناهانگ و  زا  تشگزاب  هبوت : . 3
؛ ََهبانِالا ُهللا  ُهَقُزْرَیَو  ُهُرْمُع  َلوُطَی  ْنَأ  ِءْرَملا  ِهَداعَـس  ْنِم  َّنإ  : » َلاق ُهَّنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  .دوش  یم يریخ  هب  تبقاع  هجیتن 

« .دهد هبوت  قیفوت  وا  هب  ادخ  ددرگ و  زارد  شرمع  هک  تسا  یمدآ  یتخب  کین  زا  انامه  ( 48)

کین تبقاع  شزرا 

شتبقاـع هک  یتهارک  دروم  راـک  (49 ؛) ُُهتَبْغَم ُّمَذـُت  ٍبوـُبْحَم  ْنِم  ٌریَخ  ُُهتَِبقاـع  ُدَـمُْحت  ٌهوُرْکَم   » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  نع 
« .تسا تمذم  دروم  نآ  تبقاع  هک  تسا  ینتشاد  تسود  راک  زا  رتهب  دوش  شیاتس 

يریخ هب  تبقاع  هانگ و  زا  يرود 

دزن یصخش  کنیا  : » دندومرف هک  دنتشذگ  یم یلحم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور 
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ربمایپ تفگ : دمآ و  کیدزن  .دش  نایامن  رود  زا  رتش  رب  راوس  یبرع  .تسا » هتفاین  یطابترا  وا  اب  ناطیـش  تسا  زور  هس  هک  دیآ  یم ام 
هللا یلـص  ربمایپ  زومایب ! نم  هب  ار  مالـسا  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  .دـنداد  ناشن  وا  هب  ار  ترـضح  تسیک ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تاکز يروآ ، ياج  هب  جـح  يریگب ، هزور  یناوخب ، ار  هناـگ  جـنپ  ياـهزامن  دـیاب  : » دومرف تخومآ و  وا  هب  ار  نیتداهـش  هلآ  هیلع و 
« .يروآ ياج  هب  تبانج  لسغ  یهدب و 

زا دش و  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .داتفا  بقع  یمک  اما  .دـش  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناوراک  اب  تفریذـپ و  درم 
هتفر ایند  زا  هدروخ و  نیمز  رب  هتفر و  ورف  یلادوگ  رد  شرتش  ياـپ  هک  دـید  تفر و  وا  يوجتـسج  هب  یـسک  .دـیدرگ  اـیوج  وا  لاـح 

رد درم  نیا  : » دومرف دیکچ ، یم شکرابم  یناشیپ  زا  قرع  هک  یلاح  رد  دومن و  نفک  لسغ و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا 
تـشهب دراو  وا  .تسب  رب  تخر  ایند  یناگدنز  زا  وکین  یتبقاع  اب  دشن و  هدولآ  رفک  هب  زگره  شنامیا  تفر و  ایند  زا  یگنـسرگ  لاح 

(50 «) .دندمآ شلابقتسا  هب  یتشهب  نایروح  دروخ و  یتشهب  ياه  هویم زا  دش و 

دنوادخ رب  لکوت  مهن : نخس 

لکوت ترورض  تیمها و 

« .دننک لکوت  ادخ  رب  دیاب  نینمؤم  و  ( » 51 (؛; َنُونِمؤُملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهللا  یَلَعَو  .; 1

دنوادـخ هک  نک  لکوت  ادـخرب  يدرک  يراک  ماجنا  مزع  هاگ  ره  سپ  ( » 52 (؛ َنِیلِّکَوَتُملا ُّبُِحی  َهللا  َّنإ  ِهللا  یَلَع  ْلَّکَوَـتَف  َْتمَزَع  اذإ  . َ 2
« .دراد تسود  ار  ناگدننک  لکوت 

َنیِملسُملا ُراَعُش  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هئابآ  نع  هیبا  نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  . 3
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« هللا الا  هلا  ال   » طارص لپ  يور  تمایق  زور  رد  ناناملسم  راعـش  َنولِّکَوَتُملا ؛ ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهللا  یلَعَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ِهَمایِقلا ال  َمْوَی  ِطارِّصلا  یَلَع 
(53 «) .دشاب یم نولکوتملا » لکوتیلف  هللا  یلع   » و

لکوت راثآ 

یفاک ار  وا  ادخ  دیامن ، لکوت  ادـخ  رب  سک  ره  و  ( 54 (؛; ُُهبْـسَح َوُهَف  ِهللا  َیَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَمَو  :; ایند یناگدنز  رد  ادخ  ندرک  تیافک  . 1
« .تسا

ُهَقَزَرَو ِِهتَنوُؤَم  َّلُک  ُهللا  ُهافَک  ِهللا  َیلِإ  َعَطَْقنا  ِنَم  : » َلاَق ُهَّنَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  هرظتنم : ریغ  يارجم  زا  ندروخ  يزور  . 2
ادخ ددنبب ، لد  ادخ  هب  نارگید ) زا  شدـیما  ندـیرب   ) اب هک  یـسک  (55 ؛) اـْهَیلإ ُهللا  ُهَلَّکَو  اْینُّدـلا  َیلِإ  َعَطَْقنا  ِنَمَو  ُبِسَتْحَیـال  ُْثیَح  نِم 
ادخ ددنبب ، لد  ایند  هب  هک  سک  نآ  دناسر و  یم ار  شیزور  دسر ، یمن شرکف  هب  هک  ییاج  زا  دنک و  یم ار  شیگدـنز  روما  تیافک 

.دراذگ یم او  ایند  هب  ار  شراک 

لّکوتم درم  ربا 

ماما دندرک و  یم هیرگ  نیشام  رانک  رد  ناتـسود  .دنربب  نارهت  هب  مق  زا  دنتـساوخ  یم ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  توغاط ، رـصع  رد  ».. 
یلـصا هداج  زا  نیـشام  ناهگان  نارهت ، مق و  هار  نیب  رد  هک ؛ تسا  ماـما  ترـضح  دوخ  نخـس  نیا  .دومن  یم ربص  هب  توعد  ار  ناـنآ 

نم .تشگزاب  یلصا  هداج  هب  نیشام  هرابود  یلو  دنشکب ، ارم  دنهاوخ  یم هک  مدرک  نیقی  نم  تفر و  یکاخ  تمـس  هب  دش ، فرحنم 
ربرفن کنات و  هاگتسد  نارازه  قارع  ناریا و  گنج  رد  ای  ...تسا و  هدشن  داجیا  نم  رد  يرییغت  چیه  مدید  مدرک و  هعجارم  دوخ  رد 

اه و هلعـش زا  ییایرد  رب  ناهگان  ماما  .دریگ  یم ارف  ار  اج  همه  بارطـضا  دننک و  یم هلمح  ناریا  هب  اهزرم  رـسارس  زا  یماظن  نارازه  و 
، اهلزلزت اهباهتلا و 
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(.« 56) تفر تخادنا و  یگنس  دمآ و  يدزد  دیامرف : یم دشاپ و  یم لکوت  ربص و  نانیمطا و  بآ 

وم رات  کی  رس  دیازفین  رد  وا  کلم  رد  وا  رما  یب  سک  چیه 

ین رالاس  وا  هب  زج  ار  ناگدنب  ین  رای  ار  وا  کلم  ردنا  دحاو 

نیتسار لکوت 

اُولاق ُْمْتنأ ؟ ْنَم  مالـسلا : هیلع  َلاقَف  ِدِجْـسَْملا  ِهَیِواز  یف  َنیِِـسلاج  َءاَّحِـصأ  مُهآَرَف  ٍمْوَق  یَلَع  ًاـمْوَی  َّرَم  ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع 
انْدَقَف اذإَو  اْنلَکَأ  اندَجَو  اذإ  اُولاق  مُُکلُّکَوَت ؟ مِکب  َغََلب  اَمَف  َنیلِّکَوَتُم  ُمتنُک  نإف  َنُولِّکأَتُملا  ُُمتنأ  َلب  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  .َنُولِّکَوَتُملا  ُنَْحن 
انْدَجَو اذإ  مالسلا : هیلع  َلاق  ُلَعْفَت ؟ َفیَک  اُولاق  .ُلَعْفَن  امَک  َلاق  ُلَعْفَن ؟ اَمَف  اُولاق  .انَدنِع  ُبالِکلا  ُلَعْفَت  اذَکه  مالـسلا : هیلع  َلاق  .انْرَبَص 

رد تسردـنت  ملاـس و  ناـنآ  هک  دـید  درک و  روبع  یهورگ  راـنک  زا  يزور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (57 ؛) انْرَکَـش انْدَقَف  اذِإَو  اْنلََذب 
ناگدنروخ امش  هکلب  دومرف : ترضح  .میتسه  ناگدننک  لکوت  ام  دنتفگ : دیتسیک ؟ امش  دومرف : ماما  .دنا  هتسشن دجـسم  زا  يا  هشوگ

رگا دنتفگ : تسا ؟ هدیناسر  اجک  هب  ار  امـش  ناتلکوت  دـییوگب )  ) دـیتسه لکوتم  رگا  .دـینک ) یم هدافتـسا  مدرم  کمک  زا  و   ) دـیتسه
ترـضح مینک ؟ هچ  ام  سپ  دنتفگ : .دننک  یم نینچ  مه  اهگـس  ام  دزن  دومرف : ترـضح  .مینک  یم ربص  میباین  رگا  میروخ و  یم میبایب 

اج هب  ار ) يادخ   ) ساپس میباین  رگا  میـشخب و  یم میبایب  هاگ  ره  تفگ : دینک ؟ یم هچ  امـش  دنتفگ : .مینک  یم ام  هک  هنوگ  نآ  دومرف :
« .میروآ یم

لکوت شالت و 

اَْهلِقْعَا : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  منک ، یم ادخ  رب  لکوت  تفگ : درک و  اهر  ار  دوخ  رتش  نیشن  هیداب یبرع  هک  هاگ  نآ 
« .نک لکوت  ادخ  هب  هاگنآ  دنبب  ار  رتش  ( 58 (؛ ْلَّکَوَت َو 

دنلب زاوآ  هب  ربمغیپ  تفگ 

لکوت اب 
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دنبب رتشا  يوناز 

دوخ راک  رد  ینک  یم لکوت  رگ 

نک رابج  رب  هیکت  سپ  نک  تشک 

يراکوکین یکین و  مهد : نخس 

يراکوکین ترورض 

« .دراد یم تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  هک  دینک  یکین  ( » 59 (؛; َنینِسْحُملا ُّبُِحی  َهللا  َّنإ  اُونِسْحأ  .; 1

« .درک یکین  وت  هب  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  نک  یکین  ( » 60 (؛; َْکَیلإ ُهللا  َنَسْحأ  امَک  ْنِسْحأ  .; 2

« .دهد یم نامرف  يراکوکین  تلادع و  رب  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  ( » 61 (؛; ِناسْحالاَو ِلْدَعلِاب  ُُرمأَی  َهللا  َّنإ  .; 3

يراکوکین شاداپ 

( ناراکوکین  ) اهنآ هب  دنوادخ  سپ  ( » 62 (؛; َنینِـسْحُملا ُّبُِحی  ُهللاو  ِهَرِخالا  ِباَوث  َنْسُحَو  اینُّدلا  َباَوث  ُهللا  ُمُهاتَأَف  :; دـنوادخ یتسود  . 1
« .دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  داد و  ار  ناهج  نآ  کین  شاداپ  ایند و  باوث 

« .تسا یشاداپ  ایند  نیمه  رد  دننک  یم ناسحا  هک  یناسک  يارب  « ؛) 63 ;) هَنَسَح اَینُّدلا  هِذه  یف  اُونَسْحَأ  نیذَِّلل  :; ییایند شاداپ  . 2

« .تسا ناراکوکین  اب  هنیآ  ره  دنوادخ  ( » 64 (؛; َنینِسحُملا َعََمل  َهللا  َّنإ  :; یهلا ینابیتشپ  . 3

يراکوکین طیارش 

يا یکین اب  دیتفرگ ، رارق  فطل  دروم  يا  یکین اب  هاگ  ره  « ؛) 65 ;) اهنِم َنَسْحِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُمتیِّیُح  اذإَو  :; رتشیب یکین  اب  ییوگخساپ  . 1
« .دییوگ خساپ  نآ  زا  رترب 

تنم زا  يرود  اب  ناـسحا  ( 66 (؛ ِِهب ِّنَملا  ُكْرَت  ِناسحالا  ُماـمَت  : » َلاـق ُهََّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  نتـشاذگ : تنم  زا  يرود  . 2
« .دوش یم لماک  نارگید ) رب   ) نتشاذگ

ناگمه هک  تسا  یسک  راکوکین  (67 ؛) ِناسْحِْالِاب َساَّنلا  َّمَع  ْنَم  ُنِسحُملا  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  ضیعبت : مدـع  . 3
« .دهد رارق  ناسحا  دروم  ار 

زاب دهد  تنابایب  رد  دزیا  هک  زادنا  هلجد  رد  نک و  یم یکین  وت 
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يادخ قلخ  هب  دناسر  یکین  هک  يارس  ود  ره  هب  دنیب  کین  یسک 

تسا شیاشخب  هدنب  نآ  رب  ار  ادخ 

تسا شیاسآ  رد  شدوجو  زا  قلخ  هک 

ناسحا زا  يا  هنومن

یلگ هخاش  دش و  دراو  ماما  ناکزینک  زا  یکزینک  هک  دوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دزن  سنا »  » يزور

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 898 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر نب  ای  : » درک ضرع  سنا  يدازآ »! وت  : » دومرف دز و  يدـنخبل  تفرگ و  ار  لگ  ماما  .داد  هیدـه  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  هب  ار 
اذإَو :; تسا هدومرف  دنوادخ  : » دومرف ترـضح  دینک »؟ یم دازآ  ار  وا  امـش  درک و  هیده  امـش  هب  لگ  هخاش  کی  طقف  هیراج  نآ  هللا !
یم زینک  نیا  .دییوگ  خـساپ  ار  نآ  رتهب  يا  یکین اب  دـیتفرگ ، رارق  فطل  دروم  يا  یکین اب  هاگره  اَهنِم ؛; َنَسحِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُمتیِّیُح 

(68 «) .تسا شا  يدازآ وا  هب  ناسحا  نیرتهب  مدرک و  ناسحا  وا  هب  زین  نم  دنک و  ناسحا  نم  هب  تساوخ 

بایرد ناگتسکش  تمالس  راگزور  هب 

دنادرگب الب  نیکسم  رطاخریخ  هک 

يزیچ دنک  بلط  يراز  هب  وت  زا  لئاس  وچ 

دناتسب روز  هب  رگمتس  هن  رگو  هدب 

ینمادکاپ ایح و  مهدزای : نخس 

ینمادکاپ تیمها  ترورض و 

« .دنزاس یم هشیپ  ینمادکاپ  هک  دنتسه  یناسک  نینمؤم ) ( ؛ ) 69 ;) َنوُِظفاح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیذَّلاَو  :; نینمؤم هناشن  . 1

َّنِهِرُمُِخب َْنبِرْـضَْیلَو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  ّالإ  َّنُهَتَنیز  َنیدـُبیالَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراصبأ  نِم  َنْضُـضغَی  ِتانِمؤُمِلل  ْلـُق  :; یمومع تفع  . 2
دـندنبب و مرحمان ) زا   ) ار دوخ  نامـشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  ربماـیپ ) يا  (« ؛ ) 70 ;) ...َّنِِهَتلوُُعِبل ّالِإ  َّنُهَتَنیز  َنیدـُْبی  الَو  َّنِِهبویُج  یلَع 

دوخ هنیـس  رب  ار  دوخ  ياهیرـسور  فارطا )  ) و دـنیامنن ، راکـشآ  تسا  نایامن  هک  رادـقم  نآ  زج  ار  ناشیاهتنیز  دـنزرو و  ینمادـکاپ 
« .دنزاسن راکشآ  ناشنارهوش …  يارب  زج  ار  دوخ  تنیز  دننکفا و 

هلیسو هک  یناسک  « ؛ ) 71 ;) ِِهلْـضَف نِم  ُهللا  ُمُهَِینُْغی  یّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِجَیال  َنیذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیلَو  :; درجم ناناوج  رب  یگـشیپ  تفع  موزل  . 3
« .دنادرگ زان  یب دوخ  لضف  زا  ار  نانآ  ادخ  ات  دنزاس  هشیپ  تفع  دیاب  دنبای  یمن جاودزا  یئوشانز و 

ینمادکاپ ایح و  تقیقح 

ْنأ ُّبُِحتأ  رَذابأ ! ای  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع 
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َّقَح ِهللا  َنِم  ِیْحَتْـساَو  َْکیَْنیَع  َبصَن  َتْوَْملا  ِلَعْجاَو  ِلَمَْالا  َنِم  ْرِْـصقاَف  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  َلاق  یبأ  َكاِدف  ْمَعَن  ُْتُلق  َهَّنَْجلا ؟ َلُخْدَـت 
َفوَْجلاَو یلَبلاَو  َِرباَقَْملا  یَْـسنَتال  ْنأ  ِهللا  َنِم  ُءایَْحلا  َّنِکلَو  ُءایَْحلا  َِکلاذَـک  َْسَیل  َلاق : ِهللا  َنِم  ییحَتـسَن  انَّلُک  ِهللا  َلوُسَر  ای  : » ُْتٌلق ِءایَحلا 

رذابا ( ؟ يوش تشهب  دراو  يراد  تسود  ایآ  رذابا ! يا  دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ( 72 (؛ يوَح امَو  َسأَّرلاَو  یعَو  امَو 
هک روط  نآ  ادخ  زا  هد و  رارق  تنامـشچ  شیپ  رد  ار  گرم  هاتوک و  ار  وزرآ  دومرف : .تیادف  هب  مردـپ  هلب  مدرک : ضرع  دـیوگ ) یم

ندرک مرش  نکلو  تسین  هنوگ  نآ  ندرک  مرـش  دومرف : .مینک  یم مرـش  ادخ  زا  یگمه  ام  هللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  .امن  مرـش  دیاب 
دهاوخ هچ  اهربق  نورد  رد ) هک  یـشاب  هتـشاد  رظن  رد   ) ینکن و شومارف  ار  نآ ) رد   ) ندیـسوپ اهربق و  نورد  هک ) تسا  نآ   ( ادخ زا 

(.« دمآ دهاوخ  شیپ  هچ   ) تسا نآ  رد  هچنآ  رس و  هب  تشذگ و 

مک وت  رون  دوش  یم نوزفا  تران  مس  تسا و  ریت  نوچ  رود  زا  رظن  نیا 

***

ار ینابساپ  طرش  تسناد  یم وت  مشچ  رگا  هریت  هدولآ و  نینچ  نیا  تشگ  یمن زگره  تلد 

ینمادکاپ يوگلا  مالسلا ؛ اهیلع  همطاف 

ایند و حالص  هک  تسیچ  ناملسم )  ) نز کی  يارب  زیچ  نیرترب  دییوگب  : » دیسرپ باحصا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور 
روضح عمج  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیعمج ، ندـش  هدـنکارپ  زا  سپ  .دادـن  یخـساپ  یـسک  .دـشاب » وا  ترخآ  تداـعس 
ضرع مالـسلا  اهیلع  همطاف  دومرف : حرطم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاؤس  تشگزاب و  هناخ  هب  تشاد 

زیچ نیرتهب  : » درک
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خـساپ تفر و  دجـسم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دـنیبن » ار  مرحمان  درم  زین  وا  دـنیبن و  ار  وا  مرحمان  درم  هک  تسا  نآ  نز  کـی  يارب 
؛ یِّنِم ٌهَعـَضب  ُهَمِطاف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تفگ و  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 

« .تسا نم  نت  هراپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ( 73)

ینمادکاپ ایح و  ماسقا 

ٍهَبیَه ُءایَحَو  ٍّبُح  ُءایَحَو  ٍهَمارِک  ُءایَحَو  ٍریـصقَت  ُءاـیَحو  ٍبنَذ  ُءاـیَح  ٍعاونأ : ُهَسْمَخ  ُءاـیَْحلَا  : » َلاـق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع 
شـشخب و ماگنه  رد  مرـش  یهاتوک ، ماگنه  رد  مرـش  هانگ ، تقو  رد  مرـش  تسا ؛ عون  جنپ  مرـش  ( 74 (؛ ٌلْهأ َِکلذ  ْنِم  ٍدِـحاو  ِّلُِکلَو 

« .تسه يا  هدنراد لها و  اهنیا  زا  کی  ره  يارب  یگرزب و  هوکش و  ماقم  رد  مرش  یتسود و  تبحم و  ماگنه  رد  مرش  يدرمناوج ،

ییابیکش يرابدرب و  مهدزاود : نخس 

يرابدرب تیمها 

يریگب ددم  زامن  ییابیکـش و  زا  و  ( » 75 (؛; َنیِعِشاخلا یَلَع  ِّالا  ٌهَریبََکل  اَهَّنِاَو  ِهولَّصلاَو  ِربَّصلِاب  اُونیعَتْساو  :; نیعشاخ گرتس  هیامتـسد  . 1
« .ناعشاخ يارب  رگم  تسا  راوشد  گرزب و  راک )  ) نیا هک  یتسرد  هب 

ٍرْـسُع ِّلُِکلَو  ًارکُـش  ٍهَمِْعن  ِّلُِکلَو  ًاربَص  ٍءالَب  ِّلُِکل  َّدُعَی  َمل  نَم  َزَجَع  دَـق  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  نمؤم : درف  ییاناوت  هناشن  . 2
ناوتان ( 76 (؛ َكَْربَصَو َكَرکُـش  َُولبَِیل  ُهَتَبِه  ُهَتَیِراع َو  ُِضبقَی  َهللا  ّنإَف  ٍلاـم  یف  ْوأ  ٍدـَلَو  یف  ٍهَّیِزَر  ٍهَِّیَلب َو  ِّلُـک  َدـنِع  َکَـسفَن  ِْربصإ  ًارـُسی ،

ره رد  .دـشاب  هدرکن  هدامآ  ار  ناـسآ  یهار  یلکـشم  ره  يارب  يرکـش و  یتمعن  ره  يارب  يربص ، یتبیـصم  ره  يارب  هک  تسا  یـسک 
دوخ ششخب  تیراع و  ادخ  اریز  نک ، ربص  هب  راداو  ار  دوخ  دسر  یم لام  ای  دنزرف  هب  هک  یئالب 
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« .دیامزایب ار  وت  ربص  رکش و  ات  دریگ  یم ار 

يرابدرب يوگلا  هرس ؛ سدق  ینیمخ  ماما 

اقآ تداهـش  رد  ناـشیا  ربص  ناوت  یم هنومن  ناونع  هب  .تسا  قاـفآ  هرهـش  لـئاسم  تالکـشم و  اـب  دروخرب  رد  ماـما  ملح  ربـص و  »... 
یم رامش  هب  تفرعم  ملع و  زا  يا  هناوتـسا دوخ ، دشاب و  یم ناشیا  بیذهت  دجهت و  يرمع  هرمث  هک  دز  لاثم  ار  هللا  همحر  یفطـصم 
...دنک یمن لیطعت  مه  ار  دوخ  سرد  یتح  دروآ و  یمن وربا  هب  مخ  هللا  همحر  یفطصم  اقآ  تداهش  ربخ  ندینـش  اب  ناشیا  .تسا  هتفر 

هداد عالطا  امیـس  ادـص و  هب  .شیافو  اب  نارای  زا  نت  ود  داتفه و  هللا و  همحر  یتشهب  هللا و  همحر  يرهطم  نوچ  ینارای  تداهـش  اـی  و 
ياقآ اقآ و  دمحا  جاح  هک  دوش  یم رارق  دندرک و  یم شوگ  ویدار  ماما  بش ، رخآ  نوچ  دننکن ، شخپ  بش  نآ  ار  ربخ  هک  دوش  یم

هک دننک  یم شرافـس  مه  ناشیا  هداوناخ  هب  .دنناسرب  ناشیا  عالطا  هب  يوحن  هب  ار  ربخ  دـنیایب و  زور  نآ  يادرف  یناجنـسفر  یمـشاه 
نایرج نم  شدوخ ، ياج  رـس  راذـگب  ار  ویدار  : » دـنیامرف یم ماما  دـنرادرب  ار  ویدار  هکنیا  زا  لبق  اما  .دـنرادرب  ماما  قاـتا  زا  ار  ویدار 
براقت : » دنیامرف یم یناجنسفر  ياقآ  هب  گرزب  هعیاض  نیا  دروم  رد  هیحور  يراوتسا  اب  و  ما » هدینش یجراخ  ياهویدار  زا  ار  بشید 

(77 «) .تسا هدرک  کیدزن  ار  اهلجا  دنوادخ  ینعی  تسا » هدش  لاجآ 

نارابدرب ياه  هناشن

هب هدب  هدژم  و  « ؛) 78 ;) َنوُعِجار ِْهیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  اُولاق  ٌهَبیـصُم  ْمُْهَتباصأ  اَذإ  َنیذَّلا  َنیِرباَّصلا  ِرَِّشبَو  :; بیاصم رد  ادـخ  هب  ندرب  هاـنپ  . 1
« .میدرگ یم زاب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  همه  دنیوگ  یم دوش ، یم دراو  نانآ  رب  یتبیصم  هک  یماگنه  نارابدرب 

: نارابدرب گرزب  هناشن  هس  . 2
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ِهِّبَر ْنِم  وُکـشَیال  ْنأ  ُهَِثلاَّثلاَو  َرُجـضَیال  نأ  ُهَیناَّثلاَو  َلِسْکَیال  نأ  اُهلَّوأ  ٍثالَث  یف  ِِرباَّصلا  ُهَمالَع  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
: تسا زیچ  هس  رباص  هناشن  ( 79 (؛ ُهاَصَع ْدَقَف  َّلَجَوَّزَع  ِهِّبَر  ْنِم  یکَـش  اذإَو  َرکُّشلا  ِّدَُؤی  َمل  َرَجَـض  اذِإَو  َّقَحلا  َعَّیَـض  َلِسَک  اذإ  ُهَّنال  یلاَعَت 

اریز .دیامنن  هوکـش  دنوادخ  هاگرد  هب  هکنآ  موس  و  دنکن ، یبات  یب هکنآ  مود  دوشن ، تسـس ) لاح و  یب و   ( لبنت لسک و  هک  نآ  لوا 
زا هیئاوکـش  هب  بل  هک  هاگنآ  دروآ و  یمن اج  هب  رکـش  دوش ، هلـصوح  یب نوچ  دـنک و  یم عیاض  ار  قح  دوش  لاـح  یب تسـس و  رگا 

« .دنک یم یچیپرس  قحرما  زا  دیاشگ ، شیادخ 

الب زا  يزاس  شرت  رگ  دوخ  يور 

ادج يدرک  نارباص  زا  ار  شیوخ 

یتسین رباص  هک  یتقو  الب  رد 

یتسین رکاش  قدص  لها  دزن 

لیمج دشاب  وت  ربص  تیاکش  یب

! لیلخ يا  تیاکش  نک  مک  یسک  اب 

راگدرورپ تشذگ  يزاون و  هدنب  مهدزیس : نخس 

يزاون هدنب  لومش 

« .تسا هتفرگرب  رد  ار  زیچ  همه  نم  تمحر  « ؛ ) 80 ;) ٍءیّش َّلُک  ْتَعِسَو  یتَمحَرَو  .; 1

« .تسا هدومن  بجاو  دوخرب  ار  تمحر  يزرورهم و )  ) ناتراگدرورپ ( » 81 (؛ َهَمحَّرلا ِهِسفَن  یَلَع  مُکُّبَر  َبَت  Cَ . 2

ای َكاذ  َفیَکَو  َلاـق  .ِهَبْعَکلا  ِّبَرَو  اـنْوََجن  َلاـق : َّلَـجَوَّزَع  ُهللاَا  َلاـق : ِهَماـیِقلا ؟ َموَی  َقـلَخلا  ُبِساـُحی  نَم  ِهللا ! َلوُـسَر  اـی  یبارعَا : َلاـق  . 3
هبـساحم ار  قلخ  باسح  یـسک  هچ  زیخاتـسر  زور  رد  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : یبارعا  يدرم  افَع ؛ َرَدَـق  اذإ  َمیرَکلا  َّنأل  َلاق : ُِّیبارعا ؟

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .میتفای  تاجن  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  تفگ : یبارعا  .هبترم  دـنلب  يادـخ  دومرف : دـنک ؟ یم
(« 82) .دیامن یم تشذگ  دبای  ماقتنا ) رب   ) تردق هاگ  ره  میرک  درک : ضرع  تسا ؟ نینچ  هنوگچ  یبارعا ! يا 

زاونلد میرک و  دنوادخ  يا 

هدنب قلاخ  میحر و  يا 
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زاون

اطع بحاص  يا  هدناوخان متسین 

ایب یتفگ  ارم  دوخ  میانشآ 

نکزار نم  اب  وت  بش  يدوب  هتفگ 

نک زاب  رد  مدمآ  ازاین ، یب

الوم نیرتزاون  هدنب 

عمج .دناوخ  ارف  روط  هوک  هب  ناراب  بلط  اعد و  يارب  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  دمآ و  یلاسکـشخ  لیئارـسا  ینب  موق  رد 
هرطق هبانا ، اعد و  ینالوط  یتدم  زا  سپ  اما  .دندیدرگ  اعد  لوغشم  دندش و  هارمه  یهلا  هاگرد  ناسانـش  قح  افرع و  مدرم ، زا  يدایز 

عمج رد  دمآ : باطخ  تسیچ ؟ نانآ  ياعد  تباجتسا  مدع  لیلد  درک : لاؤس  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  یـسوم  .دیرابن  نامـسآ  زا  یبآ 
نآ دومرف : درک و  مدرم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  یـسوم  .دوش  یم امـش  ياعد  نتفر  الاب  عنام  وا  روضح  هک  تسه  يراکهنگ  ناوج  اـمش ،

، نیح نیمه  رد  .دـشن  دـنلب  یـسک  اما  .دوش  باجتـسم  نامیاهاعد  ات  دـیوگ  كرت  ار  ام  عمج  دـناد ، یم مه  دوخ  هک  راکهنگ  ناوج 
باطخ تسا ؟ هتفرن  نوریب  ام  نیب  زا  زونه  هک  ناوج  نآ  اراگدرورپ ! تشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  یسوم  .درک  ندیراب  هب  عورش  ناراب 

ام .دوش  هدنکفارس  عمج  نایم  رد  هک  دیسرت  دش و  هدنمرش  ناوج  نآ  یتفگ ، تعامج  نیا  اب  ار  تنخس  وت  یتقو  یـسوم ! يا  دیـسر :
(« 83) .میدومن لزان  امش  رب  ار  ناراب  میدرک و  تانسح  هب  لیدبت  ار  شناهانگ  نیاربانب  مینیبب ، ار  دوخ  هدنب  یگدنمرش  میناوت  یمن

بیغ هنازخ  زا  هک  یمیرک  يا 

يراد روخ  هفیظو  اسرت  ربگ و 

مورحم ینک  اجک  ار  ناتسود 

يراد رظن  نانمشد  اب  هک  وت 

يزاون هدنب  یهلا  تنس 

ٍهَوْطُخ ِّلُِکب  َُهل  ُهللا  َعَفَر  ّالِإ  ِهللا  ِهَعاط  یف  ٍتاوُطُخ  یطْخَی  ٍْدبَع  ْنِم  ام  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ناهانگ : زا  یـشوپ  مشچ  . 1
تسین يا  هدنب (84 ؛) ًهَئِّیَس اِهب  ُْهنَع  َّطَحَو  ًهَجَرَد 
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اب درب و  الاب  يا  هجرد ار  وا  دراد  یمرب هک  یماگ  ره  لباقم  رد  دنوادخ  هکنیا  رگم  درادرب  ییاهماگ  ادـخ  زا  يرادرب  نامرف هار  رد  هک 
« .دشخبب وا  زا  یهانگ  نآ 

َسَیل اینُّدلا  َّنأ  ُءالَقُعلا  َِربَتْعَِیل  یقْمُحلا  َقازْرأ  َعَّسَو  َهللا  َّنإ  َلاق : ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  يریذـپ : تربع  يارب  يزاون  هدـنب  . 2
تـسد رد  يزور  هک  دنریگ  دنپ  نادنمدرخ  ات  دشخب  یم شرتسگ  ار  نادان  نامدرم  يزور  دنوادخ  (85 ؛) ٍهَلیِح الَو  ٍلَمَِعب  اهیف  اَم  ُلاُنی 

« .دیآ یمن تسد  هب  راگدرورپ ) تساوخ  نودب   ) یشیدنا هراچ شالت و  اب  يزیچ  ایند  رد  هک  دننادب  و  تسادخ )

ْنأ ِوفَعلا  ُریسفَتَو  َنیقَّتُملا  ِرارْسَاَو  َنیلَسرَملا  ِنَنُـس  نِم  ِهَردُقلا  َدنِع  ُْوفَعلا  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ماقتنا : ماگنه  تشذگ  . 3
ّالإ ًالیبس  َکلذ  یلإ  َدِجَت  َنلَو  ًاناسحإ  ِناسحالا  یَلَع  دیزَتو  ًانِطاب  ُْهنِم  َْتبُِصا  ام  ِلصالا  َنِم  یـْسنَتَو  ًارِهاظ  َمَرْجأ  امیف  َکَبِحاص  َمَزلَتال 
یف َیلاَعَت  ِهللا  ِتافِـص  نِم  ٌهّفِـص  َنارفُغلاَو  َوفَعلا  َّنال  ِِهئاَهب  ِرُون  نِم  ُهَسَبلأو  ِِهتَمارِِکب  ُهَنَّیزَو  ِِهبنَذ  نِم  َمَّدَـقَت  اَـم  َُهل  َرَفَغو    ُ هللا اـفَع  دَـق  نَم 

تسا نآ  تشذگ  یعقاو  يانعم  تسا و  ناراگزیهرپ  ياهزار  زا  ناربمایپ و  ياه  هویش زا  تردق  ماگنه  تشذگ  (86 ؛) ِِهئایفصأ ِرارسأ 
ره نطاب  رد  و  یهدـن ) ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  و   ) يرواین شیور  هب  تسا  هدـش  بکترم  تلباقم  فرط  هک  ار  يراـک  رهاـظ ، رد  هک 

دوش یمن قفوم  راک  نیا  رب  یسک  ییازفایب و  يو ) هب  تبسن   ) شیوخ ناسحا  رب  ینک و  شومارف  هدیسر  وت  هب  وا  زا  هک  ار  یفالخ  راک 
تمارک یگرزب و  هب  ار  وا  دیاشخب و  یم وا  رب  ار  شا  هتـشذگ ناهانگ  دهد و  یم رارق  شیوخ  وفع  دروم  ار  وا  ادخ  هک  سک  نآ  رگم 

نّیزم شیوخ 
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نورد رد  هـک  گرزب  يادـخ  تافــص  زا  تـسا  یتفــص  شــشخب  تشذـگ و  اریز  دـشوپ ؛ یم شنت  رب  شیوـخ  روـن  زا  دزاـس و  یم
« .تسا هداد  رارق  دوخ  ناگدیزگرب 

مامت نایصاع  تیصعم  شوپ  هدرپ  يا 

ماع صاخ و  دیما  هدید  وت  هگرد  رب 

ماش حبص و  مارکا  تمحر و  لضف و  وت  لغش  بش  زور و  ماعنا  ششخب و  وفع و  وت  راک 

تشهب وت  مهاوخ ز  هدرکن و  تیصعم  زج 

ماخ يوزرآ  نیا  نم و  رس  رب  كاخ  يا 

ینتورف مهدراهچ : نخس 

ینتورف ترورض 

(. نک عضاوت  « ) رتسگب نانمؤم  رب  ار  شیوخ  لاب  « ؛ ) 87 ;) َنینِمؤمِلل َکَحاَنَج  ْضِفْخاَو  :; نینمؤم اب  ینتورف  . 1

تعاطا وت  زا  هک  ینانمؤم  لباقم  رد  رتسگب  ار  دوخ  لاب  « ؛; َنینِمؤُملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحاَنَج  ْضِفْخاَو  ناتـسد ;: ریز  اـب  ینتورف  . 2
« .دننک یم

ورم هار  ربکت  اـب  نیمز  رد  و  « ؛ ) 88 ;) ٍروُخَف ٍلاتُخم  َّلُک  ُّبُِحیال  َهللا  َّنإ  ًاحَرَم  ِضْرْألا  ِیف  ِشْمَت  الَو  ; هعماـج دارفا  مومع  اـب  ینتورف  . 3
« .درادن تسود  ار  شورف  رخف دنسپ  دوخ  ناسنا  دنوادخ  هک 

یضیف بلاط  رگا  زومآ  یگداتفا 

تسا دنلب  هک  ینیمز  بآ  دروخن  زگره 

ربکت زا  زیهرپ  ترورض 

َنیعِضاوَتُملا َعَم  َعُضاوَّتلا  َّنإَف  َنیعِضاوَتُملا  َعَم  اوُعَضاوَت  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  ربکتم : اب  هزرابم  ندوب  تدابع  . 1
نیعضاوتم لباقم  رد  عضاوت  هک  دینک  ینتورف  عضاوتم ، مدرم  اب  (89 ؛) ٌهَدابِع َنیرِّبَکَتُملا  عم  َرُّبَکَّتلا  َّنإَف  َنیرِّبَکَتُملا  َعَم  اوُرَّبَکَتَو  ٌهَقَدَص 

« .تسا تدابع  نیربکتم  اب  ندرک  ربکت  هک  نیربکتم  اب  دینک  ربکت  تسا و  هقدص 

ًادَـغ ُنوُکَیَف  ًهَفُْطن  ِسْمَالِاب  َناک  يذَّلا  ِرِّبَکَتُْمِلل  ُْتبِجَع  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نع  ینیب : گرزب  دوخ  رد  مهوت  . 2
« .تسا یئوبدب  هزانج  ادرف  دوب و  يا  هفطن زورید  هک  يربکتم  ناسنا  زا  متفگش  رد  (90 ؛) ًهَفیج
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رقابلا نع  يزوت : هنیک  هیام  ربکت ، . 3
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َُهلاَوَز َعَرْـسأو  ُهَدـْنِع  ُهَماـقَم  َّلَـقأ  اَـمَو  ِِهبِحاـص  یَلَع  ُمَقِّنلا  ُلُخْدَـت  ِِهباـب  ْنِمَو  ِْتقَملا  ُهَیِعاد  ُهَّنإَـف  َْربِکلاَو  َكاـّیإ  : » َلاـق ُّهنا  مالـسلا  هیلع 
دـبای و یم هار  درف  يوس  هب  اهیتخـس  نآ ، ِرد  زا  تسا و  هنیک  هدـنناوخ  ارف  ینیب  گرزب  دوخ  هک  یتسرد  هب  زیهرپب ، ربکت  زا  (91 ؛) ُْهنَع

« .دوب دهاوخ  عیرس  شلاوز  مک و  شتدم  ردقچ 

ًالایتْخإ ِضْرْالا  یَلَع  یـشَم  نَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  َلاق : ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  ادـخ : مشخ  هیام  ربکت ، . 4
« .دنک یم نعل  ار  وا  شیالاب  ریز و  زا  نیمز  دورب ، هار  نیمز  يور  ربکت  اب  سک  ره  (92 ؛) اَِهقْوَفَو اَِهتْحَت  ْنِم  ُضْرَالا  ُْهتَنََعل 

؟ هچ يارب  ربکت 

یـشوپ هدنژ هداس و  درف  لباقم  زا  وا  .درک  یم روبع  يا  هلحم زا  ربکت  اب  هدش و  یتمیق  نارگ  بسا  رب  راوس  يدـنمتورث  درف  دـنا  هدروآ
بسن و بسحرطاخ و  هب  وت  ربکت  رگا  : » تفگ تفرگ و  ار  وا  بسا  هناهد  شوپ  هدنژ درم  .تسیرگن  وا  هب  یـشورف  رخف اب  تشذـگ و 

يارب تا  تفارش سپ  يا ، هدیشوپ هک  تسا  یـسابل  رطاخ  هب  تربکت  رگا  .وت  يارب  هن  دشاب ، یم اهنآ  ِنآ  زا  يرترب  سپ  تسا  تناردپ 
یم تبکرم  يارب  تلیـضف  نیا  سپ  يا  هدـش راوس  هک  تسا  یتمیق  نارگ  بکرم  لیلد  هب  وت  ربکت  رگا  .تدوخ و  هن  تسا ، تساـبل 

(« 93 (!؟ ینک یشورف  رخف  نآ  اب  هک  يراد  هچ  دوخ  وگب  لاح  .دشاب 

كاپ دنوادخ  تدیرفآ  كاخ  ز 

كاخ وچ  نک  یگداتفا  هدنب  يا  سپ 

تدزارفا تعفر  رس  عضاوت 

تدزادنا ردنا  كاخ  هب  ربکت 

تسشن رتورف  وک  نآ  ره  تزع  هب 

تسپ الاب و  دتفین ز  يراوخ  هب 

یحو نادناخ  یتسود  مهدزناپ : نخس 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود  تیمها 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  یتسود : لیلد  . 1
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نم و اب  یتسود  (94 ؛) ْمِهِـسُفنأ یَلَع  ِتاهَّمُألا َو  یَلَع  ِءابآلا َو  یلَع  ِینَنوُِرثُْؤی  اهنِم  یتَّمُأ  َءامِد  ٌِطلاَخ  یْتَیب  ِلـهأ  ُّبُح  یِّبُح و  : » َلاـق ُهَّنأ 
« .دنهد یم حیجرت  ناشدوخ  رب  ناردام و  ناردپ و  رب  ارم  اهنآ  هک  تسا  ور  نیا  زا  هدش ، هتخیمآ  متما  نوخ  اب  منادناخ 

هحول رس  (95 ؛) ٍبلاط یبا  ِنب  ِّیَلَع  ُّبُح  ِنِمْؤُملا  ِهَفیِحَـص  ُناونُع  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  نمؤم : لمع  همان  ناونع  . 2
« .تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  تبحم  یتسود و  ینمؤم ، ره  لامعا  همان 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود  شاداپ 

ام سک  ره  (96 ؛) ِهَمیِْقلا َمْوَی  ًانِمآ  َهللا  ُهَرَشَح  ِْتیَبلا  َلْهأ  انَّبَحأ  ْنَم  : » لاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  تمایق : زور  ینمیا  . 1
« .دنک یم شروشحم  نمیا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  تیب  لها 

َنِطاَوَم ِْعبَـس  ِیف  ٌِعفان  یْتَیب  ِلـهأ  ُّبُح  یِّبُح و  : » ًلاـق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  گرم : هناـگتفه  ياـه  هبقع رد  ینمیا  . 2
اب یتسود  (97 ؛) ِطارِّصلا َْدنِع  ِنازیِْملا َو  َْدنِع  ِباسِْحلا َو  َْدنِع  ِباتِْکلا َو  َْدنِع  ِروُشُّنلا و  َدـْنِع  ِْربَْقلا و  ِیف  ِهافَولا َو  َدـنِع  ٌهمیِظَع ؛ َّنُُهلاَوهأ 

، ندـش هتخیگنارب  ماگنه  ربق ، رد  ندرم ، ماگنه  دوب ؛ دـهاوخ  دـنمدوس  تسا  میظع  نآ  زا  سرت  هک  هاگیاج  تفه  رد  متیب  لها  نم و 
« .طارص لپ  زا  نتشذگ  ماگنه  لامعا و  شجنس  ماگنه  لامعا ، یسر  باسح ماگنه  لامعا ، همان  نتفرگ  لیوحت  ماگنه 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تسود  ای  هعیش ،

رماوا و عیطم  رگا  ادخ ! هدنب  يا  دومرف : ترـضح  .متـسه » امـش  نایعیـش  زا  نم  تشاد « : هضرع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  یـصخش 
تیاعدا فرص  هب  هن  رگو  يا  هتفگ تسار  هک  یتسه  ام  یهاون 
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.متـسه امـش  هعیـش  نم  وگم  نیاربانب  .ینکب  دیابن  مه  ار  نآ  ياعدا  سپ  يا  هدیـسرن یماقم  نینچ  هب  اریز  يا ، هدوزفا دوخ  ناهانگ  هب 
اهیبوخ يوس  هب  یبوخ و  وت  تروص  نیا  رد  .مشاـب  یم نمـشد  امـش  نانمـشد  اـب  متـسه و  امـش  نیبـحم  ناتـسود و  زا  نم  وگب  هکلب 

(« 98) .ینک یم تکرح 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود  هجیتن  رد  یبایافش 

هب دوب و  هدـش  رون  مک  منامـشچ  تدـم  کـی  مدوـب  درجورب  رد  هک  ینارود  رد  : » دـنا هدوـمرف هللا  همحر  يدرجورب  هللا  تیآ  موـحرم 
یکی رس  زا  لِگ  يرادقم  دندوب ، هداتفا  هار  هب  رهـش  رد  يرادازع  ياه  هتـسد هک  یماگنه  اروشاع  زور  هک  نیا  ات  .درک  یم درد  تدش 

دید و منامشچ  هجیتن  رد  مدیشک و  دوخ  مشچ  هب  متشادرب و  دوب  هدیلام  رس  هب  لگ  يرادازع  تمالع  هب  هک  هتسد  رادازع  ياه  هچب زا 
(« 99) .دش مامت  شدرد  تفایزاب و  ار  دوخ  رون 

یتسرپ ایند  ییایند و  ياه  هتساوخ مهدزناش : نخس 

ایند یناگدنز 

ُهوَیَْحلا اَمَو  ...ِدالْوَْألاَو  ِلاْومَْالا  ِیف  ٌُرثاکَتَو  مُکَْنَیب  ٌرُخافَتَو  ٌهَنیزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اینُّدـلا  ُهوَیَْحلا  اَمَّنأ  اوُمَلْعإ  :; ایند یگدـنز  یعقاو  تیهاـم  . 1
یبلط نوزفا  ناتدوخ و  نیب  یـشورف  رخف  تنیز و  یمرگرـس و  يزاب و  ایند  یناگدنز  انامه  هک  دینادب  « ؛) 100 ;) ِِروُرُْغلا ُعتَم  ّالإ  اْینُّدلا 

« .تسین هدنبیرف  يالاک  زج  ایند  یناگدنز  ...تسا و  نادنزرف  لاوما و  رد 

ِماـْعنَالاَو ِهَمَّوَـسُملا  ِلـیَخلاَو  ِهَّضِفلاَو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِهَرَطنَقُملا  ِریطاـنَقلاَو  َنینَبلاَو  ِءاـسِّنلا  َنِم  ِتاوَـهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز  :; بـیرف عاـتم  . 2
نابـسا هرقن و  الط و  ياهتنیز  نادـنزرف و  نانز و  زا  سفن  تاّیهتـشم  یتسود  مدرم ، يارب  « ؛) 101 ;) اینُّدـلا ِهوَیَحلا  ُعتَم  َِکلذ  ِثْرَحلاَو 

« .تسا ایند  یناگدنز  عاتم  نآ  .تسا  هدش  هداد  تنیز  تعارز  همر و  هدروخ و  ناشن 

ُلَثَم : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  لاخ : طخ و  شوخ  رام  . 3
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لثم هب  ایند  نیا  لثم  (102 ؛) ِِلقاْعلا ِّبُّللا  وُذ  اهُرَذْحَیَو  ُلِهاْجلا  ُّرَْغلا  اَْهَیلِإ  يوهَی  اِهفوَج  یف  ُِعقاَّنلا  ُّمَّسلاَو  اهُّسِم  ٌنَِّیل  ِهَّیَحلا  ِلَثَمَک  اینُّدـلا 
زا دنمـشوه  دـنمدرخ  دروآ و  یم ور  نآ  هب  نادان  ناسنا  .تسا  هدنـشک  يرهز  شنورد  رد  یلو  دراد  مرن  یتسوپ  هک  دـنام  یم يرام 

« .دنک یم يرود  نآ 

اهََقبْوَاَف ُهَسفَن  َعاب  ٌلُجَر  ِنالُجَر  اهیف  ُساَّنلاَو  ٍّرَقَم  ُراد  ُهَرِخآلاَو  ٍّرَمَم  ُراد  اْینُّدلا  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  رذگ : يارـس  . 4
: دنهورگ ود  ایند  رد  مدرم  دـننام و  یم نآ  رد  هک  تسا  ییارـس  ترخآ  تسا و  رذـگ  يارـس  ایند  (103 ؛) اهَقَتْعأَف ُهَسفَن  ُعاْتبا  ٌلُجَرَو 

« .دنزاس یم دازآ  هدیرخ و  ار  دوخ  رگید  یهورگ  دنشک و  یم نآ  دنب  هب  هتخورف و  ار  دوخ  یهورگ 

ایند زا  يرود  هروطسا  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما 

نورد يراک  يارب  ام  دندوب ، هدرب  فیرـشت  البرک  هب  ترایز  يارب  هرـس  سدق  ماما  هک  راب  کی  : » دنک یم لقن  ماما  ناکیدزن  زا  یکی 
کی رینپ و  هعطق  کی  طقف  لاجخی  رد  مدید  .تسا  ماما  لزنم  لاچخی  رد  يزیچ  هچ  منیبب  هک  مدـش  واکجنک  نم  .میتفر  ناشیا  هناخ 

 . ...تسا هناودنه  شرب 

هلیـسو ناشیا  لزنم  يارب  هک  دـنداد  یمن هزاجا  ام  هب  فجن ، ياسرف  تقاط  يامرگ  مغر  یلع دـندوب  هدـمآ  فجن  هب  ناشیا  هک  لـیاوا 
(« 104) .میدیزرو یم رارصا  ناشیا  هب  رایسب  یگدنز  جاتحی  ام  یلومعم و  زیچ  ره  دیرخ  يارب  دیاب  مینک و  هیهت  هدننک  کنخ 

سک هب  دنامن  ردارب  يا  ناهج 

تشپ ایند و  کلم  رب  هیکت  نکم  سب  دنب و  نیرفآ  ْناهج  ردنا  لد 

كاپ ناج  دنک  نتفر  گنهآ  وچ  تشک  درورپ و  وت  نوچ  رایسب  هک 

كاخ يور  رب  هچ  ندرم  تخت  رب  هچ 

ایند یتسود  جیاتن  یخرب 

هللا دبع  یبا  نع  یفنم : تاقلعت  . 1
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سک ره  (105 ؛) ُلاَُنی ٌءاجَر ال  ُكَرْدـُیال َو  ٌلَمأَو  یْفنَی  ٌّمَه ال  ٍلاـصِخ  ِثـالَِثب  ُُهْبلَق  َقَّلَعَت  اْینُّدـلِاب  ُُهْبلَق  َقَّلَعَت  ْنَم  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع 
دـیآ و یمن تسد  هب  هک  ییوزرآ  دریذـپ ، یمن نایاپ  هک  یهودـنا  دـبای ؛ یم قلعت  یگژیو  هس  هب  شبلق  دـنک ، ادـیپ  ایند  هب  یگتـسبلد 

« .دیسر دهاوخن  نآ  هب  هک  يدیما 

؛) 106) ِِهْبلَق ْنِم  ِهَرِخالا  ُفْوَخ  َبَهَذ  اینُّدـلا  َّبَحأ  نَم  : » َلاـق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ترخآ : ساره  زا  ندـش  رود  . 2
« .دزیر یم ورف  شلد  زا  ترخآ  سرت  درادب ، تسود  ار  ایند  سک  ره 

! رذحلا دابآ  تشحو  نیز  نالفاغ  يا  رذحلا 

! رارفلا مدرم  وید  نیز  نالقاع  يا  رارفلا 

دنسپ لد  ان  يا  هعقب اشگلد و  ان  يا  هصرع

راگزاسان یتبرت  دنمدوس و  ان  يا  هناخ

هاشداپ يو  رد  تافآ  مکاح و  يو  رد  گرم 

راکشیپ يو  رد  هنتف  نامرهق و  يو  رد  ملظ 

بش زامن  يراد و  هدنز بش  مهدفه : نخس 

يراد هدنز بش  تلیضف 

هب ار  بش  زا  یساپ  و  « ؛ ) 107 ;) ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنأ  یَـسَع  ََکل  ًهَِلفاَن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِمَو  :; دومحم ماقم  هب  یبایتسد  . 1
« .دناسرب دومحم  ماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  دشاب  دشاب ، يا  هلفان هلزنم  هب  وت  يارب  ات  دزادرپب  دّجهت 

هک یسک  نینچ  ایآ  (« ؛ ) 108 ;) ِهِّبَر َهَمْحَر  وُجْرَیَو  َهَرِخالا  ُرَذْحَیَو  ًاِمئاقو  ًادِجاس  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمأ  :; یهلا تمحر  هب  ندیسر  . 2
تمحر دسرت و  یم ترخآ  زا  دـنک و  یم شتـسرپ  ار  ادـخ  مایق ، هدجـس و  رد  بش  لوط  رد  هک  یـسک  ای  تسا ) رتهب  دزرو  یم رفک 

»؟ دراد دیما  ار  شراگدرورپ 

يادخ ناتسود  کیرات  بش 

هدنشخر زور  وچ  دباتب  یم

تسین وزاب  روز  هب  تداعس  نیو 

هدنشخب يادخ  دشخبن  ات 
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بش زامن  راثآ 

ُّرُدَتَو َحیِّرلا  ُبیُطتَو  َْقلَخلا  ُنِسُْحت  ِْلیَّللا  ُهولَص  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  . 1
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دزاس و یم بلج  نازیر و  ار  يزور  رّطعم و  ار  ندـب  وکین و  ار  تروص  بش  زامن  (109 ؛) َرَصَبلا ُولْجَتَو  ِّمَْهلِاب  ُبَهْذَتَو  ُُهِبلْجَتَو  َقْزِّرلا 
« .دشخب یم ینشور  ار  مشچ  هتخاس و  فرط  رب  ار  هودنا 

ٌهاضْرَم ِْلیَّللا  ُهولَص  : » هلآو هیلع  هللا  َّیلَص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  َلاق : ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  . 2
ٌَهباجإَو ِءادـْعَْالا  یَلَع  ٌحالِـسَو  ِناطیَّشلا  ُهَّیِهارَکَو  ِنادـْبَْالا  ُهَحارَو  ِناـمیالا  ُلْـصأَو  ِهَفِْرعَْملا  ُرُونَو  ِءاـِیْبنَالا  ُهَّنُـسَو  ِهَِکئـالَملا  ُّبُحَو  ِّبَّرِلل 
ُباوَجَو ِْهیَْبنَج  ِتْحَت  ْنِم  ٌشاِرفَو  ِهِْربَق  یف  ٌجارِـسَو  ِتْوَْملا  ِکَلَم  َْنَیبَو  اِهبِحاص  َْنَیب  ٌعیفَـشَو  ِقْزِّرلا  یف  ٌهَکََربَو  ِلاـمْعَِالل  ٌلوبَقَو  ِءاعُّدـِلل 
تفرعم رون  ناربمایپ و  هریس  ناگتشرف و  یتسود  راگدرورپ و  يدونشخ  ببـس  بش  زامن  (110 ؛) ِهِْربَق یف  ٌِرئازَو  ٌِسنومَو  ٍریکَنَو  ٍرِْکنُم 
لامعا شریذپ  اعد و  ندش  هدروآرب  هیام  نانمـشد و  يور  هب  یحالـس  ناطیـش و  ینتـشاد  تسودان  اهندـب و  شیاسآ  نامیا و  هیاپ  و 

شیاهولهپ و ریز  رد  يرتسب  وا و  ربق  رد  یغارچ  گرم و  هتـشرف  رازگزامن و  نیب  هدننک  تعافـش  و  نانآ )  ) يزور تکرب  ناگدـنب و 
راد باریس  بش  همین  ياه  هیرگ زا  شیوخ  ناج  .دشاب » یم شربق  رد  يو  هدننک  ترایز  مدمه و  ریکن و  رکنم و  خساپ 

نورب دیآ  باتفآ  عاعش  وا  نورد  زک 

دنک يرای  نام  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 

دنک يراز  بناج  ار  نام  لیم 

وت مهرم ز  وت  يراز ز  ادخ ! يا 

وت مه ز  تباجا  وت  زا  اعد  مه 

تساه هیرگ شوخ  نآ  فوقوم  ما  تمحر 

تساخ جوم  تمحر  رحب  زا  تسِرِگ  نوچ 

رتدرد رپ  رترادیب ، وا  هک  ره 

رتدرز خر  رت ، هاگآ  وا  هک  ره 

زاین يور  زا  هلان  کی  قح  شیپ 

زامن ردنا  زاین  یب  يرمع  هک  هب 

هعیش هناشن 

دندوب هتسشن  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
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یم دورو  هزاجا  دنتـسه و  امـش  نایعیـش  زا  هک  دنیوگ  یم دنا و  هدـمآ هناخ  رد  يا  هدـع نم ! يالوم  درک : ضرع  ترـضح  زینک  هک 
تروص اب  دوب  کیدزن  هک  يا  هنوگ هب  درک ؛ تکرح  رد  يوس  هب  همیسارس  دش و  لاحشوخ  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  ماما  .دنهاوخ 

تشگرب و هناخ  لخاد  دیوگب  يزیچ  هکنآ  نودب  تسیرگن و  بوخ  نانآ  ياه  هرهچ رد  یسرپ  لاوحا  مالـس و  زا  سپ  .دتفا  نیمز  رب 
تسادیپ و هدجس  رثا  شا  یناشیپ رد  .دوش  یم هتخانش  شیامیس  رد  یگدنب  تدابع و  راثآ  زا  ام  هعیش  .دنتسین  ام  نایعیش  نانیا  دومرف :

دوبعم اب  زاین  زار و  رد  قرغ  وا  دـنرب  یم رـس  هب  باوخ  رد  ناگمه  هک  یماگنه  تسا و  درز  شا  هرهچ بش ، همین  ياهزامن  ترثک  زا 
(111 «) .دنتسین نینچ  نانیا  اما  تسا ، دوخ 

ردق بش  مهدجه : نخس 

ردق بش  تمظع 

« .تسا رتدنمجرا  هام  رازه  زا  ردق  بش  {» ٍرْهَش ِْفلأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَقلا  ُهَْلَیل  : } هام رازه  رب  يرترب  . 1

ِنانَْجلا َو ُباْوبأ  هِیف  ُحَتُْفت  ُهَمایِص  ْمُْکیَلَع  ُهللا  َضَرَف  ٌرْهَش  ٌكَرابُم  َناضَمَر  ُرْهَش  ْمُکَئاج  ْدَق  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع 
هک یهام  .تسا  هدیسر  ارف  ناضمر  كرابم  هام  ( 113 (؛ َمِرُح ْدَقَف  اَهَمُرَح  ْنَم  ٍرْهَش  ِْفلأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِیتلا  ِرْدَقلا  ُهَْلَیل  هِیف  ُنیِطایَّشلا  هِیف  ُّلَُغت 
هام نیا  رد  .دنوش  یم ریجنز  لغ و  رد  نیطایـش  دوش و  یم زاب  هام  نیا  رد  تشهب  ياهرد  .دـینادرگ  بجاو  امـش  رب  ار  شا  هزور ادـخ 

« .دش دهاوخ  مورحم  دنامب  رود  بش  نآ  تاکرب  زا  هک  سک  ره  .تسا  رتشیب  هام  رازه  زا  نآ ) تلیضف   ) هک تسا  ردق  بش 

ار نآرق  ام  « ؛ ٍمیکَح ٍْرمأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  َنیِرِْذنُم *  اَّنُک  اَّنإ  ٍهَکَرابُم  ٍهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنأ  اَّنإ  اهراک : تاردقم  نییعت  بش  . 2
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« .دوش یم راوتسا  مکحم و  يراک  ره  بش  نآ  رد  میدوب ، هدنهد  رادشه  اریز  میدرک ؛ لزان  هدنخرف  یبش  رد 

بر ای  انمتو  مرش  زج  وت  شیپ  رد 

بر ای  ار  ام  چیه  هدنامن  تسد  رد 

نک اضما  دوب  ردق  بش  هک  بشما 

بر ای  ارهز  يدهم  جرف  مکح 

ردق بش  رد  ادخ  زا  تساوخرد 

مرکا ربمایپ  زا  (115 ؛) َهَِیفاَعلًا هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  َلاَق  یِّبَر ؟ ُلأْسأ  اَمَف  ِرْدَـقلا  َهَْلَیل  ُتْکَرْدأ  ْنإ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنِلل  َلـیق  . » 1
« .هاوخب یتمالس  دومرف : مهاوخب ؟ هچ  میادخ  زا  مدرک  كرد  ار  ردق  بش  رگا  هک  دش  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ْنَِمل یتَمْحَر  َلاق : َکَتَمحَر ،  ُدـیرُأ  یَهِلا  َلاق : ِردَـقلا ، َهَلَیل  َظَْقیَتْسا  ِنَِمل  ِیبُْرق  َلاق : ََکبُرق  ُدـیِرُأ  یَهِلا  : » مالـسلا هیلع  یـسوم  لاـق  . 2
ُدیرُأ یَهِلا  َلاق : ِرْدَْقلا ، ِهَْلَیل  ِیف  ٍهَقَدَِـصب  َقَّدَـصَت  ْنَِمل  َِکلذ  َلاق : ِطارِّصلا ،  یَلَع  َزاوَْجلا  ُدـیرُأ  یَهِلا  َلاق : ِرْدَْـقلا ، َهَْلَیل  َنیِکاَسَملا  َمِحَر 

ِیف َرَفْغَتْسا  ِنَِمل  َِکلَذ  َلاق : ِراَّنلا ،  َنِم  َهاجَّنلا  ُدیرُأ  یَهِلا  َلاق : ردَقلا ، ِهَْلَیل  ِیف  ًاحیبْسَت  َحَّبَس  ْنَِمل  َِکلذ  َلاق : اهِرَمَث ، ِهَّنَْجلا َو  ِراجْشأ  ْنِم 
: درک ضرع  دخ ) هب   ) مالسلا هیلع  یسوم  (116 ؛) ردَقلا ِهَلَیل  ِیف  ِنیتَعکَر  یَّلَص  نَِمل  َياضِر  َلاق : َكاضِر ، ُدیرُأ  یَهِلا  لاق : ِرْدَقلا ، ِهَْلَیل 

یم ار  تتمحر  ایادخ ! تفگ : .دشاب  رادیب  ردق  بش  هک  تسا  یـسک  يارب  نم  برق  دومرف : .موش  کیدزن  وت  هب  مهاوخ  یم ایادـخ 
ار طارص  لپ  زا  نتشذگ  زاوج  ایادخ ! تفگ : .دنک  تمحر  نانیکسم  هب  ردق  بش  رد  هک  تسا  یسک  نآ  زا  متمحر  دومرف : .مهاوخ 

یم یتشهب  ياـه  هویم ناـتخرد و  زا  ایادـخ ! تفگ : .دـهدب  يا  هقدـص ردـق  بش  رد  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  نآ  دومرف : .مهاوخ  یم
رد هک  تسا  یسک  يارب  اهنآ  دومرف : .مهاوخ 
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( شناهانگ زا   ) هک تسا  یسک  يارب  نآ  دومرف : .مهاوخ  یم ار  منهج  شتآ  زا  یئاهر  ایادخ ! تفگ : .دنک  دای  یکاپ  هب  ارم  ردق  بش 
ود ردق  بش  رد  هک  تسا  یسک  ِنآ  زا  نم  يدونشخ  دومرف : .مهاوخ  یم ار  وت  يدونـشخ  ایادخ ! تفگ : .دنک  رافغتـسا  ردق  بش  رد 

« .دناوخب زامن  تعکر 

لاس کی  ءایحا 

دیـس نادرگاـش  زا  زین  هللا و  هـمحر  یمق  يازریم  نارـصاعم  زا  هـک  هللا  هـمحر  یــسابلک » مـیهاربا  دـمحم  جاـح   » موـحرم لاوـحا  رد 
ار اهبـش  لاس ، مایا  مامت  رد  هک  هنوگ  نیدب  .درک  یم كاردا  تدابع  اب  ار  ردـق  بش  وا  : » دـنا هتـشون تسا ، هدوب  هللا  همحر  مولعلارحب 

(117 «) .تسا هدرک  كرد  ار  ردق  بش  دنک  نیقی  ات  تفرگ  یم ءایحا 

زاون لد  میرک  دنوادخ  يا 

زاس هراچ  میلح و  يا  میحر و  يا 

نک زار  نم  اب  وت  بش  يدوب  هتفگ 

نک زاب  رد  مدمآ  ازاین  یب 

نک زاوآ  ار  هراچیب  قشاع 

نک زان  مه  ار  هراچیب  لد  نیا 

اطع بحاص  يا  هدناوخان متسین 

ایب یتفگ  ارم  دوخ  میانشآ 

متخود رد  نیا  تشپ  ممشچ  هک  سب 

متخوس متفرگ  شتآ  هد  هار 

ماتیا نادنمزاین و  زا  يریگتسد  مهدزون : نخس 

يزاون میتی  تیمها 

« .تسا نامیتی  هب  یکین  اهیکین ، نیرترب  زا  ِماْتیَالا ؛ ُِّرب  ِّرَْبلا  ِلَْضفَا  ْنِم  : » َلاق ُهَّنَا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  اهیکین : نیرتهب  زا  . 1

هب ملظ  اَهَلهَا ؛ َمَعُّنلا  ُُبلـسَی  َمَقُّنلا َو  ُلِّزَُنی  یماَیَالا  یماتَیلا َو  ُملُظ  : » َلاق ُهَّنَا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  ناـمیتی : هب  ملظ  ماجنارـس  . 2
« .دناتس یم زاب  نآ  ناگدنراد  زا  ار  اهتمعن  دنک و  یم لزان  ار  اهباذع  رسمه ، یب  نانز  نادرم و  نامیتی و 
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نادنمزاین زا  يریگتسد  تیمها 

َهَّنَجلا اولُخدَـت  ٌماِین  ُساَّنلاَو  اوُّلَـصَو  َمالَّسلا  اوُشفأَو  َماعَّطلا  اوُمِعْطأ  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  حـلاصلا  دـبعلا  نع  یهلا : تشهب  ناـغمرا  . 1
ماما (118 ؛) ٍمالَِسب
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و  ( مالس اب  ات  دیناوخب  زامن  دنا  هتفر باوخ  هب  مدرم  هک  هاگ  نآ  و  دیزاس ، رشتنم  ار  مالس  دیهد و  ماعطا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک 
« .دییآ رد  تشهب  هب  تمالس )

َُکفاْصنإَو ِراْتقالا  َنِم  ٌقاْفنِالا  ِنامیالا ؛ ِِقئاـقَح  ْنِم  ٌثـالَث  ُِّیلَع ! اَـی  : » َلاـق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ناـمیا : تقیقح  . 2
شـشخب مدرم و  اب  فاصنا  تیاعر  ناوت ، دـح  رد  قافنا  تسا ؛ نامیا  قیاقح  زا  زیچ  هس  یلع ! يا  (119 ؛) ِمِّلَعَتُْمِلل ِْملِعلا  ُلَْذبَو  َساّنلا 

« .ملع هدنزومآ  هب  ملع 

قالخا زا  (120 ؛) ِراـْتقِالا ِرْدَـق  یَلَع  ُقاـْفنِالا  ِنِمؤُملا  ِقـالْخأ  ْنِم  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  نمؤم : یگژیو  . 3
« .تسا یلام  ناوت  هزادنا  هب  قافنا  نمؤم ،

تسا رخّدم  ياهجنگز  هب  یشیورد  هب  یهد  ناک  مرد  کی 

تسا رگد  یسک  تمسق  رگد  ناو  تسا  نآ  وت  بیصن  يراد  هچ  ره 

ترخآ هشوت 

ار نآ  ناـنز  سفن  دوب و  هتفرگ  شود  هب  ار  ینیگنـس  راـب  هلوک  یکیراـت ، رد  هک  مدـید  ار  يدرم  ماـگنه ، بش  : » دـیوگ یم يرهُز » »
ترضح تسیچ ؟ راب  نیا  و  دیور ؟ یم اجک  بش  عقوم  نیا  متفگو  مدرک  مالس  .تسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  مدید  .درک  یم لمح 

يرهز .مربب  مدوخ  اـب  رفـس  عقوم  اـت  دـنامب  ظوفحم  هک  مرب  یم ییاـجنآ  مورب و  رفـس  هب  مهاوخ  یم تسا و  هقوذآ  يرادـقم  دومرف :
لمح نم  دیراذگب  درک : ضرع  دمآ و  ولج  يرهز  .تفریذپن  ماما  .دنک  لمح  ار  راب  وا  دـیهد  هزاجا  تسا ، نم  مالغ  درف  نیا  تفگ :

.ورب یهاوخ  یم هک  اج  ره  زین  وت  يوشن ، نم  عنام  هک  مهد  یم دنگوس  ار  وت  دومرف : ماما  .منک 

، دیتسه رفس  مزاع  هک  دیدومرف  دیتفر و  یم هنیدم  ياه  هچوک رد  بش  نآ  دیسرپ : دیسر و  ماما  تمدخ  يرهز  زور  دنچ  زا  سپ 
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هب ار  نآ  .ترخآ  هشوت  متفگ  هک  يا  هشوت دوـب و  ترخآ  رفـس  متفگ  هک  يرفـس  دوـمرف : ماـما  منیب ؟ یم رهـش  رد  ار  امـش  زوـنه  اـما 
(121) .دشابن یلاخ  متسد  گرم  عقوم  هک  دنامب  ظوفحم  ات  مداد  نادنمزاین 

هبوت متسیب : نخس 

هبوت راثآ  تیمها و 

نیرت بوبحم (122 ؛) َنُوباَّوَّتلا َنُوبینُْملا  ِهللا  َیلإ  ِدابِعلا  ُّبَحأ  : » لاق مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  نع  نیرت : بوبحم . 1
« .دنتسه ناگدننک  هبوت  ناگدننک و  هبانا  ادخ ، دزن  ناگدنب 

ٌروُفَغ َهللا  َّنإَو  ِهَرِفْغَملاـِب  ِْهیَلَع  ُهللا  َداَـع  َِهبوَّتلاَو  ِرافِْغتـسالِاب  ُنِمؤُملا  َداَـع  اـمَّلُک  : » لاـق مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ناـهانگ : شزرمآ  . 2
ددرگزاب شیوخ ) دـب  راک  زا   ) نمؤم هاگ  ره  (123 ؛) ِهللا ِهَمْحَر  ْنِم  َنینِمؤملا  َُطنقَت  ْنأ  َكاَّیإَف  ِتائِّیَّسلا  ِنَع  وُفعَیَو  ََهبوَّتلا  ُلَـبقَی  ٌمیحَر 

لوبق ار  هبوت  تسا ، نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  هک  ارچ  دزرمآ ؛ یم ار  وا  ددرگ و  یم زاب  وا  رب  ادخ  دیآرب ، هبوت  رافغتـسا و  ماقم  رد  و 
« .يزاس دیماان  دنوادخ  تمحر  زا  ار  نینمؤم  هک  ادابم  سپ  دزرمآ ، یم ار  ناهانگ  دنک و  یم

؛ راَفِغتسالا ّالإ  ٌءیَش  اُهئَفطَیال  مِِهتَقِرحَِتل  اهَلهأ  ُبوُشََتل  َبُونُّذلا  َّنإ  : » َلاق ّهنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  شتآ : هدننک  درس  . 3
« .دنک یمن شوماخ  ار  نآ  رافغتسا  زج  يزیچ  دنزاس و  یم هدولآ  ناشندنازوس  يارب  ار  ناراکهانگ  ناهانگ ، انامه  ( 124)

يآزاب یتسه  هچ  نآ  ره  آزاب ، آزاب ،

يآ زاب  یتسرپ  تب  ربگ و  رفاک و  رگ 

تسین يدیمون  هگرد  ام  هگرد  نیا 

يآزاب یتسکش  هبوت  رگا  راب  دص 

هبوت طیارش 

ٌمْسا َوُهَو  ِلِعلا  َنیِّیّ ُهَجَرَد  َوُه  ُرافِغتْسالا ؟ ام  يردَتأ  َکُّمُأ  َْکتَلَکَث  : » َهللا ُرِفْغَتسأ  ِِهتَرْضَِحب  َلاق  نَِمل  لاق  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  نع 
مُهَقوُقُح َنیقُولْخَملا  َیلإ  َيِّدَُؤت  نأ  ُِثلاَّثلاَو  ًادـَبأ  ِهیَلَع  ِدْوَعلا  ِكرَت  یَلَع  ُمْزَعلا  ِیناّثلاَو  یـضَم  ام  یَلَع  ُمَدَّنلا  اَُهلَّوأ  ٍناعَم  ِهَّتِـس  یَلَع  ٌِعقاو 

یّتَح
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َتَبَن يذَّلا  ِمْحَّللا  َیلإ  َدِمْعَت  ْنأ  ُسِماَخلاَو  اهَّقَح  َيِّدَُؤتَف  اَهَتْعَّیَـض  َکیَلَع  ٍهَضیرَف  ِّلَک  یلإ  َدِـمعَت  نأ  ُِعباَّرلاَو  ٌهَِعبَت  َکیَلَع  َسَیل  َهللا  یَقلَت 
ُهَْتقِذأ اَمَک  ِهَعاَّطلا  ََملَأ  َمْسِجلا  َقیذـُت  نأ  ُسِداَّسلاَو  ٌدـیدَج  ٌمَحل  اهنِم  َأَشنَیَو  ِمْظَعلِاب  ُدـلِجلا  َقِصلَی  یّتَح  ِنازْحـالِاب  ُهَبیذـُتَف  ِتحُّسلا  یَلَع 

رفغتسا : » تفگ شروضح  رد  هک  يدرف  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 125 (؛ ِهللا ُرِفغَتْسأ  ُلوُقَت  َکلذ  َْدنِعَف  ِهَیِصْعَملا  َهَوالَح 
تشهب ياج  نیرتالاب  رد  هک  تسا  یناسک  هجرد  رافغتسا  تسیچ ؟ رافغتـسا  هک  یناد  یم ایآ  .دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  دومرف : هللا ،»

، هتـشذگ زا  ینامیـشپ  لوا  دوش ؛) یم لماک  و   ) دوش یم هدرب  راک  هب  ینعم  شـش  هب  هک  تسا  یمـسا  رافغتـسا  درک و  دـنهاوخ  ناکم 
يزادرپب تسه  تندرگرب  ادخ  ناگدیرفآ  زا  هک  یقوقح  هکنیا  موس  هشیمه ، يارب  تیصعم  هب  تشگزاب  مدع  رب  نتفرگ  میمصت  مود 

يزادرپب و يا  هتخاس هابت  ار  نآ  هک  یـضئارف  هب  هکنآ  مراهچ  دـشاب ، هدـنامن  تیارب  یهانگ  ینک  یم تاـقالم  ار  ادـخ  یتقو  هکنآ  اـت 
ناوختـسا هب  تسوپ  ات  ینک  بوذ  ناوارف  هودنا  اب  ار  تسا  هدیئور  مارح  ياذغ  زا  هک  یتشوگ  هکنآ  مجنپ  يروآ ، ياج  هب  ار  شقح 

هک هنوگ  نامه  یناشچب  ار  يرادرب  نامرف  یتخس  دوخ )  ) ندب هب  هکنآ  مشش  دیورب ، نآ  رب  يدیدج  تشوگ  نآ ) زا  سپ   ( دبسچب و
« .هللا رفغتسا  وگب  تقو  نآ  يدرک  نینچ  هک  هاگ  ره  .يا  هدناشچ نآ  هب  ار  هانگ  ینیریش 

تسد دش ز  نورب  تلاس  هاجنپ  وچ 

تسه هک  يزور  جنپ  رمش  تمینغ 

! زیخ هتفخ ، هدرک  هنگ  يا  بسُخم 

زیرب یمشچ  بآ  هنگ  ردق  هب 

دنوادخ يریذپ  هبوت 

اذغ نم  هب  رگا  یتح  تفگ : یم شرهوش  هب  هک  دینش  ار  ینز  هلان  يادص  تشذگ و  یم يا  هناخ رانک  زا  یبش  افرع  زا  یکی 
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نآ .مور  یمن  يرگید  ياج  هناخ ، نیا  زا  نم  ینادرگب ، يور  نم  زا  ینک و  راـیتخا  يرگید  نز  رگا  اـی  ینزب و  مه  ارم  یهدـن و  مه 
هنوگ نیا  هک  داتفا  امش  يارب  یقافتا  هچ  دندیسرپ : وا  زا  دمآ ، شوه  هب  یتقو  .تفر  شوه  زا  داتفا و  نیمز  يور  دز و  يا  هرعن فراع 

تشذگ میهاوخ  وت  هانگ  زا  ییامن  هبوت  ینک و  هانگ  مه  راب  رازه  رگا  تفگ : یم هک  دیـسر  مشوگ  هب  ییادن  تفگ : دیتفر ؟ شوه  زا 
(126) .تشذگ میهاوخن  وت  زا  يربب  هانپ  يرگید  سک  هب  ام  هناخ  رد  زا  رگا  اما 

ام رابرد  وشم ز  دیماان  هنگ  قرغ 

نم هدنشخب  قلاخ  وت ، هدنمرش  هدنب  ام  راک  مد  همه  رد  دوب  ندرک  وفع  هک 

ام ران  رد  وت  ورم  مهد ، تا  تشهب ایب 

یتسه هچنآ  ره  ایب ، یتسکش  هبوت 

ام رافغ  مان  وجب ز  يراودیما 

مشچز یکشا  هرطق  زیر ، زیخ و  بش  لد  رد 

ام راکهنگ  هیرگ  دنک ، مراد  تسود  هک 

تانسح تاریخ و  مکی : تسیب و  نخس 

تاریخ ماجنا  تقیقح 

َّرَّشلا َفَّفَخ  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنإَو  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمِِهنیزاَوَم  یف  ِِهْلِقثَک  اْینُّدـلا  ِلْهأ  یَلَع  َْریَخلا  َلَّقَث  َهللا  َّنإ  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع 
دنناـمه تسا  هتخاـس  نیگنـس  اـیند  مدرم  رب  ار  ریخ  راـک  ادـخ  یتسار  هب  (127 ؛) ِهَماـیِْقلا َمْوَی  ْمِِهنیزاَوَم  یف  ِِهتَّفِخَک  اْینُّدـلا  ِلـْهأ  یلَع 

دننامه هدینادرگ  کبس  ایند  مدرم  رب  ار  رـش  راک  گرتس  هبترم و  دنلب  دنوادخ  زیخاتـسر و  زور  رد  ناشلمع  يوزارت  رد  نآ  ینیگنس 
« .زیخاتسر زور  رد  ناشلمع  يوزارت  رد  نآ  یکبس 

تاریخ ماجنا  رب  تقبس  تیمها 

« .دیریگب یشیپ  رگیدکی )  ) زا ریخ  ياهراک  رد  « ؛) 128 ;) ِتاریَْخلا اوُِقبَتْساَف  .; 1

« .دنریگ یم تقبس  مه  زا  ریخ  راکرد  نانمؤم )  ) اهنآ ( » 129 (؛ ِتاْریَْخلا ِیف  َنوُعِراُسی  اُوناک  ْمُهَنإ  .; 2

تاریخ ماجنا  رد  باتش  لیالد 

زا میب  . 1
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ره (130 ؛) ٌهَرْظَن ِهیف  ِناطیَّشِلل  ٌریخأَت  ِهیف  ٍءْیَش  َّلُک  َّنإَف  ُْهلِّجَُعْیلَف  ِْریَخلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  َّمَه  ْنَم  : » َلاق ُّهَنأ  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ناطیش :
يرظن نآ  رد  ار  ناطیـش  یتسار  هب  دتفا  سپ  هک  يریخ  راک  ره  اریز  .دباتـشب ، نآ  رد  دیاب  سپ  دراد  ار  يریخ  راک  ماجنا  دصق  سک 

« .تسا

؛) 131) َِکلذ ْنَع  ُهاّفُکَیال  رِداُبْیلَف  ِنیَناْطیَش  ِِهلامِشَو  ِِهنیمَی  ْنَع  َّنإَف  ٍهَلِص  ْوأ  ٍْریَِخب  مُکُدَحأ  َّمَه  اذإ  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 
ات  ) دنریگ یم رارق  وا  پچ  تسار و  رد  ناطیش  ود  دریگب ، یـسک ) هب   ) یعفن ندناسر  ای  ریخ  راک  ماجنا  میمـصت  امـش  زا  یکی  هاگره 

« .دنراد زاب  نآ  زا  ار  وا  ادابم  ات  دنک  باتش  دیاب  سپ  دنزاس ،) شفرصنم 

ام يرْدَـتال  َکَّنإَـف  ْرِداـبَف  ٍْریَِخب  َتْـمَمَه  اذِإ  ُلوـُقَی : یبأ  َناـک  : » َلاـق ُهَّنأ  مالــسلا  هـیلع  هللا  دـبع  یبا  نـع  تیقفوـم : مدــع  ناـکما  . 2
« .داتفا دهاوخ  یقافتا  هچ  یناد  یمن وت  اریز  .نک  باتش  يدرک  یکین  راک  گنهآ  نوچ  دومرف : یم هشیمه  مردپ  (132 ؛) ُثُدْحَی

امَّبُر َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنإَف  ُهْرِّخَُؤتالَف  ِْریَخلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  َتْمَمَه  اذإ  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع  ادـخ : صاخ  تیاـنع  ناـکما  . 3
يدرک يریخ  ماجنا  دـصق  نوچ  (133 ؛) ًاَدبأ اهَدَْعب  َُکبِّذَـعُأ  ِیلالَجَو ال  یتَّزِعَو  ُلوُقَیَف  ِهَعاَّطلا  َنِم  ٍءیَـش  یَلَع  َوُهَو  ِدـبَعلا  یَلَع  َعَلَّطإ 

دوش و یم علطم  يریخ  ماجنا  لاح  رد  يا  هدنب زا  هک  دشاب  رایـسب  هچ  هبترم  دنلب  دنوادخ  هک  انامه  اریز  زادـنیم ؛ ریخأت  هب  ار  نآ  سپ 
« .میامنن باذع  زگره  ریخ  راک  نیا  ماجنا  زا  سپ  ار  وت  هک  دنگوس  مهوکش  یگرزب و  هب  دیوگ  یم ریخ ) راک  نامه  ماجنا  رطاخ  هب  )

تاریخ رد  باتش  شزرا 

نم زا  مهرد  ود  مناتسود  زا  یکی  مارحلا  دجسم  رد  : » دیوگ یم یناولح » هقدص  »
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.مدید فاوط  لوغشم  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  فاوط  نیح  رد  .داد  مهاوخ  وا  هب  فاوط  زا  سپ  متفگ : وا  هب  نم  تساوخ و  ضرق 
هب اما  .دیـسر  نایاپ  هب  نم  فاوط  .میتخادرپ  فاوط  هب  ود  ره  تشاذـگ و  نم  هناش  يور  نتـساوخ  کمک  تهج  هب  ار  شتـسد  ماـما 

هتسشن و يرانک  رد  دوب  هتساوخ  ضرق  نم  زا  هک  متـسود  .منک  کمک  ناشیا  هب  مداد  حیجرت  ماما ، یمـسج  تیعـضو  تیاعر  تهج 
ود هک  درک  یم هراشا  نم  هب  تسد  اب  مدـش  یم در  وا  يولج  زا  هک  رود  ره  منک ، یم هحماسم  وا  هب  نداد  ضرق  رد  نم  هکنیا  لایخ  هب 

دوش و مامت  مفاوط  هک  تسا  نم  رظتنم  وا  مدرک : ضرع  دهاوخ ؟ یم هچ  درم  نیا  دیـسرپ : دش و  هجوتم  ماما  .هدب  ضرق  نم  هب  مهرد 
، متـشگزاب یتقو  روآرب ! ار  وا  تجاح  ورب  نک و  اهر  ارم  دومرف : تشادرب و  ما  هناش زا  تسد  عیرـس  ماما  .مهدب  ضرق  مهرد  ود  وا  هب 

رتهب منک  باتش  یسک  تجاح  ندروآرب  يارب  رگا  نم  دومرف : نم  هب  درک  یم تبحص  شناتسود  اب  دوب و  هدش  مامت  شفاوط  هک  ماما 
(134 !«) منک جیسب  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  ار  رفن  رازه  دازآ و  ادخ  هار  رد  ار  هدنب  رازه  هک  تسا 

هانگ مود : تسیب و  نخس 

هانگ یگرزب 

ادخ و اب  سک  ره  هک  دنناد  یمن ایآ  « ؛) اهِیف ًاِدلاَخ  َمَّنَهَج  َراَن  َُهل  َّنإَف  َُهلوُسَر  َهللا َو  ِدِداُحی  ْنَم  ُهَّنَأ  اوُمَْلعَی  َْملأ  لوسر : ادخ و  اب  گنج  . 1
« .دنام دهاوخ  هنادواج  نآ  رد  هک  تسوا  يارب  منهج  شتآ  دنک ، ینمشد  شلوسر 

یلِإ ْرُْظنا  ِنَِکل  ِهَئیِطَْخلا َو  ِرَغِص  َیِلا  ْرُْظنَتال  ِّرَذابأ ! ای  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  ادخ : یگرزب  . 2
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« .نک هاگن  يا  هدرک ار  شا  ینامرفان هک  یسک  یگرزب  هب  هکلب  نکم  هاگن  هانگ ، یکچوک  هب  رذابا ! يا  (136 ؛) ُهَْتیَصَع ْنَم 

هانگ راثآ  زا  یخرب 

« .دنهد یم رییغت  ار  اهتمعن  ناهانگ  (137 ؛) َمَعِّنلا ُرِّیَُغت  ُبُونُّذلَا  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  اهتمعن : رییغت  . 1

؛ ِبُونُّذلا ِهَْرثََکل  َّالِإ  ُبُولُقلا  ِتَسَق  ام  ِبُولُْقلا َو  ِهَوْسَِقل  َّالإ  ُعُومُّدـلا  ِتَّفَج  اَم  َلاق « : ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  بلق : تواسق  . 2
« .ناهانگ يدایز  هطساو  هب  رگم  دوش  یمن یسق  اهبلق  اهبلق و  تواسق  رطاخ  هب  رگم  دوش  یمن کشخ  اهکشا  ( 138)

نإ ْتَحَْمنإ َو  َبات  نإَف  ُءادْوَس  ٌهَتُْکن  ِِهْبلَق  ْنِم  َجَرَخ  ُلُجَّرلا  ََبنْذأ  اذإ  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  يراگتـسر : زا  يرود  . 3
.دنک یم جورخ  یهایس  هطقن  شلد  رد  دنک  یم هانگ  یـسک  هک  یماگنه  (139 ؛) ًاَدبَا اهَدَْعب  ُحـِْلُفیالَف  ِِهْبلَق  یَلَع  َِبْلغَت  یَّتَح  ْتَداَز  َداز 

ارف ار  شبلق  رـسارس  ات  دوش  یم رتگرزب  هایـس  هطقن  نآ  دـنک  هانگ  مه  زاب  رگا  اما  .دوش  یم كاپ  هایـس  هطقن  نآ  دـنک  هبوت  رگا  لاـح 
« .دوش یمن راگتسر  زگره  دعب  هب  نآ  زا  دریگ و  یم

ناهانگ نیرتدب 

َهَّنَجلا ٌبَّذَعُم َو  اَّمإ  ٌموُحْرَم َو  اَّمإ  ُهَّنأل  ُمَّدلا  ُمْحَّللا َو  ِْهیَلَع  َتَبَن  اَم  اهُّدَشأ  ٌهَدیدَش َو  اهُّلُک  ُبُونُّذلأ  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع 
( ندـب رب   ) نوخ تشوگ و  نآ ، زا  هک  تسا  یهاـنگ  نآ ، نیرت  تخـس دنتـسه و  تخـس  یگمه  ناـهانگ  ( 140 (؛ ٌبِّیَط َّالِإ  اُهلُخدَیال 

« .دوش یمن دراو  كاپ  ناسنا  زج  تشهب  رد  لاح  ره  هب  یلو  ددرگ ، یم باذع  ای  دوش و  یم هدیشخب  ای  وا  لاح  دشاب .  هدیئور 

ادخ تمحر  لضف و  موس : تسیب و  نخس 

ادخ تمحر  یگدرتسگ  تیمها و 

ُْمْتنَُکل ُُهتَمحَر  مُکیَلَع َو  ِهللا  ُلضَف  الوَلَف  C يورخا : نارسخ  زا  يرود  لماع  . 1
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« .دیدوب ناراکنایز  زا  هنیآ  ره  دوبن  امش  هب  تبسن  دنوادخ  تمحر  لضف و  رگا  ( » 141 (؛ َنیرِساَخلا َنِم 

« .دینک تساوخرد  ادخ  لضف  زا  ( » 142 (؛ ِِهلضَف ْنِم  َهللا  اُولَئسا  َو  ادخ : لضف  زا  تساوخرد  . 2

ِیف ُسِیلبإ  َعَمطَی  یَّتَح  ُهَتَمحَر  یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهللا  َرَـشَن  ِهَمایِقلا  َموَی  َناک  اذإ  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  لاـق  ادـخ : لـضف  یگدرتسگ  . 3
« .دنک عمط  نآ  رد  زین  سیلبا  هک  اجنآ  ات  دزاس ، هدنکارپ  ار  شتمحر  دنوادخ  دوش ، تمایق  زور  یتقو  (143 ؛) ِِهتَمحَر

منک يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم 

منک يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب 

ادخ لضف  هب  يراودیما 

سک ره  و  ( » 144 (؛ ًادَحأ ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرـُشیال  ًاِحلاَص َو  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  وُجْرَی  َناک  ْنَم  َو  حلاص : لمع  هارمه  هب  يراودیما  . 1
« .دنادرگن کیرش  ار  سک  چیه  وا  شتسرپ  رد  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دیاب  سپ  دراد  وزرآ  ار  شراگدرورپ  رادید 

ادخ تمحر  زا  نارفاک  هورگ  زج  هک  یتسرد  هب  ( » 145 (؛ َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  َّالإ  ِهللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَیال  ُهَّنإ  ادخ : هب  رفک  زرم  يدیما ، ان  . 2
« .دنوش یمن دیماان 

ًافوَـخ َهللا  ِفَـخ  ِهیِـصاعَم َو  یَلَع  َکـُئِرْجَیال  َهللا  ُجْرُأ  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هـیلع  قداـصلا  نـع  ادـخ : تـمحر  هـب  يراودـیما  دودـح  . 3
یئاج ات  سرتب  ادخ  زا  دنکن و  ریلد  وا  ینامرفان  هانگ و  رب  ار  وت  هک  یئاج  ات  شاب  هتـشاد  دـیما  ادـخ  هب  ( 146 (؛ ِِهتَمْحَر ْنِم  َکُِسیُؤیال 

« .دزاسن دیماان  شتمحر  زا  ار  وت  هک 

ادخ لضف  هب  يراودیما  طیارش 

زا : » درک ضرع  هدش »؟ هچ  ار  وت  : » دومرف درک و  رظن  دوب  هتـشاذگ  رثا  وا  هرهچ  رب  ادـخ  سرت  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
ادخ ناگدنب  قوقح  رب  راد و  میب  ادخ  لدع  زا  سرتب و  تناهانگ  زا  ادخ ! هدنب  يا  : » دومرف مسرت » یم ادخ 
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يا هدومنن شتعاطا  هتخاس و  فلکم  نآ  رب  ار  وت  ادـخ  هچنآ  زا  نینچمه  .زاس  اهر  اهنآ  زا  ار  دوخ  شیدـنیب و  تسه ، تندرگ  رب  هک 
هب وـت  هک  شاـب  هتـشادن  سرت  مـه  ادـخ  زا  يا  هدرکن نـینچ  رگا  .سرتـب  يا ، هداد ماـجنا  هدرک  یهن  ار  وـت  هـچنآ  رد  ار  شیناـمرفان  و 

رگم دومن ، دهاوخن  باذع  زگره  تسا ، راوازس  یسک  هک  هچنآ  زا  رتشیب  دنک و  یمن ملظ  یـسک  هب  زین  وا  يا و  هدرک لمع  تا  هفیظو
رگا سپ  .یـشاب  هتـشاد  میب  دوخ  لاـح  رب  یهلا  تاـناحتما  رب  ندـش  ـالتبم  اـهتمعن و  ندـش  نوـگرگد  ببـس  هب  یماجرفدـب  زا  هکنآ 
بناج زا  قیفوت  ادـخ و  لضف  زا  يروآ  يور  نآ  هب  هک  يریخ  راک  ره  هک  نادـب  دـشخب  ینمیا  دـب  ماجرف  زا  ار  وت  ادـخ  هک  یهاوخب 
ریخأـت هب  ار  ترفیک  هداد و  تلهم  وت  هب  ادـخ  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  ینیبن  رفیک  ینزب و  تسد  نآ  هب  هک  يدـب  راـک  ره  هب  تسوا و 

(« 147) .يدرگ لئان  ادخ  وفع  هب  ماجنارس  ات  یئامن  هبوت  ییآ و  دوخ  هب  ات  هتخادنا 

ناطیش مراهچ : تسیب و  نخس 

ناطیش ربارب  رد  يرادیاپ  ترورض 

« .دیرادب دوخ  نمشد  ار  وا  سپ  تسامش ، نمشد  ناطیش  ( » 148 (؛ ًاّوُدَع ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  مَُکل  َناطیَّشلا  َّنإ  ناطیش : ینمشد  . 1

! مدآ نادـنزرف  يا  ( » 149 (؛ ِهَّنَجلا َنِم  مُْکیََوبأ  َجَرْخأ  اَـمَک  ُناـطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَیَـال  َمَدآ  ِیَنب  اـی  ناطیـش : زا  ندروخن  بیرف  رب  تبقارم  . 2
« .دنار نوریب  تشهب  زا  ار  ناتردام  ردپ و  هک  نانچ  دهدن  ناتبیرف  ناطیش  دیشاب ) بقارم  )

ُهوـُِبلْغاَو ِهَدَـهاجُملِاب  َناـطیَّشلا  اُوفاـص  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  نـع  یناطیــش : ياـه  هسوـسو ربارب  رد  ییارآ  فـص  . 3
هریچ وا  رب  تفلاخم  اب  دینک و  یئارآ  فص وا  اب  گنج  يارب  ناطیش  ربارب  رد  (150 ؛) ِهََفلاَخُملِاب
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« .دیوش

ناسنا نتخاس  هارمگ  رد  ناطیش  ياهرازبا  یخرب 

یشومارف هب  ار  وت  ناطیش  رگا  و  ( » 151 (؛ َنیِملاَّظلا ِموَقلا  َعَم  يرکِّذلا  َدَعب  ْدُعقَت  الَف  ُناطیَّشلا  َکَّنَیِْسُنی  اَّمإَو  نتخادنا : یـشومارف  هب  . 1
« .نیشنم ناراکمتس  اب  رگید  هجوت ، زا  سپ  تخادنا ،

دهاوخ یم ناطیش  هک  یتسرد  هب  ( » 152 (؛ َءاضْغَبلاَو َهَوادَعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنأ  ُناطیَّشلا  ُدیُری  امَّنإ  اهلد : رد  نتخادـنا  هنیک  ینمـشد و  . 2
« .دزادنا ینمشد  هنیک و  امش  نیب 

( نیشیپ ياهتما  ناشیا  رادرک  ناطیش  ( » 153 (؛ ٌمیلأ ٌباذَع  ْمَُهلَو  َمْوَیلا  ُمُهُِّیلَو  َوُهَو  مَُهلاَمْعأ  ُناطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَف  دنسپان : لامعا  نییزت  . 3
« .تسا كاندرد  یباذع  اهنآ  يارب  تسا و  ناشرادتسود  زورما  وا  سپ  داد ، تنیز  ناشرظن  رد  ار 

ناشراداو ندرک  وزرآ  هب  دهد و  یم ناش  هدعو ناطیـش ) (« ؛ ) ًاروُرُغ َّالإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدِعَی  امَو  ْمِهیِّنَُمیَو  ْمُهُدِعَی  نیغورد : ياه  هدعو . 4
« .دهدن ناش  هدعو ناطیش  بیرف ، زج  دنک و  یم

« .دهد یم نات  هدعو یتسد  یهت  هب  ناطیش  ( » 155 (؛ َْرقَفلا ُمُُکُدِعَی  ُناْطیَّشلَا  رقف : زا  ندناسرت  . 5

مدرم ياهلد  رد  هک  ناطیـش )  ) سانخ ساوسو  رـش  زا  « ؛ ) ِساَّنلا ِرودُـص  یف  ُسِوْسَُوی  يذَّلا  ِساَّنَخلا *  ِساوْسَولا  ِّرَـش  ْنِم  هسوسو : . 6
« .دنک یم هسوسو 

ِموُطرُخَک ٌموُطرُخ  َُهل  َسیْلبإ  َّنإ  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  نع  دنلب : ياهوزرآ  رذـگدوز و  ياهتذـل  تاوهـش ، يروآدای   . 7
َلاق اذِإَف  ِهِّبَر  یف  ُهُکِّکَُـشی  ِِهْبلَق  یَلَع  ِهَسَوسَولاـِب  ِهیتأَـیَو  ِِّیناـمألِاب  ِهیتْاـِیَو  ِتاَّذَّللاَو  ِتاوَهَّشلا  ُهُرِّکَذـُی  مَدآ  ِْنبا  ِْبلَق  یَلَع  ٌهَعِـضاو  ِْبلَکلا 

لد رد  ار  نآ  هک  گـس  هزوپ  دـننام  تسا  يا  هزوـپ ناطیـش  يارب  (157 ؛) ِِهبلَق نِم  ُهَموُطرُخ  َجَرْخأ  ِمیلَعلا » ِعیمَّسلا  ِهللااـِب  ُذوـعأ  : » ُدـْبَْعلا
دنکفا یم وا  بلق  رد  ار  هسوسو  دنک و  یم اهوزرآ  مرگرس  ار  وا  دزادنا و  یم یناسفن  ياهتذل  تاوهش و  دای  هب  ار  وا  دهن و  یم یمدآ 

دنک و عقاو  دیدرت  کش و  رد  شراگدیرفآ  هب  تبسن  ار  وا  هجیتن  رد  هک 
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« .دنک یم نوریب  وا  بلق  زا  ار  شموطرخ  اناد ، ياونش  دنوادخ  هب  مرب  یم هانپ  دیوگب : هدنب  نآ  هک  هاگ  ره 

ناطیش رازبا 

وت : » دیسرپ وا  زا  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  .تفر  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دزن  دمآ و  رد  يدرمریپ  تروص  هب  ناطیش  يزور 
یم هچ  مالسلا  هیلع  یسیع  تما  اب  : » دیسرپ .مزادنا » یم ناشیاهلد  رب  ار  ایند  بح  : » تفگ ینک »؟ یم هچ  مالسلا  هیلع  یسوم  تما  اب 

»؟ ینک یم هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  تما  اب  دیـسرپ « : .دومن » مهاوخ  ءاوغا  كرـش ، ثیلثت و  اب  ار  اـهنآ  : » تفگ ینک »؟
(158 «) .مهد رارق  هللا  الا  هلاال  زا  رت  بوبحم ناشیارب  ار  ایند  مهرد و  ات  مراذگ  یمن او  ار  اهنآ  تفگ « :

تساهدژا خزود  سیلبا و  تسا  خزود 

تساک ّمک و  ددرگن  اهایرد  هب  وک 

زونه دماشآ  رد  ار  ایرد  تفه 

زوس قلخ  نآ  ششزوس  ددرگن  مک 

ییاسراپ يوقت و  مجنپ : تسیب و  نخس 

يوقت تقیقح 

سابل نمؤم  يارب  سابل  نیرتابیز  ( 159 (؛ يْوقَّتلا ُساِبل  ِنِمْؤُْمِلل  ِسابِّللا  ُنَیزَأ  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  اهششوپ : نیرتابیز  . 1
« .تسا يوقت 

ُْثیَح َكارَیـال  َكَرَمأ َو  ُْثیَح  ُهللا  َكَدـُقْفَیال  ْنأ  يوـْقَّتلَا  : » َلاـق ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  راـگدرورپ : دزن  رد  مـئاد  روـضح  . 2
« .دنیبن ترضاح  دراد  زاب  ار  وت  نوچ  دباین و  بیاغ  ار  وت  داد  يروتسد  وت  هب  دنوادخ  هاگره  هک  تسا  نآ  يوقت  ( 160 (؛ َكاَهَن

زور يارب  هشوت  نیرت  یلاـع يوقت  ( 161 (؛ ِداـعَمِلل ٍداَز  ُریَخ  يْوقَّتلًا  : » َلاـق ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  ترخآ : هشوت  نیرترب  . 3
« .دشاب یم داعم 

يوقت ناکرا 

ِلـیلَْقلِاب َو ُهَعاَـنَقلا  ِلـیِْزنَّتلِاب َو  ُلَـمَْعلا  ِلـیلَْجلا َو  ِّبَر  ْنِم  ُفْوَْـخلَا  ٍناـکْرأ ؛ ُهََعبْرأ  يوـْقَّتِلل  : » َلاـق ُهَّنَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نـع 
، گرزب راگدرورپ  زا  سرت  تسا ؛ نکر  راهچ  يوقت  يارب  ( 162 (؛ ِلیِحَّرلا ِمْوَِیل  ُداَدِعتْسِْالا 
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« .گرم يارب  یگدامآ  كدنا و  هب  تعانق  هدش ، لزان  هچنآ  هب  لمع 

يوقت ياهدرواتسد 

زا سک  ره  هـب  تسادـخ و  نآ  زا  نـیمز  « ؛) َنـیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاَْـعلا  ِهِداـبِع َو  ْنـِم  ُءاـشَی  ْنَـم  اـُهثِرُوی  ِهـِّلل  َضْرأـْلا  َّنِا  نـیمز : يراد  ثاریم . 1
« .تسا نیقتم  نآ  زا  ماجنارس  دهد و  یم دهاوخب  هک  شناگدنب 

هک نامناگدـنب  نأ  هـب  هـک  تـسا  یتـشهب  نآ  ( » 164 (؛ ًاـّیِقَت َناـک  ْنَم  اـنِدابِع  ْنـِم  ُثِروـُن  ِیتلا  ُهَّنَْجلا  َکـِْلت  تـشهب : يراد  ثاریم  . 2
« .میهد یم ثاریم  هب  دنشاب  راگزیهرپ 

« .دهد شزومآ  ار  امش  ادخ  ات  دینک  اورپ  ادخ  زا  « ؛) ُهللا ُمُکُمِّلَُعی  َهللا َو  اوُقَّتا  َو  یهلا : ملع  زا  يریگ  هرهب . 3

یم رارق  یلیهست  شراک  رد  وا  يارب  ادخ  دنک ، اورپ  ادخ  زا  سک  ره  « ؛) ًارُْسی ِهِْرمأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی  َهللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  روما : ندش  ناسآ  . 4
« .دهد

وا يارب  دـنک  اورپ  ادـخ  زا  سک  ره  ُبِسَتْحَیال ؛) ُْثیَح  ْنِم  ُهقُزْرَی  ًاجَرْخَم َو  َُهل  ْلَـعْجَی  َهللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  هرظتنم : ریغ  يارجم  زا  يزور  . 5
« .دناسر یم يزور  وا  هب  دناد  یمن هک  ییاج  زا  دهد و  یم رارق  تالکشم ) زا   ) یهاگزیرگ

حالـصا ار  دوخ  دـنک و  يراـگزیهرپ  سک  ره  سپ  « ؛) َنُونَزْحَی ْمُهـال  ْمِْهیَلَع َو  ٌفْوَخـالَف  َحَلْـصأ  یقَّتا َو  نَمَف  رطاـخ : یگدوـسآ  . 6
« .یهودنا هن  تسوا و  رب  یمیب  هن  دیامن ،

َْمل َقلاَْخلا  َعاطأ  ْنَم  ُعاُطی َو  َهللا  َعاطأ  ْنَم  یَقَُّتی َو  َهللا  یَقَّتا  ِنَم  : » َلاق ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  يداهلا  مامالا  نع  ناگدیرفآ : زا  سرت  مدـع  . 7
وا زا  دشاب ، هتشاد  اورپ  ادخ  زا  هک  یـسک  ( 169 (؛ َنیقُولْخَْملا ُطَخَس  ِِهب  َّلِحَی  ْنأ  ْنَّقَیَتَْیلَف  َِقلاَخلا  َطَخْـسأ  ْنَم  َنِیقُولْخَْملا َو  َطَخَـس  ِلاُبی 

مــشخ زا  دََرب ، ناـمرف  هدـننیرفآ  زا  هـک  سک  ره  دوـش و  یم عـقاو  تعاـطا  دروـم  دـنک ، تعاـطا  ادـخ  زا  سک  ره  دــننک و  یم اورپ 
ناگدیرفآ
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« .دش دهاوخ  اور  وا  رب  ناگدیرفآ  مشخ  هک  دنک  نیقی  دروآ ، مشخ  هب  ار  راگدیرفآ  هک  یسک  تشاد و  دهاوخن  یکاب 

دننکن یتسه  هب  لیم  شهر  نادرم 

دننکن یتسرپ  نتشیوخ  ینیب و  دوخ 

دنیآ تابارخ  رد  هک  یبش  مین  ره 

دننکن یتسم  دننک و  یهت  هناخ  مخ 

ییاسراپ يورین 

.دنتـسه ییامزآ  روز  هقباسم و  لوغـشم  ناناوج  زا  يدادـعت  دـندید  دنتـشذگ ، یم یلحم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور 
یم هچ  : » دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .داد  یم تکرح  دوخ  ییاناوت  ردق  هب  ار  نآ  مادک  ره  هک  دوب  یگرزب  گنس  اجنآ 

همه زا  ناتمادک  میوگب  نم  دیلیام  : » دومرف .تسا » رتدـنمورین  ام  زا  کیمادـک  هک  مینادـب  ات  مینک  یم ییامزآ  روز  : » دـنتفگ دـینک »؟
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا » رت  يوق یـسک  هچ  دیوگب  مالـسا  ربمایپ  هک  رتهب  هچ  هللا ! لوسر  ای  هلب  دندرک « : ضرع  دیتسه »؟ رت  يوق

هب ار  يو  زیچ  نآ  هب  هقالع  دمآ ، ششوخ  يزیچ  زا  هاگره  دنک و  هشیپ  اوقت  هک  تسا  یسک  رتدنمورین  همه  زا  : » دندومرف هلآ  هیلع و 
(170 «) .دناشکن هانگ  تمس  هب  ار  وا  مشخ  نافوط  دش ، ینابصع  هاگره  دنکن و  راداو  قح  تفلاخم  هانگ و 

راگزور ناشیرپ  نادان  ماع 

راگزیهرپان دنمشنادز  هب 

داتفوا هار  زا  ییانیبان  هب  ناک 

داتفوا هاچ  رد  دوب و  شمشچ  ود  نیو 

نارگید بیع  زا  یشوپ  مشچ  مشش : تسیب و  نخس 

یشوپ بیع  ییابیز 

درف قالخا  نیرت  فیرش (171 ؛) ُمَْلعَی اَّمَع  ُُهُلفاَغَت  ِمیرَْکلا  ِقالْخأ  ُفَرْشأ  : » َلاق ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  اهقالخا : نیرتابیز  . 1
« .تسا دناد ، یم ناشتاهابتشا ) نارگید و  دروم  رد   ) هچنآ زا  وا  یشوپ  مشچ  راوگرزب ،

ُهَّلَعَلَف ِِهْبنَِذب  ٍْدبَع  ِْبیَع  ِیف  ْلَْجعَتال  ِهللاَدبَع ! ای  : » َلاق ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  نارگید : ییوج  بیع رد  باتش  مدع  . 2
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هدیـشخب شهانگ  دیاش  نکم  باتـش  شهانگ  هب  یـسک  بیع  ندرمـشرب  رد  ادخ !  هدنب  يا  ؛ ) 172) َکِسْفَن یَلَع  ْنَمْأـتال  َُهل َو  ٌروُفْغَم 
(.« یشاب وا  زا  رتهب  هک   ) شاب هتشادن  نانیمطا  تدوخ  سفن  هب  و  دوش ،

هدیدنـسپ تراک  ات  نک  یـشوپ  مشچ  (173 ؛) َكُْرمَا ُدَـمُْحی  ْلَفاغَت  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  یـشوپ : مشچ  دـمایپ  . 3
« .دوش

ییوج بیع یتشز 

« .تسا وج  بیع مدرم ، نیرتزوت  هنیک  (174 ؛) ُباَّیَْعلا ِساَّنلا  ُتَقمأ  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  مدرم : نیرتزوت  هنیک  . 1

ًابیاعَم ٍءْیش  ُرَثْکأ  ُهُسْفَن  ِساَّنلا َو  َبُویُع  َرِْکُنی  ْنَِمل  ُْتبِجَع  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  يدنـسپدوخ : هناشن  ییوج ؛ بیع . 2
« .دنیب یمن اما  تسا  رتشیب  شدوخ  ياهبیع  هک  یلاح  رد  درادنپ  یم تشز  ار  مدرم  بویع  هک  یسک  زا  متفگش  رد  (175 ؛) اهُرُْصبَیال َو 

نیا اهبیع  نیرتگرزب  (176 ؛) َکِیف َوُه  اِمب  َكَریَغ  َبیِعَت  ْنأ  ِْبیَْعلا  ُرَبْکأ  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  اـهبیع : نیرتگرزب  . 3
« .تسه مه  تدوخ  رد  هک  يرامشرب  نارگید  رد  ار  یبیع  هک  تسا 

ْتَـصَّغَنَت ِرُومـألا  َنِم  ٍرِیثَـک  ْنَـع  ُّضُغَیـال  ْلَـفاغَتَی َو  ْمـَل  ْنَـم  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  نـع  ییوـج : بـیع ءوـس  دـمایپ  . 4
، درذگن نارگید ) ي   ) اهراک رد ) تاهابتـشا  زا   ) يرایـسب زا  دـنکن و  یـشوپ  مشچ  نارگید ) تاهابتـشا  زا   ) یـسک ره  (177 ؛) ُُهتَشیِع

.دوش یم هابت  شیگدنز 

ییوج بیع شهوکن 

یصخش .دش  ایوج  وا  لاح  زا  ترضح  .دیدن  ار  وا  ماما  یتدم  اما  دمآ ، یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هتسویپ  ییاتسور ، يدرم 
، درم نآ  : » تفگ .دـهاکب  ماما  دزن  وا  شزرا  زا  هلیـسو  نیا  هب  دـنک و  ییوج  بیع ییاتـسور  درم  زا  تساوخ  دوب  ماما  رـضحم  رد  هک 

شا يرترب وا و  نید  رد  شتفارش  وا و  لقع  رد  ناسنا  تیصخش  : » دومرف ماما  .تسین » یمهم  مدآ  نادنچ  تسا و  داوس  یب یتاهد و 
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زا درم  نآ  .تسین » نـیرفآ  شزرا  يداـم  ياـیازم  دنتـسه و  مدآ  ینب زا  هـمه  دـنناسکی و  لـسن  رظن  زا  مدرم  اریز  .تـسوا  ياوـقت  رد 
(178) .تفگن يزیچ  رگید  دش و  هدنمرش  شنانخس 

شاب نابز  هتسب  نارگد  بیع  نتفگ  رد 

شاب نارگد  يامن  بیع  دوخ  یبوخ  اب 

ینیشنمه یتسود و  متفه : تسیب و  زور 

یتسود فیرعت 

یَلَع َکَناعأ  ْنَمَف  َِکنید  ِحالَص  یَلَع  َکُقَفرَی  ُهَّنأل  ًاقیفَر  ُقیفَّرلا  َیِّمُـس  ّنإ  اَمَّ : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  قیفر : يانعم  . 1
سپ دناسر ، یم دوس  تنید  حالـص  رد  وت  هب  هک  تسا  هدش  هدـیمان  قیفر  لیلد  نیا  هب  قیفر  (179 ؛) ُقیفَّشلا ُقیفَّرلا  َوُهَف  َِکنیِد  ِحالَص 

« .تسا زوسلد  قیفر  وا  دناسر  يرای  تنید  حالص  رد  وت  هب  سک  ره 

َلَعَف نَمَف  َِکِبیاعَمَو  َکِسفَن  یف  َُکقِدصَی  ُهَّنأل  ًاقیدَص  ُقیدَّصلا  َیِّمُس  اَمَّنإ  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  قیدص : يانعم  . 2
وت هب  تیاهبیع ، وت و  سفن  دروم  رد  هک  هدـش  هدـیمان  قیدـص  لیلد  نیا  هب  تسود  قیدـص و  ( 180 (؛ ُقیدَّصلا ُهَّنإَف  ِهَیلإ  ِْمنَتـساَف  َِکلذ 

« .تسا تسود  وا  هک  یتسرد  هب  ریگ ، مارآ  وا  يوس  هب  درک  راتفر  هنوگ  نیا  سک  ره  سپ  .دیوگ  یم تسار 

دراب یگدنز  بآ  رگا  ربا 

يروخن رب  دیب  خاش  زا  زگره 

نکم ینیشنمه  هیام  ورف  اب 

يروخن رکش  ایروب  ین  زک 

بوخ نانیشنمه 

ملح و نـک ، ینیـشنمه  ناراـبدرب  اـب  ( » 181 (؛ ًاـْملِح ْدُدْزَت  َءاـمَلُْحلا  ِِسلاـج  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  نـع  ناراـبدرب : . 1
« .دوش یم دایز  تا  يرابدرب

یم تخبشوخ  نک  ینیشنمه  نادنمـشناد  اب  (182 ؛) ْدعْسَتَف َءامَلُعلا  ِِسلاج  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  نادنمـشناد : . 2
« .يوش

يرازگ رکش  نک ، ینیشنمه  ارقف  اب  ( 183 (؛ ًارکُش ْدُدزَت  َءارَقُفلا  ِِسلاَج  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  نادنمزاین : ارقف و  . 3
« .دوش یم دایز  تا 
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نینمؤملا ریما  نع  ناشیدنا : رود  . 4

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 934 

http://www.ghaemiyeh.com


، نک ینیشنمه  ناشیدنا  رود  اب  (184 ؛) َُکلهَج َکنَع  ِفَْتنَیَو  َکُسفَن  ْفُرشَتَو  َُکلقَع  ْلُمکَی  َءامَکُحلا  ِِسلاج  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا  هیلع 
« .دور یم نیب  زا  تا  ینادان فیرش و  تسفن  لماک و  تدرخ 

( بجوم  ) لقاع تسود  اب  ینیـشنمه  (185 ؛) ِحوّرلا ُهاـیَح  ِبیبَّللا  ِِّیلَولا  ُهَبحُـص  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  نـالقاع : . 5
« .تسا حور  یناگدنز 

رب نک و  ینیـشنمه  نالقاع  اب  « ؛) 186) یلعَالا ِءَالَملا  ِِقفاُرت  يوَهلا  ِِبلْغأو  َءالَقُعلا  ِبِحاـص  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع 
« .يدرگ نیشنمه  یهلا  شرع  نانکاس  اب  هکنیا  ات  امن  هبلغ  سفن 

دب تسود  زا  يرود  ترورض 

دبع اب  ارچ  : » دومرف وا  هب  ضارتعا  يور  زا  ماما  يزور  .تسا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هتـسجرب  نایعیـش  زا  یکی  يرفعج » مشاـه  وبا  »
تافـص هرابرد  وا  هدـیقع  : » دومرف ماما  .تسا » نم  ناگتـسب  زا  وا  : » درک ضرع  مشاه  وبا  ینک »؟ یم ینیـشنمه  بوقعی  نب  ناـمحرلا 

اب ای  نک و  كرت  ار  ام  شاب و  نیـشنمه  وا  اب  ای  یناد ! دوخ  لاح  .دنارورپ  یم رـس  رد  ار  یتسردان  ياه  هشیدنا تسا و  لطاب  دـنوادخ 
« .نک كرت  ار  وا  شاب و  نیشنمه  ام 

هدـیقع هب  یبیـسآ  وا  لطاب  هدـیقع  مراد و  یتسرد  هدـیقع  هک  نم  .تسا  شدوخ  يارب  دراد  يا  هدـیقع ره  وا  : » درک ضرع  مشاـه  وبا 
ندوب و کیدزن  رطاـخ  هب  زین  ار  وت  دوش و  لزاـن  شیوس  هب  یباذـع  هکنیا  زا  یـسرت  یمن اـیآ  : » دومرف ماـما  دـناسر .» یمن نم  تسرد 

(« 187 (؟ دریگ ارف  وا ، اب  ینیشنمه 

دب رای  زا  زیرگ  یم یناوت  ات 

دب رام  زا  دوب  رتدب  دب  رای 

دنز ناج  رب  ار  وت  اهنت  دب  رام 

دنز نامیا  رب  ناج و  رب  دب  رای 

***

يدیشک ینادان  هب  دوخ  رب  مقر 

يدیزگرب تبحص  هب  ار  نادان  هک 

دنپ یکی  ییاناد  مدرک ز  بلط 

دنویپم نادان  اب  دومرف  ارم 
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تسیب نخس 
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زامن متشه : و 

زامن تیمها 

« .دراد یم زاب  یهابت  داسف و  زا  ار  ناسنا  زامن  « ؛) ِرَْکنُْملا ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهولَّصلا  َّنإ  C اشحف : داسف و  زا  يرود  هلیسو  زامن ، . 1

« .دیراد اپ  رب  زامن  نم  دای  يارب  « ؛) يِرْکِِذل َهولَّصلا  ِِمقأ  ادخدای : هلیسو  زامن ، . 2

ِساَّنلا ِيَدَی  َْنَیب  ٌکَلَم  يَداَن  ّالِإ  اُهْتقَو  ُُرُـضْحَی  ٍهالَـص  ْنِم  اَم  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ِلوُسَر  َلاق  باذـع : زا  ییاهر  هلیـسو  زامن ، . 3
هکنآ رگم  دسر  یمن شتقو  يزامن  چیه  (190 ؛) مُِکتالَِـصب اهوُؤِفْطأَف  مُکِروُهُظ  یَلَع  اهوُُمتْدَقْوأ  یتَّلا  ُمُِکنارِین  َیِلا  اُومُوق  ُساَّنلا ! اَهُّیأ 
زامن اب  دیزیخ و  اپب  دـیا  هتخورفا ترخآ )  ) شیوخ تشپ  رب  هک  ییاهـشتآ  يوس  هب  مدرم ! يا  دـهد  یم ادـن  مدرم  شیپاشیپ  يا  هتـشرف

« .دیزاس شوماخ  ار  نآ  ندناوخ ،

َْسَیل َفَرَْصنا َو  اَمِهِیف  ُلوُقَی  اَم  ُمَْلعَی  ِنیَتَعْکَر َو  یَّلَص  ْنَم  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ناهانگ : ندش  كاپ  هلیـسو  زامن ، . 4
یلاح رد  دوش  یم غراف  زامن  زا  دـیوگ ، یم هچ  ود  نآ  رد  هک  دـنادب  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  سک  ره  (191 ؛) ٌْبنَذ ِهللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو 

« .تسا هدنامن  ادخ  وا و  نیب  یهانگ  هک 

نیتسار زامن 

هک مدید  ار  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تدنزرف  نم  : » درک ضرع  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هفینحوبا  يزور 
راک نیا  هک  یلاح  رد  دـناوخ  یم زامن  ناـنچمه  دـش و  یمن اـهنآ  عناـم  وا  اـما  دـندرک  یم روبع  وا  يولج  زا  مدرم  دـناوخ و  یم زاـمن 

هفینحوبا : » دیسرپ وا  زا  ماما  دمآ ، ردپ  تمدخ  یتقو  .دینزب » ادص  ار  یسوم  مدنزرف  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسین » تسرد 
ردپ : » درک ضرع  .يدرک » یمن یهن  ار  اهنآ  وت  اما  دـنا  هدرک یم دـمآ  تفر و  تیولج  زا  مدرم  يا و  هدوب زامن  لوغـشم  وت  دـیوگ  یم

! ناج
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هب زامن  رد  ارم  بلق  روضح  دناوتن  مدرم  دمآ  تفر و  هک  تسین  نآ  زا  رت  کیدزن نم  هب  مناوخ  یم زامن  وا  يارب  نم  هک  سک  نآ  ایآ 
: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میتسه » ؟ رت  کیدزن ندرگ  گر  زا  ناـشیا  هب  اـم  هک  تسا  هدومرفن  لاـعتم  دـنوادخ  رگم  .دـنز  مه 

( « 192) .دراد دوجو  وت  بلق  رد  یهلا  رارسا  هک  موش  تیادف  »

تسا زامن  یب  هکنآ  هدم  شماو 

تسا زاب  هقافز  شنهد  هچ  رگ 

دراذگ یمن ادخ  ضرق  واک 

درادن مغ  زین  وت  ضرق  زا 

زامن ياهبیسآ  یخرب 

؛) 193) ِِهنََدب َعَم  ِِهْبلَِقب  اهِیف  ُلُجَّرلا  ُرُـضْحَیال  ِهولَّصلا  َیِلا  ُهللا  ُرُْظنَیال  : » لاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  بلق : روضح  مدع  . 1
« .دنک یمن هاگن  دروآ  یم اج  هب  بلق  روضح  نودب  هک  یسک  زامن  هب  ادخ 

ْنِم َمَّدَـقَت  اـم  َُهل  َرِفُغ  اْینُّدـلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  ُهَسْفَن  اَـمِهِیف  ْثِدُْـحی  َْمل  ِنیَتَـعْکَر َو  یَّلَـص  ْنَم  : » لاـق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نع 
« .دوش یم هدیزرمآ  شا  هتشذگ ناهانگ  درادن ، لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  ایند  زا  يزیچ  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  هک  یسک  (194 ؛) ِِهْبنَذ

تسادیپ زامن  تقو  تشگ  مگ  وت  زک  زیچ  ره 

يدوبن وا  رکف  رد  زگره  هک  ادخ  الا 

َهوَلَـص َرَّخأ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  : » َلاق ُهَّنأ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  نع  زامن : نتخادـنا  ریخأـت  هب  . 2
هک یسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  (195 ؛) ُموُجُّنلا َِکبَتشَت  یَّتَح  ِءاشِْعلا  َهوَلَص  َرَّخأ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  ُموُجُّنلا َو  َیِـضَْقنَت  یَّتَح  ِهادَغلا 

ناگراتس یگمه  ندش  رادیدپ  ات  ار  ءاشع  زامن  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دزادنا و  ریخأت  هب  اه  هراتس نتفر  ات  ار  حبص  زامن 
« .دزادنا ریخأت  هب 

تمهت مهن : تسیب و  نخس 

تمهت یتشز 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نع  لمع : نیرت  تسپ . 1
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« .تسین ندز  تمهت  ناتهب و  دننام  يا  یتسپ چیه  ( 196 (؛ ِتُْهبلاَک َهَُّحقال  : » َلاق ُهَّنأ 

یف ُحـْلِْملا  ُثاْمنَی  اَمَک  ِِهْبلَق  ْنِم  ُناَمیإلا  َثاـْمنِإ  ُهاـخأ  ُنِمْؤُْملا  َمَهَّتا  اَذِإ  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  ناـمیا : هدـنرب  نیب  زا  . 2
« .دوش یم دیدپان  بآ  رد  کمن  هک  هنوگ  نامه  دور  یم نیب  زا  شبلق  رد  نامیا  دنزب  تمهت  شردارب  هب  نمؤم  هاگ  ره  (197 ؛) ِءاملا

هاگ ره  (198 ؛) امُهَنَیب َهَمْرُحالَف  ِِهنیِد  ِیف  ُهاخأ  ُنِمْؤُْملا  َمَهَّتا  اَذِإ  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  هوکـش : یگرزب و  هدنرب  نیب  زا  . 3
(.« دوش یم يرد  هدرپ   ) دنام یمن یقاب  ود  نآ  نیب  یتمرح  رگید  دزاس ، مهتم  شنید  رد  ار  شردارب  ینمؤم 

؟ تسیچ دنمدرخ  يا  ناهد  رد  نابز 

رنه بحاص  جنگ  رد  دیلک 

یسک دناد  هچ  دشاب  هتسب  رد  وچ 

رو هلیپ  ای  تسا  شورف  رهوج  هک 

تمهت فقاوم  زا  ندرکن  يرود  دمایپ 

؛) 199) ِهَمْهُّتلا َلـْهَأ  َسَلاـج  ْنَم  ِهَمْهُّتلاـِب  ِساَّنلا  َیلْوأ  : » َلاـق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نـع  ندروـخ : تـمهت  يراوازـس  . 1
« .دنک ینیشنمه  تمهت  لها  اب  تسا  یسک  تمهت  رب  مدرم  نیرتراوازس 

ُّرُغَی ِءوُّسلا  َنیِرَق  َّنإَف  ُءوُّسلا  ِِهب  َنُونْظَْملا  َسِلْجَْملا  ِهَمْهُّتلا َو  َنِطاوَم  َكاّیإ َو  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  دـب : نانیـشنمه  . 2
دوخ تسود  دب ، نیـشنمه  اریز  .دننز  یم نآ  هب  دب  نامگ  هک  یـسلاجم  ندروخ و  تمهت  ياهلحم  زا  يورد  داب  وت  رب  (200 ؛) ُهَسیلَج

« .دهد یم بیرف  ار 

یسک ( 201 (؛ َّنَظلا ِِهب  َءاسَا  ْنَم  َّنَمُولَی  ـالَف  ِهَمْهُّتلا  َِفقْوَم  ُهَسْفَن  َفَقَو  ْنَم  : » َلاـق ُهَّنَا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  دوخ : شنزرـس  . 3
دنرب یم دـب  نامگ  وا  هب  هک  ار  یناسک  دـیابن  سپ  دـنکن ) يرود  نآ  سلاجم  زا  و   ) دـهد رارق  ندروخ  تمهت  عضوم  رد  ار  دوخ  هک 

(.« دنک شنزرس  ار  دوخ  دیاب   ) دنک شنزرس 

تیالو ما : یس نخس 

تیالو ترورض 
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يریذپ

« .دینک يوریپ  ناترما  نابحاص  لوسر و  ادخ و  زا  ( » 202 (؛ ْمُْکنِم ِْرمْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا و  اوُعیطأ  َهللا َو  اوُعیطأ  . 1

تسرپرس هک  یتسرد  هب  ( » 203 (؛ َنوُعِکاَر مُه  َهوکَّزلا َو  َنُوتُؤی  َهولَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهللا و  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنإ  . 2
« .دنهد یم تاکز  دنعوکر  رد  هک  یلاح  رد  دنراد و  یم اپ  رب  زامن  هک  یناسک  نامه  دنتسه .  نانمؤم  شلوسر و  ادخ و  امش 

لوسر ّبر و  تعاطا ز  دییامن 

لوبق اهنآ  نامرف  دیزاسب 

هلا توبن ، تیب  لها  زا  هک 

هانگ سجر و  رود ، دنک  دهاوخب 

يرب دزاس ، بیع  رهز  ار  امش 

يدب ره  زا  ریهطت  كاپ و  دنک 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو 

، دش دهاوخ  نانمؤم  وزج  نآ  وترپ  رد  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتمک  : » دیـسرپ دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدـخ  يدرم  يزور 
ببـس هب  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتمک  : » داد باوج  ترـضح  تسا »؟ مادـک  دوش  یم نارفاک  وزج  نآ  اـب  هک  يزیچ  نیرتمک  و  تسیچ ؟

هچ اـم  زا  تروـظنم  نینمؤـملاریما !  اـی  : » تفگ درم  نآ  .دریذـپن » ار  اـم  تیـالو  هک  تسا  نـیا  دـیآ  یم رد  ناراـکهانگ  هرمز  رد  نآ 
: دومرف تسا و  هداد  رارق  دوخ  ربمایپ  دوخ و  تعاطا  فیدر  رد  ار  ناشتعاطا  دنوادخ  هک  ییاهنامه  : » دومرف ترضح  تسا »؟ یناسک 

( ْمُْکنِم ِْرمْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا و  اوُعیطأ  َهللا َو  اوُعیطأ  C

دراوم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناـنآ  : » دومرف ترـضح  .نک » ناـیب  رت  نشور میارب  موش ! تیادـف  : » دیـسرپ درم  نآ 
تـسد رگا  .مراذـگ  یم راگدای  هب  ار  شزرا  اب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  دومرف : درک و  دای  ار  اهنآ  شرخآ  زور  هبطخ  رد  فلتخم و 

زا هک  منادناخ  ادخ و  باتک  دش ؛ دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  دعب  زگره  دینزب  اهنآ  نماد  هب 
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(« 205) .دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رب  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه 

تیالو تیهام 

ِرهَـش ُموَص  ُهاکَّزلا َو  ُهـالَّصلا َو  ُهَیـالِْولَا َو  َِمئاـعَد : سْمَخ  یَلَع  ُمالْـسِْالا  َِیُنب  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  مالـسا : ساـسا  . 1
« .جح ناضمر و  هام  هزور  تاکز ، زامن ، تیالو ، تسا ؛ هدش  انب  هیاپ  جنپ  رب  مالسا  ( 206 (؛ ُّجَحلا َناضَمَر َو 

ِرابِک ْنِم  ٌهَسْمَخ  َیِه  ِهِْقلَخ  یَلَع  ُهللا  اَهَـضَرَف  یتَّلا  ِِضئارَفلا  ُدوُدُـح  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  نید : تابجاو  نابهاگن  . 2
هب ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یتابجاو  دودـح  (207 ؛) ِهََعبْرْألا ِِضئارَْفلا  ِهِذـِهل  ُهَِظفاْحلا  ُهَیالَْولاَو  ُمْوَّصلاَو  ُّجَْـحلاَو  ُهاکَّزلاَو  ُهـالَّصلَا  ِِضئارَْفلا :

راهچ نیا  هدنرادهاگن  هک  تیالو  هزور و  جـح ، تاکز ، زامن ، تسا ؛ ضیارف  نیرتگرزب  زا  زیچ  جـنپ  تسا ، هدرک  بجاو  شناگدـنب 
« .تسا هضیرف 

تسا يزامن  یب تیالو  یب زامن 

تسا يزاب  هقح  یعون  تسین  تدابع 

يریذپ تیالو  ياهدمایپ 

ُهَناْحبُس ِهللا  َنِم  ْمَُهل  ِهَیالِْولا َو  ِهَعاَّطلا َو  ُّقَح  ِساَّنلا  یَلَع  اَنل  : » َلاق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  شاداپ : نیرتهب  زا  يرادروخرب  . 1
اهـشاداپ نیرترب  ناحبـس  يادـخ  هب  تبـسن  مدرم  يارب  تسا و  تیـالو  تعاـطا و  قح  مدرم  هب  تبـسن  اـم  يارب  (208 ؛) ِءازَْجلا ُنْسُح 

« .تسا

تسا یـسک  ام  دزن  مدرم  نیرترب  ( 209 (؛ اَنَالاَو ْنَم  اِنب  ِساَّنلا  َیلْوأ  َلاـق « : ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  يرترب : یگتـسیاش و  . 2
« .دریذپب ار  ام  تیالو  هک 

زا ریغ  يا  یتــشک رب  سک  ره  (210 ؛) َقَرَغ اِنتَنیِفَـس  َْریَغ  َبِکَر  ْنَم  : » َلاـق ُهَّنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  يراگتـسر : تاـجن و  . 3
« .دش دهاوخ  قرغ  دوش  راوس  ام  یتشک 

هب  ) دنزب گنچ  ام  ناماد  هب  هک  یسک  ( 211 (؛ َقَِحل اِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  : » َلاق ُهَّنأ  نینمؤملا  ریما  نع  مالسلا : مهیلع  تیب  لها  هب  نتسویپ  . 4
« .تسویپ دهاوخ  ام )

هللا یلص  یبنلا  نع  اهیکین : نتشاد  رد  تیعماج  . 5
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تخانش رد  وا  رب  ادخ  سک  ره  ( 212 (؛ ُهَّلُک َْریَخلا  َُهل  ُهللا  َعَمَج  ْدَـقَف  ْمِِهتَیالِو  ِیتَیب َو  ِلْهأ  ِهَفِْرعَِمب  ِْهیَلَع  ُهللا  َّنَم  ْنَم  : » َلاق ُهَّنأ  هلآ  هیلع و 
« .تسا هدرک  عمج  وا  رد  ار  یبوخ  ریخ و  مامت  دنوادخ  انامه  سپ  داهن ، تنم  نم  نادناخ  تیالو  و 

وضو یب  تسا  یتدابع  وا  يالو  یب  زامن 

دنک اضق  دوخ  زامن  وگب  یلع  رکنم  هب 

ءاشع زامن  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دزادنا و  ریخأت  هب  اه  هراتس نتفر  ات  ار  حبص  زامن  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم 
.دزادنا ریخأت  هب  ناگراتس  یگمه  ندش  رادیدپ  ات  ار 

یقرواپ

ص367. ج96 ، 1404 ق ، ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  (. 1)

، بیذهتلا یسوط ، خیـش  ص87 ؛ ج4 ، ش ،  1365 هیمالـسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، یفاـک ، لوـصا  ینیلکلا ، بوـقعی  نب  دـمحم  (. 2)
ص194. ج4 ، 1365 ش ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت 

ص374. ج96 ، راونالا ، راحب  (. 3)

ص174. ج2 ، ات ، یب  هیمالسا ، تاراشتنا  هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  (. 4)

ثیدح 4029. 1409 ق ، هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لاّمعلا ، زنک  يدنهلا ، نیدلا  ماسح  نب  یقتم  نیدلا  ءالع  (. 5)

ص18. ج92 ، راونالا ، راحب  (. 6)

ص 150. لوقعلا ، فحت  (. 7)

ح 2454. لامعلا ، زنک  (. 8)

ص 17. ج92 ، راونالا ، راحب  (. 9)

ح 2768. لامعلا ، زنک  (. 10)

(. يدلج شش   ) ص190 ج4 ، یفاک ، لوصا  (. 11)

ص 180. نامه ، (. 12)

ص 194. نامه ، (. 13)
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.نامه (. 14)

ص 196. نامه ، (. 15)

ص14. ج3 ، یفاک ، لوصا  ص 301 ؛ ج46 ، راونالا ، راحب  (. 16)

ص 218. ج1 ، راونالا ، راحب  (. 17)

.ق  1412 یضر ، فیرش  تاراشتنا  مق ، بولقلا ، داشرا  یملید ، نسحلا  نب  نسح  (. 18)

ص130. ج1 ، راونالا ، راحب  (. 19)

.نامه (. 20)

ص312. ج 5 ، 1408 ق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم  نیسح  ازریم  (. 21)

هناخباتک مق ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  دیمحلا  دبع  (. 22)
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ص 312. ج20 ، 1404 ق ، یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ 

257 و 287. صص ج17 ، راونالا ، راحب  (. 23)

ص 175. ج 2 ، ات ، یب  هیقفلا ، هبتکم  تاراشتنا  مق  ماّرو ، هعومجم  سارف ، یبا  نب  ماّرو  ص 70 ؛ ج 69 ، نامه ، (. 24)

.124 هط /  (. 25)

.36 فرخز /  (. 26)

ص 178. ج1 ، نامه ، (. 27)

ص 164. ج78 ، راونالا ، راحب  (. 28)

، مراهچ پاچ  نارهت ، هاگـشناد  تاراـشتنا  نارهت ، يراـسناوخ ، لاـمج  اـقآ  حرـش  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  يدـمالا ، یمیمت  (. 29)
.تلفغ باب  1373 ش ،

.نامه (. 30)

.124 هط /  (. 31)

ص468. ج75 ، راونالا ، راحب  (. 32)

.67 هبوت /  (. 33)

7 و 8. سنوی /  (. 34)

.نایحیسم صوصخم  دنبندرگ  ای  دنبرمک  (. 35)

ص 71. بولقلا ، حیباصم  (. 36)

.41 بازحا /  (. 37)

.205 فارعا /  (. 38)

.191 نارمع /  لآ  (. 39)

.28 دعر /  (. 40)
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(. يدلج کی   ) ص 690 مکحلا ، ررغ  (. 41)

ص285. ج5 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 42)

ص166. ج7 ، 1409ق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  (. 43)

.نامه (. 44)

ص 346. ج73 ، صص 292 و 409 ؛ ج18 ، راونالا ، راحب  (. 45)

ص 214. ج5 ، مکحلا ، ررغ  (. 46)

ص 162. ج3 ، نامه ، (. 47)

ص7. ج1 ، مارو ، هعومجم  (. 48)

ص122. ج6 ، مکحلا ، ررغ  (. 49)

ص282. ص75 و ج68 ، ج22 ، راونالا ، راحب  (. 50)

.160 نارمع /  لآ  (. 51)

.159 نارمع /  لآ  (. 52)

ص 357. ج5 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 53)

.3 قالط /  (. 54)

ص222. ج1 ، مارو : هعومجم  (. 55)

ص 121. 1361 ش ، يداه ، تاراشتنا  نارهت ، هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  ینافرع  یقالخا و  یحور ، داعبا  زا  ییاهزارف  گ.ز.ع ، (. 56)

ص121. ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 57)

ص121. ج1 ، بولقلا ، داشرا  (. 58)

.195 هرقب /  (. 59)

.77 صصقلا /  (. 60)
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.90 لحن / (. 61)

.148 نارمع /  لآ  (. 62)

.10 رمز /  (. 63)

.69 توبکنع /  (. 64)

 . 86 ءاسن /  (. 65)

ثیدح 2241. هقدص ، باب  مکحلا ، ررغ  (. 66)

.نسح باب  نامه ، (. 67)

بلاط یبا  لآ  بقانم  یناردنزام ، بوشآرهش  نبا  (. 68)
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ص18. ج4 ، ات ، یب  ءاوضالا ، راد  توریب ، مالسلا ، مهیلع 

.5 نونمؤم /  (. 69)

.31 رون /  (. 70)

.33 رون /  (. 71)

ص463. ج8 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 72)

زا لقن  هب  ص143 : 1380 ش ، امیـسو ، ادص  یمالـسا  ياهـشهوژپ  زکرم  تاراشتنا  مق ، رون ، تفایـض  شنم ، يداه  لضفلاوبا  (. 73)
ص380. یلزاغم ، نبا  بقانم 

ص 86. نامه ، (. 74)

.45 هرقب /  (. 75)

ص 379. 1404 ق ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، لوقعلا ، فحت  یناّرحلا ، هبعش  نبا  نسح  (. 76)

ص 381. 1377 ش ، مهدراهچ ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ، ناگنازرف ، يامیس  يراتخم ، اضر  (. 77)

.156 هرقب /  (. 78)

ص 498. عیارشلا ، للع  (. 79)

.156 فارعا /  (. 80)

.54 ماعنا /  (. 81)

ص9. ج1 ، ماّرو ، هعومجم  (. 82)

ص 212. بولقلا ، حیباصم  (. 83)

ص258. ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 84)

ص82. ج 5 ، یفاک ، عورف  (. 85)

ص5. ج 9 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 86)
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.88 رجح /  (. 87)

.18 نامقل /  (. 88)

ص53. ج2 ، 1391 ق ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  (. 89)

ص94. ج75 ، راونالا ، راحب  (. 90)

ص30. ج2 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 91)

ص207. ج4 ، ات ، یب  هیملعلا ، هعبطم  مق ، نیلقثلا ، رون  يزیوحلا ، یسورعلا  هعمج  نب  یلع  دبع  (. 92)

ص377. ج1 ، ات ، یب  نایلیعامسا ، تاراشتنا  مق ، تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  دمحم  الم  (. 93)

ص 361. ج 16 ،  نامه ، (. 94)

ص 229. ج 39 ، ص 142 ، ج 27 ، نامه ، (. 95)

ص 79. ج 27 ، نامه ، (. 96)

ص 248. ج7 ، راونالا ، راحب  ص 360 ؛ 1403 ق ،  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ،  لاصخلا ، قودص ، خیش  (. 97)

ص 156. ج 65 ، راونالا ، راحب  (. 98)

ص 190. ناگنازرف ، يامیس  (. 99)

.20/ دیدح (. 100)

3 نارمع / لآ  (. 101)

ص136. ج2 ، یفاک ، لوصا  ص284 ، ج18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 102)

ص4. ج78 ، راونالا ، راحب  (. 103)

ص 73. هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  ینافرع  یقالخا و  یحور ، داعبا  زا  ییاهزارف  (. 104)

راحب (. 105)
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ص241. ج73 ، راونالا ،

ص38. ج6 ، نامه ، (. 106)

.79 ارسا /  (. 107)

.9 رمز /  (. 108)

ص153. ج84 ، راونالا ، راحب  (. 109)

ص 68. نامه ، (. 110)

ص 54. مالسلا ، امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هغالب  زا  لقن  هب  ص 199 : رون ، تایض  (. 111)

.3/ ردق ( . 112)

ص 152. ج 4 ، بیذهتلا ، ( . 113)

.3/ ناخد ( . 114)

ص 219. ج 5 ،  لئاسولا ، كردتسم  ( . 115)

ص 20. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  ( . 116)

ص 73. ات ، یب  هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، ءاملعلا ،  صصق  ینباکنت ،  دمحم  ازریم  (. 117)

ص328. ج6 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 118)

ص44. ج74 ، راونالا ، راحب  ص 430 ؛ ج9 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 358 ، ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  (. 119)

ص 192. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 241 ؛ ج2 ، یفاک ، لوصا  (. 120)

ص 231. ج1 ، ات ، یب  يروادلا ، هبتکم  تاراشتنا  مق  عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  (. 121)

ص36. ج6 ، راونالا ، راحب  (. 122)

ص 39. نامه ، (. 123)

ص119. ص 316 و ج12 ، ج5 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 124)
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ص36. ج6 ، راونالا ، راحب  (. 125)

ص 154. 1377 ش ، شناد ، حول  تاراشتنا  مق ، مدقم ، مظاک  صیخلت  بولقلا ، حیباصم  یقهیب ، ظعاو  (. 126)

( يدلج شش  . ) ص426 ج 4 ، یفاک ، لوصا  (. 127)

.28 هدئام /  (. 128)

.9 ءایبنا /  (. 129)

ص 427. ج4 ، یفاک ، لوصا  (. 130)

.نامه (. 131)

.نامه (. 132)

.نامه (. 133)

ص322. ج2 ، 1396 ق ، یمالسا ، گنهرف  داینب  نارهت ، یفاک ، هضور  ینیلکلا ، بوقعی  رقاب  دمحم  (. 134)

.63/ هبوت (. 135)

ص 53. ج 2 ،  مارو ، هعومجم  (. 136)

ص 334. ج 12 ، لئاسولا ،  كردتسم  (. 137)

ص 55. ج 70 ، راونالا ، راحب  (. 138)

ص 271. ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 139)

ص 371. ح 3 ،  یفاک ، لوصا  (. 140)

.64/ هرقب (. 141)

.32 ءاسن /  (. 142)

ص 205. 1362 ش ، هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یلامالا ، قودص ، خیش  (. 143)

.110/ فهک (. 144)
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.87/ فسوی (. 145)

ص 384. ج 70 ، راونالا ، راحب  (. 146)

ص 404. ج 1 ،  تایحلا ، زا  لقن  هب  ص 161 ، رون ، تفایض  (. 147)

 / رطاف (. 148)
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.6

.27 فارعا /  (. 149)

ص290. ج69 ، راونالا ، راحب  (. 150)

.68 ماعنا /  (. 151)

.91 هدئام /  (. 152)

.63 لحن /  (. 153)

.9 ءاسن /  (. 154)

.268 هرقب /  (. 155)

4 و 5. سان /  (. 156)

ص49. ج67 ، راونالا ، راحب  (. 157)

ص 195. 1360 ش ، ابص ، تاراشنا  نارهت ، تفگش ، ياهناتساد  بیغتسد ، نیسحلادبع  (. 158)

ص 324. ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 159)

ص 285. ج 70 ،  راونالا ، راحب  (. 160)

(. يدلج کی   ) ص 272 مکحلاررغ ، (. 161)

ص 137. ج 6 ، راونالا ، راحب  (. 162)

.128/ فارعا (. 163)

.63 میرم / (. 164)

.282 هرقب / (. 165)

.4 قالط / ( . 166)

.3 قالط / (. 167)
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.35 فارعا / (. 168)

ص 480. لوقعلا ، فحت  (. 169)

ص 28. ج 75 ، راونالا ، راحب  (. 170)

ص 450. ج 2 ، مکحلا ، ررغ  ( . 171)

ص 459. ج 6 ، نامه ، ( . 172)

ص 315. ج 3 ، نامه ، ( . 173)

ص 381. ج 2 ، نامه ، ( . 174)

،ص 416. نامه ( . 175)

ص 432. نامه ، ( . 176)

ص 455. ج 5 ، نامه ، ( . 177)

ص 215. ج 47 ، راونالا ، راحب  ( . 178)

ص79. ج3 ، مکحلا ، ررغ  (. 179)

.نامه (. 180)

ص357. ج3 ، مکحلا ، ررغ  (. 181)

ص 356. نامه ، (. 182)

ص 357. نامه ، (. 183)

ص 372. نامه ، (. 184)

ص 206. نامه ، (. 185)

ص204. ج4 ، نامه ، (. 186)

ص 274. ج2 ، یفاک ، لوصا  (. 187)
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.45/ توبکنع (. 188)

.24/ هط (. 189)

ص120. ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 238 ؛ ج2 ، بیذهتلا ، (. 190)

ص 81. 1364 ش ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  مق ،  لامعالا ، باوث  قودص ، خیش  ( . 191)

ص 171. ج 48 ، ص 204 ؛ ج 10 ،  راونالا ، راحب  (. 192)

ص 27. ج 3 ، یفاک ، لوصا  (. 193)

ص 10. ج 3 ، نامه ، (. 194)

ص 20. ج 83 ، راونالا ، راحب  (. 195)

ص 349. ج 6 ، مکحلاررغ ، (. 196)

ص 361. ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 197)

.. ص 28 قودص ، یلاما  (. 198)

ص 90. ج 75 ، راونالا ، راحب  (. 199)

.نامه (. 200)

ص 91. نامه ، (. 201)

.59 ءاسن / (. 202)

.55/ هدئام (. 203)

.59 ءاسن / (. 204)

، يدمحملا هبتکم  مق ،  هّدوملا ، عیبانی  یفنحلا ، يزودنقلا  نامیلس  (. 205)
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ص 117. 1385 ق ، 

ص 13. ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  ص 21 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( . 206)

ص 387. ج 65 ، راونالا ، راحب  ( . 207)

ص 129. ج 5 ، مکحلا ، ررغ  ( . 208)

ص 483. ج 2 ، نامه ، (. 209)

ص 184. ج 5 ، نامه ، (. 210)

.نامه (. 211)

ص 88. ج 27 ، راونالا ، راحب  (. 212)

ناضمر اب  هطبار  رد  تالاقم 

ناضمر هام  اب  هطبار  رد  تالاقم 

همّدقم

لئاسو شیادـیپ  اب  تسا .  لاله  تیؤر  رد  دـیدج  تالآ  لئاسو و  رابتعا  مدـع  ای  رابتعا و  رـضاح ،  رـصع  رد  ثحب  دروم  لـئاسم  زا 
 ، پوکسلت لثم  هتفرـشیپ  لیاسو  رازبا و  اب  هام  لاله  ندید  هک  هدش  حرطم  زین  شـسرپ  نیا  پوکـسلت ،  نیبرود و  نوچمه  يدیدج 

تیؤر ایآ  رگید ،  ترابع  هب  تسا ؟  دوش  یم  دای  حّلسم  ریغ  مشچ  هب  نآ  زا  ثحب  نیا  رد  هک  یلومعم  مشچ  اب  هام  ندید  دننامه  ایآ 
لـضاف یمظعلا  هّللا  هیآ  ترـضح  رـضحم  زا  ییاتفتـسا  يرمق ،  يرجه  ناضمر 1425  خـیرات 24  رد  تسا ؟  یفاک  حّلـسم  مشچ  اـب 

مّظعم دش ،  لاله  تیؤر  يارب  پوکسلت و ) . . .  نیبرود ،  دننام  یموجن (  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  دروم  رد  یلاعلا )  هلظّدم  ینارکنل ( 
 : دندومرف نینچ  خساپ  رد  هل 

نامه تسا ؛ یفاک  مه  پوکـسلت  اب  تیؤر  تهج ،  نیا  زا  و  دنک ؛ یمن  حّلـسم  مشچ  حّلـسمریغ و  مشچ  نیب  یقرف  لاله ،  تیؤر  رد 
روشک زا  جراخ  لخاد و  مدرم  نایم  رد  یعیسو  ساکعنا  اوتف  نیا  تسا .  یفاک  اهنآ  دننام  يراکـش و  نیبرود  کنیع و  اب  هک  يروط 
هدـشن نایب  گرزب  عجارم  نایم  رد  تحارـص  نیا  هب  نآ ،  زا  لبق  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  و  تشاد ؛ ناـگرزب  ناـملاع و  صوصخ  هب  ، 

دوب
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لصاح قیفوت  هّللادمحب  دندش ،  راتساوخ  نآ  نوماریپ  ناج  نیا  زا  یتاحیـضوت  مرتحم  يالـضف  زا  یعمج  اوتف ،  نیا  رودص  زا  سپ  . 
ریرحت هتـشر  هب  لاجم ،  تقو و  قیـض  اب  ناکما و  ّدـح  رد  یلالدتـسا  تروص  هب  ار  تسا  هثدحتـسم  لئاسم  زا  هک  ثحب  نیا  اـت  دـش 

 . دنرگنب نآ  رد  فاصنا  هدید  اب  نارظن  بحاص  تسا  دیما  مروآرد . 

یعقاو و رظن  زا  ددرگ .  صّخـشم  ًـالماک  عازن  ّلـحم  تـسا  مزـال  اـهنآ ،  تادنتـسم  اـه و  هـیرظن  یـسررب  زا  شیپ  عازن  ّلـحم  ریرحت 
 : دراد دوجو  هام  يارب  ّمهم  تلاح  ود  ینیوکت 

 . تسین تیؤر  لباق  یلومعم  مشچ  اب  هجو  چیه  هب  دریگ و  یم  رارق  دیشروخ  عاعش  تحت  هام  هک  تسا  ینامز  هنراقم :  فلا ) 

فرع تغل و  رد  و  ددرگ ؛ یم  زاغآ  دـیدج  ون و  هام  دوش و  یم  جراخ  عاعـشلا  تحت  قاحم و  زا  هام  هک  تسا  ینامز  تدالو :  ب ) 
ناونع هب  هچنآ  دوب .  دـهاوخ  لاله  زا  نامز  نیلّوا  نامه  تدـالو ،  ناـمز  نیلّوا  رگید ،  تراـبع  هب  دـننک .  یم  ریبعت  لـاله  هب  نآ  زا 

مزال هک  دراد  دوجو  لاله »  » و تیؤر »  » هملک ود  ناونع  نیا  رد  تسا .  لالهلا » هیؤر   » بّکرم ناونع  هدـش ،  دراو  تایاور  رد  كالم 
ّتیعوضوم ای  تسا  ّتیقیرط  ياراد  ایآ  هک  نیا  تیؤر و  فیرعت  هب  تبسن  دعب ،  بلاطم  رد  دوش .  هداد  حیـضوت  ناونع  ود  ره  تسا 

هملک دریگ ،  یم  رارق  هّجوت  دروم  شخب  نیا  رد  هچنآ  نیارباـنب ،  درک .  میهاوخ  ثحب  ریخ ؟  اـی  دراد  قـالطا  ببـس ،  رظن  زا  اـیآ  و 
« دیدج ون و  هام   » يانعم نامه  هب  هک  تسا  لاله » »
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زا دشاب و  هلصاف  لاله  قّقحت  تدالو و  نامز  نیب  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تارابع  یخرب  زا  هچرگ  دشاب .  یم  هام  تدالو 
هام لاله  تدالو ،  دّرجم  هب  ًارهاظ  اّما  دنک ،  ادیپ  قّقحت  لاله  ات  دوش  هلـصاف  يرادقم  دیاب  رون  فعـض  تّدش  رثا  رد  تدالو  ماگنه 

 . دوش یم  زاغآ 

لاله فیرعت 

«1  . » دـنا هدـیمان  لاله  زین  ار  متفه  بش  ات  یخرب  مّوس و  بش  ات  هبـشود  هام  یخرب  دـنچره  تسا ؛ ون  هاـم  ياـنعم  هب  تغل  رد  لـاله 
هب یّمسی  ّمث ال  رهشلا  نم  نیتلیلل  ًالاله  یّمـسی  لیقو  رهـشلا  هّرغ  یف  سانلا  هّلهی  یّتح  رمقلا  هّرغ  لالهلا  تسا :  هدمآ  برعلا  ناسلرد 

ماـگنه زا  هک  دوـش  یم  نشور  تراـبع  نیا  زا  « 2  . » ًارمق یّمـسی  ّمث  لایل ،  ثـالث  هب  یّمـسی  لـیقو  یناـثلا ،  رهـشلا  یف  دوعی  نأ  یلإ 
هب و  بش ،  ود  دـنزرف  يانعم  هب  نیتلیل » نبا   » ناونع اریز ،  دـنک ؛ یم  قدـص  هام  رب  لاله  ناونع  لّوا ،  بش  ناـمه  زا  ینعی  تدـالو ، 
دنک یم  قدـص  نآ  رب  لاله  تسا ،  هدـش  جراـخ  قاـحم  زا  هاـم  هک  لّوا  بش  رد  هجیتن ،  رد  تسا .  مّود  لّوا و  بش  رگید  تراـبع 

 . دشاب یم  نآ  یبلاغ  راثآ  زا  هکلب  تسین ؛ ینعم  نیا  مّوقم  ناونع  هب  سانلا » هّلهی  یّتح   » ریبعت دنـشاب .  هدیدن  ار  نآ  مدرم  هک  دـنچره 
دوجو نآ  رد  ساـنلا » هّلهی  یّتح   » ریبـعت هدرک و  ینعم  رمقلا  هّرغ  هب  ار  لـاله  « 3 «» طیحملا سوماقلا   » هک تسا  نآ  بلطم  نیا  دـهاش 

ّهنإف نیتلیل ،  نبإ  ًالاله  یّمسی  نأ  رثکألا ،  هیلع  امو  يدنع  يذلاو  قاحسإ  وبا  لاق  تسا :  هدروآ  سپس  درادن . 
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دنک هبلغ  نامسآ  یهایس  رب  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  هدوب و  فیعض  رایسب  هام  رون  هک  ادتبا  نامه  رد  نیاربانب ،  هؤض .  نّیبتی  هثلاثلا  یف 
نیلّوا زین  ترابع  نیا  رد  « 4 « . » رمق وه  ّمث  هثلاثلاو  هیناثلاو  هلیل  لّوأ  لالهلا   : » تسا هدـمآ  هغللا » حاحـص   » رد تسا .  قداص  لـاله  ، 

 ، نیاربانب درادـن .  دوجو  نآ  رد  زین  سانلا » هّلهی   » ترابع رگید  يوس  زا  دراد .  لاله  ناونع  عقاو ،  رد  و  دـناد ؛ یم  لاله  زا  ار  بش 
ار نآ  مدرم  هاگره  هک  دـنیوگ  یم  لاله  تهج  نیا  زا  ار  لاله  هک  زین  فورعم  بلطم  نیا  دراد .  نشور  يوغل  ياـنعم  کـی  لـاله 
« هغللا حاحـص   » رد درادن .  يرابتعا  ثحب ،  لحم  لاله  رد  تسا  هدمآ  برعلا  ناسل  رد  یبارعالا  نبا  زا  دنچره  دننز  یم  دایرف  دننیبب 

ریـسفت روهظ  نّیبت و  هب  ار  لالهتـسا  ترابع  نیا  رد  لهأ ؛» لاـقی  ـالو  نّیبت  ینعمب  وه  ّلهتـسا  ًاـضیأ  لاـقیو   : » تسا هدـمآ  نینچ  مه 
نآ هّجوت  لباق  هتکن  اّما  دنک .  یمن  قدص  لالهتـسا  دیامنن ،  تیؤر  ار  لاله  یلو  دـنک  لالهتـسا  یـصخش  رگا  هکارچ  تسا ؛ هدومن 

دیاب هک  يرگید  هتکن  تسا .  لالهلا  هیؤر  لاله و  دراد  تلاخد  هچنآ  تسین و  مکح  يارب  كالم  لالهتسا ،  تایاور ،  رد  هک  تسا 
دـننیبب و مدرم  هک  يّدـح  هب  ینـشور  روهظ و  لـاله ،  یقیقح  ياـنعم  رد  میریذـپب  ضرف  رب  رگا  هک  تسا  نیا  تشاد ،  هّجوـت  نآ  هب 
رد رگا  هک  ینعم  نیا  هب  درادن .  ّمات  تلاخد  هیمـست  هجو  ناونع ،  قّقحت  رد  هک  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  دشاب ،  ربتعم  دـننزب ،  دایرف 

مه هیمست  هجو  يدروم 
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 . دوش قّقحم  دناوت  یم  ناونع  دنکن ،  قدص 

نینچ لماش  عطق  روط  هب  زین  ِهَّلِهَْألا » . . .  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی   » هفیرـش هیآ  دوش و  یم  زاغآ  تدالو  ماگنه  ناـمه  زا  لـاله  هک  نآ  هجیتن 
زا دـنناوت  یم  زین  ار  تدالو  دـننک ،  یم  نییعت  قیقد  تابـساحم  قیرط  زا  ار  هنراـقم  نیمّجنم  هک  يروط  ناـمه  دوب .  دـهاوخ  یلـاله 

ّتیجح هن ؟  ای  تسا  نانیمطا  دـیفم  هک  نیا  زا  رظن  عطق  اب  دوخ و  يدوخ  هب  تابـساحم  هنوگ  نیا  ًالّوا  اّما  دـننک ؛ نییعت  قیرط  ناـمه 
ًارهاظ هک  تفگ  دیاب  درک و  دامتعا  نآ  هب  ناوت  یمن  نیاربانب  تسا .  هدش  هداد  رارق  كالم  تیؤر ،  ّهلدا ،  رد  ًایناث  و  درادـن ؛ یعرش 
هدید پوکسلت  اب  تسا ،  هام  تدالو  نامز  هک  لاله  نیمه  رگا  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  لاح ،  تسا .  لاله  ندید  تیؤر و  كالم ، 

رد دراد ؟  ّتیجح  یندـید  نینچ  ایآ  دـهد ،  ناشن  ار  یعقاو  لاله  طقف  درواـین و  دوجو  هب  عقاو  رد  يرییغت  چـیه  هک  يروط  هب  دوش 
نع هرابع  لالهلا  نوک  تسا :  هدمآ  نینچ  ثحب  ّلحم  لاله  هب  تبـسن  هر )  یئوخ (  قّقحم  موحرم  دـننام  ناگرزب  زا  یخرب  تاملک 
دنا هدومرف  عاعشلا  تحت  زا  جورخ  رب  هوالع  لاله  فیرعت  رد  هلمجلا .  یف  ولو  هیؤّرلل  ًالباق  نوکی  رادقمب  عاعشلا  تحت  نع  هجورخ 

زا یخرب  رد  دنچره  تیؤر  لباق  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  هدش  جراخ  عاعـشلا  تحت  زا  هتفرگ و  هلـصاف  دیـشروخ  زا  مه  يرادقم  دیاب  : 
يرایعم هطباض و  چیه  رادقم ،  نیا  يارب  ًاساسا  و  درادـن ؛ یلیلد  لاله  فیرعت  هب  يدـیق  نینچ  ندرک  هفاضا  ام  رظن  هب  دـشاب .  قطانم 

لاله میهاوخب  رگا  و  میرادن . 
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 ، لاله زا  دارم  مییوگب  رگا  هک  تسا  نآ  بلطم  حیـضوت  دوش .  یم  یظفل  عازن ،  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  مینک ،  فیرعت  هنوگ  نیا  ار 
یلومعم مشچ  اب  لعفلاب  رون ،  فعـض  تّدش  تهج  زا  هک  دشاب  هتفرگ  هلـصاف  دیـشروخ  زا  يا  هزادـنا  هب  هام  هک  تسا  ییانعم  نینچ 

ناهیقف همه  ًامتح  تروص ،  نیا  رد  دوش ؛ هدید  نیبرود  ای  پوکسلت  اب  دشابن و  یفتنم  یملع  رظن  زا  تیؤر  ّتیلباق  یلو  دوشن ،  هدید 
هدشن قّقحم  يداع  مشچ  اب  تیؤر  نوچ  زین  ضرف  نیا  رد  هک  تسا  نآ  اواتف  رهاظ  هچرگ  دنوش .  نآ  تّحص  تیافک و  هب  لئاق  دیاب 

عاعـشلا تحت  زا  هک  تسا  تعاس  نیدـنچ  هام  هک  میـشاب  هتـشاد  نانیمطا  رگا  هک  تسا  نآ  تقیقح  اـّما  دـنک ؛ یمن  تیاـفک  تسا ، 
رگید دوب و  دـهاوخ  يرمق  هام  زا  بش  نیلّوا  بش  نآ  درذـگ ،  یم  هام  لاله  زا  تعاـس  نیدـنچ  رگید ،  تراـبع  هب  هدـش و  جراـخ 

 ، دـنادب لخاد  عازن  لحم  رد  مه  ار  یـضرف  نینچ  دریذـپن و  ار  اعّدا  نیا  یـسک  هک  یتروص  رد  دـنام .  یمن  یقاب  لّمأت  يارب  یلاـجم 
 : دوش لماش  زین  ار  ریز  تروص  ود  هک  يا  هنوگ  هب  مینک ،  حرطم  رت  یّلک  روط  هب  ار  ثحب  دیاب  هک  دوش  یم  نآ  هجیتن 

یلومعم مشچ  اب  تیؤر  ناکما  یکلف ،  تابـساحم  قبط  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یلو  تسا ؛ هدـیدرگ  زاغآ  هاـم  تدـالو  لّوا :  تروص 
 . دشاب عاعشلا  تحت  زا  جورخ  هیلّوا  تاظحل  نامه  رد  هام  ینعی  درادن ؛ دوجو  نآ  رد 

رایسب یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  ناکما  یکلف ،  تابـساحم  رظن  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ؛ هتفرگ  هلـصاف  يرادقم  هک  نیا  مّود :  تروص 
؛ دشاب فیعض 
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 . دوشن لصاح  یلومعم  تیؤر  مه  لعفلاب  دشابن و  یفتنم  یّلک  روط  هب  نآ  ناکما  اّما 

لاح تسا و  هدشن  یکیکفت  چیه  اهنآ  نیب  دنا ،  هدومن  ثحب  هراب  نیا  رد  هک  نارگید  تاملک  رد  تفگ  دیاب  هک  تروص  ود  نیا  رد 
یتیؤر نینچ  ایآ  دوش ،  تیؤر  لاله  پوکـسلت ،  رازبا و  اب  هچنانچ  دشاب  جراخ  عازن  لحم  زا  دـناوت  یم  مّود  تروص  میتفگ  هک  نآ 

نیا هک  اجنآ  زا  اّما  دـنک ؛ یمن  تیافک  حّلـسم  مشچ  اب  تیؤر  هک  هدـش  هداد  تبـسن  ناهیقف  روهـشم  هب  ثحب ،  نیا  رد  دراد ؟  رابتعا 
 ، رت قیقد  تروص  هب  یّتح  ددرگ  یم  زاب  رود  نادنچ  هن  نامز  هب  حّلـسم  مشچ  زا  هدافتـسا  هقباس  تسا و  هثدحتـسم  ثحابم  زا  ثحب 
 ، لاله تیؤر  يارب  رازبا  زا  دـنم  شور  راد و  هطباض  هدافتـسا  هک  تفگ  دـیاب  تسا ،  هدـمآ  اـه  هتـشون  زا  یخرب  رد  هک  روط  ناـمه 
رد هتبلا  دومن .  اعّدا  تسا  نیمّدقتم  نایم  ترهـش  نامه  هک  ار  ناهیقف  نیب  ربتعم  ترهـش  ناوت  یمن  درادـن  ههد  دـنچ  زا  شیب  يرمع 
 ، دنناد یم  یفاک  ار  حّلسم  مشچ  اب  تیؤر  هک  یناسک  تسین .  ربتعم  لالدتسا  يارب  اّما  دراد ،  دوجو  ترهش  نیا  رـصاعم  ناهیقف  نیب 

رابتعا رب  يا  هنیرق  لیلد و  تایاور ،  زا  کـی  چـیه  رد  هک  نیا  رب  هوـالع  دـنا ؛ هدومن  لالدتـسا  تیؤر  دروم  رد  قـالطالا » هلاـصأ   » هب
یمن ربتعم  ار  یّنظ  روما  یکلف و  تابـساحم  تسا و  ربتعم  تیؤر  لـصا  هچرگ  تسا .  هدـشن  دراو  يداـع  یلومعم و  مشچ  اـب  تیؤر 

يرییغت عقاو  رد  هک  زین  رت  يوق  رازبا  اب  تیؤر  دنک ،  یم  تیافک  کنیع  دننام  يرازبا  اب  تیؤر  هک  روط  نامه  دندقتعم  یلو  دـنناد ، 
تیافک دنک  یمن  داجیا 
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یـسک هب  ار  تیؤر  ناوت  یم  عطق  روط  هب  و  دشاب ؛ یم  هدننیب  هب  تیؤر  دانتـسا  قدص و  تسا ،  مزال  یعانـص  رظن  زا  هچنآ  دنک .  یم 
مّلسم یعطق و  رازبا ،  اب  تیؤر  رب  تیؤر  قدص  رگید ،  ترابع  هب  تسا .  یقیقح  دانتسا  نیا  داد و  دانتسا  دنیب ،  یم  پوکـسلت  اب  هک 

رد دـناوت  یم  دیـسر ،  لتق  هب  یـصخش  هک  دـنک  هدـهاشم  پوکـسلت  اب  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  رب  نشور  دـهاش  تسا . 
دهاش تداهـش ،  هلئـسم  رد  هک  یلاح  رد  دهدب  رثا  بیترت  تداهـش  نیا  رب  دیاب  زین  عرـش  مکاح  دـهد و  تداهـش  لتق  نآ  رب  هاگداد 

 . دشاب هدید  ینشور )  هب  دیشروخ (  دننام  ار  تداهش  دروم  دیاب 

 ، تیّلح كالم  اواتف ،  تایاور و  قبط  رب  و  تسا ؛ نآ  رد  سلف  دوجو  یهاـم ،  تشوگ  ندوب  لـالح  طرـش  هک  تسا  نآ  مّود  دـهاش 
هلیـسو هب  اّما  دوشن ،  هدـید  یلومعم  مشچ  اـب  یهاـم  عون  کـی  سلف  رگا  هک  دـیآ  یم  ناـیم  هب  نخـس  نیا  لاـح  تسا .  سلف  دوجو 

سلف ياراد  هک  دنیوگب  نف  لها  یلو  دنهد ،  صیخـشت  ار  نآ  سلف  دنناوتن  مدرم  هدوت  هک  نیا  ای  درک  هدـهاشم  ار  نآ  ناوتب  نیبرود 
 . دوش هدید  یلومعم  مشچ  اب  نآ  سلف  دیاب  هک  تفگ  ناوت  یمن  دـنک و  یم  تیافک  نآ  ندروخ  زاوج  رد  رادـقم  نیا  ًارهاظ  تسا ، 
اّما هدـمآ ،  تیؤر »  » هملک تایاور  رد  هچرگ  زین  ثحب  نیا  رد  تسا .  ّبترتم  سلف  یعقاو  دوجو  رب  ندروخ  زاوج  رگید ،  ترابع  هب 

 . تسا لاله  یعقاو  دوجو  كالم ،  هک  دوش  یم  هدافتسا  ّهلدا  زا 

عومجم رد  دهاش ،  ود  نیا  رب  هوالع 
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 : درک هصالخ  دّیؤم  کی  ریز و  شخب  هس  رد  ار  هورگ  نیا  لیالد  ناوت  یم 

 . فارصنا رب  هنیرق  دوجو  مدع  تیؤر و  ببس  هب  تبسن  قالطالا  هلاصا  نایرج   . 1

 . دهد یم  ماجنا  ار  نآ  لئاسو  رازبا و  اب  هک  یسک  هب  تیؤر  یقیقح  دانتسا   . 2

نکمم اّما  دننیب ،  یمن  یلومعم  مشچ  اب  مدرم  هک  یلاله  رب  ِهَّلِهَْألا ، » . . .  ِنَع  َکنُولَئْسَی   » هفیرش هیآ  رد  هّلها  ظفل  قالطا  لومش   . 3
 . دوش تیؤر  رازبا ،  لئاسو و  اب  تسا 

پوکـسلت اب  یلو  دـشابن ،  تیؤر  لباق  یلومعم  مشچ  اـب  لّوا  بش  رد  لـاله  رگا  هک  تسا  نآ  زین  هیرظن  نیا  تادـّیؤم  دـهاوش و  زا 
نیا هچنانچ  میهد ،  رارق  هاـم  لّوا  ناونع  هب  ار  دـعب  زور  میهاوخب  مینادـن و  هاـم  لّوا  ار  بش  نآ  يادرف  هک  یتروص  رد  دوش ،  تیؤر 

فشک نیا  میریگب .  هزور  زور  کی  تسا  مزال  ناهیقف  همه  ياوتف  تایاور و  زا  یخرب  قبط  دوش  زور  تشه  تسیب و  نایاپ ،  رد  هام 
رایـسب دهاش  بلطم  نیا  تسا .  هتـشاد  ار  لّوا  زور  ناونع  اّما  هدشن ،  هدید  یلومعم  مشچ  اب  لاله  دنچره  نامز  نآ  رد  هک  دـنک  یم 

 . درادن ّتیعوضوم  یلومعم ،  مشچ  اب  ندید  هک  تسا  یبوخ 

هب یلو  هدوب ،  یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  ناـکما  زین  لّوا  بش  ناـمه  رد  هک  مینک  یم  فشک  یـضرف ،  نینچ  رد  هک  دوش  لاکـشا  رگا 
یـس بش  رد  ینعی  دراد ؛ دوجو  همزالم  ود ،  نیا  نیب  هک  دوش  اعّدا  رگا  رگید ،  ریبعت  هب  و  تسا .  هدشن  هدـید  عناوم  زا  یخرب  ببس 

رگا ما 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 963 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگدید زا  مییوگ :  یم  باوج  رد  تسا .  هدوب  تیؤر  لباق  یلومعم  مشچ  اب  زین  لّوا  بش  رد  ًامتح  دش ،  هدـید  یلومعم  مشچ  اب  هام 
رارق یـسررب  دروم  تیؤر  ياـه  شرازگ  دراوم و  رگا  هکلب  درادـن ؛ دوجو  همزـالم  نیا  رب  یلیلد ،  چـیه  اـه ،  شور  رئاـس  یموجن و 

زا تسین و  تیؤر  لباق  یلومعم  مشچ  اب  هام  هک  هدـش  اـعّدا  لّوا  بش  رد  نیمّجنم ،  رظن  زا  هک  میروخ  یم  رب  ییاـه  هنومن  هب  دریگ ، 
عطق اب  ًاساسا  تسا و  تیؤر  لباق  یلومعم  مشچ  اب  دیدج  لاله  هک  دنا  هداد  شرازگ  زور  هن  تسیب و  تشذگ  زا  دـعب  رگید ،  فرط 

اب ار  لاله  تیؤر  هک  یناسک  اّما  درادن .  دوجو  رما  نیا  رب  موجن  ملع  زا  یلیلد  دهاش و  چـیه  هک  تفگ  ناوت  یم  بلطم ،  نیا  زا  رظن 
 : دنا هدرک  حرطم  ار  اعّدا  ود  ًاعومجم  دنناد ،  یمن  یفاک  حّلسم  مشچ 

 . یلومعم مشچ  اب  ندید  هب  تیؤر  فارصنا  لّوا :  ياعّدا 

 . تیعوضوم هن  دراد  ّتیقیرط  باب ،  نیا  رد  تیؤر  دمآ ،  دهاوخ  هک  یحیضوت  هب  هجوت  اب  مّود :  ياعّدا 

فارصنا ياعّدا 

 . دنا هدرک  حرطم  ار  فارصنا  هلأسم  دنا ،  هتسنادن  یفاک  ار  حلسم  مشچ  اب  تیؤر  هک  یناسک  زا  يرایسب 

تیؤر هک  يروط  نامه  دنک ؛ یمن  تیافک  دنراد  يا  هداعلا  قوف  دید  تردـق  هک  یناسک  تیؤر  دـنا :  هتفگ  ناگرزب  زا  رگید  یخرب 
زا رگید  یخرب  « . 5» تسا يداـع  مشچ  اـب  تیؤر  هب  صوـصن  رد  تیؤر  فارـصنا  لـیلد  هب  رما  نیا  و  دـنک .  یمن  تیاـفک  رازبا  اـب 

؛ دراد فارصنا  حّلسمریغ )  مشچ  اب  فراعتم (  تیؤر  هب  دیآ ،  یم  نایم  هب  تیؤر  زا  نخس  هک  یماگنه  « : 6» دندقتعم ناگرزب 
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 : تسا هظحالم  لباق  هتکن  دنچ  ترابع  نیا  رد  دنناد .  یم  فرصنم  فراعتم  دارفا  هب  ار  تاقالطا  هقف ،  باوبا  همه  رد  ناهیقف  اریز 

رد دـشاب  لامعتـسا  هبلغ  هچنانچ  فارـصنا  أشنم  هک  هدـش  تباث  لوصا  ملع  رد  تسیچ ؟  فارـصنا  أشنم  دـید  دـیاب  ثحب  نیا  رد   . 1
لامعتـسا یلومعم  مشچ  اب  ندید  رد  هک  يروط  نامه  تیؤر  هملک  دـنک .  یمن  تیافک  دوجو  هبلغ  اّما  دـنک ،  یم  تیافک  فارـصنا 

 . دوش یم  لامعتسا  یقیقح  وحن  هب  زین  نیبرود  نیب و  هّرذ  کنیع ،  دننام  يرازبا  اب  ندید  رد  هدش ، 

فراعتم دارفا  هب  ار  تاقالطا  هقف ،  باوبا  همه  رد  ناهیقف  هک  بلطم  نیا  تّحـص  ضرف  رب  اریز  تسا ؛ لّمأت  لباق  اعّدـم  نیا  لیلد   . 2
همه همّالع ،  موحرم  نامز  زا  لبق  ات  رگا  و  دشاب ؟  لیلد  دناوت  یم  ناهیقف  لمع  نیا  تسا و  لالدتـسا  لباق  ایآ  دنناد ،  یم  فرـصنم 

 ، دراوـم نیا  رد  هک  روـط  ناـمه  تسا  نشور  دـشاب ؟  تّجح  مه  نارگید  يارب  دـیاب  دـندوب ،  لـئاق  رئب  تاـحوزنم  موزل  هـب  ناـهیقف 
رارق یبایزرا  دروم  ینابم  كرادم و  دیاب  زین  ثحب  نیا  رد  تفرگ ،  یم  رارق  یسررب  دروم  نانآ  تاّیرظن  لاوقا و  كرادم  هب  هعجارم 

 . دریگ

ناهیقف ناملاع و  هب  ار  یّلک  بلطم  نینچ  دروم ،  دـنچ  ياـصحا  یـسررب و  اـب  ناوت  یمن  و  درادـن ؛ تّحـص  یتبـسن  نینچ  ًاـساسا   . 3
 . دومن میهاوخ  رکذ  اعّدا  نیا  فالخ  رب  ار  يددعتم  دراوم  هلاقم  نیا  رد  داد .  تبسن 

یعانـص تهج  زا  ار  یتاکن  تسا  مزال  دنا ،  هتفریذپن  هک  يدراوم  دنا و  هتفریذپ  ار  فارـصنا  ناهیقف  هک  يدراوم  یـسررب  زا  لبق  اّما 
 : میهد رارق  ّتقد  دروم 

هتکن
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قالطا تمکح  تامّدقم  ياضتقم  هب  ظافلا  رد  یلّوا  لصا  تسا .  یلقع  یظفل  لوصا  زا  یکی  قالطالا  هلاصا  هک  تسا  نشور  لّوا : 
هـشیمه فارـصنا ،  ياعّدا  قالطا و  زا  دی  عفر  رگید ،  ترابع  هب  دشاب .  دییقت  رب  يا  هنیرق  ای  لیلد  نآ  لباقم  رد  هک  نیا  رگم  تسا ؛

درف رب  اج  همه  رد  ار  قلطم  دراوم  میهاوخب  رگا  ًاساسا  درک .  فارـصنا  ياـعّدا  ناوت  یمن  زگره  هنیرق ،  نودـب  تسا و  هنیرق  جاـتحم 
دوخ تایح  هب  تامومع  تاقالطا و  نیا  تکرب  هب  داهتجا  هک  تسا  نشور  دور و  یم  نیب  زا  داهتجا  ییایوپ  مییامن ،  لمح  فراـعتم 

 ، دـشاب هتـشاد  فارـصنا  رب  تلالد  هک  يا  هنیرق  هنوگ  چـیه  رگید ،  ّهلدا  ای  لـاله و  تیؤر  باـب  تاـیاور  رد  اـم  رظن  هب  تسا .  هداد 
یم هک  رگید  ریبـعت  نیا  اـی  رطفاـف » هتیأر  اذإو  مصف  لـالهلا  تیأر  اذإ   : » تسا قـلطم  ًـالماک  نآ  بابـسا  تهج  زا  تیؤر  و  میرادـن ؛
هنوگ نامه  باطخ .  ریغ  تروص  هب  ای  هدـمآ و  باطخ  تروص  هب  ای  تیؤر  تایاور ،  نیا  رد  هیؤّرلل . » رطفأو  هیؤّرلل  مص   : » دـیامرف
رهـش باوبا  زا  مّوس  باب  رد  هک  یتیاور  همه 28  رد  اّما  تسا ؛ هدـمآ  عمج  تروص  هب  یهاگ  درفم و  تروص  هب  یهاگ  باـطخ  هک 

میـسر یم  هجیتن  نیا  هب  نیاربانب  درادن .  دوجو  فارـصنا  رب  يا  هنیرق  چیه  تسا ،  هدمآ  هعیـشلا  لئاسو  باتک  مهد  دـلج  رد  ناضمر 
يوس زا  دشاب .  هک  يا  هویـش  ره  هب  تسا  تیؤر  قدص ،  كالم  ینعی  دـنک ؛ یم  تیافک  دوش  قّقحم  هک  يا  هویـش  ره  هب  تیؤر  هک 

يرایسب دراوم  یّتح  رگید  دراوم  رد  رگا  هک  تسا  نشور  رگید 
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تسا نآ  تعانص  هدعاق و  ياضتقم  تفگ  دیاب  دشاب ،  هتشاد  فارـصنا  نآ  فراعتم  دروم  هب  قالطا  دراوم  همه  رد  نآ  زا  رتالاب  و  ، 
 . درک لوبق  ار  ییاعّدا  نینچ  ناوت  یمن  زگره  نآ  نودب  تفریذپ و  ار  فارصنا  ناوت  یم  هنیرق ،  دوجو  اب  هک 

تایاور لیلحت 

نانیمطا نیقی و  يارب  تسا  قیرط  نکل  دراد ؛ یقیرط  ناونع  لاله ،  هب  تبسن  تیؤر  هک  دوش  یم  هدافتسا  دوجوم  تایاور  یسررب  زا 
نیقی يارب  يا  همّدقم  ار  تیؤر  تایاور ،  نیا  دشاب .  هدش  جراخ  هنراقم  زا  يرادقم  هک  نآ  زا  دـعب  نامـسآ ،  رد  هام  لاله  ققحت  هب 

 . دوش یمن  لصاح  یّنظت  يأر و  اب  ناضمر  رهش  دنا :  هدومرف  هداد و  رارق 

نع ملـسم ،  نب  دّـمحم  نع  داّـمحو ،  بوـّیأ  نع  ریمع ،  یبأ  نب  دّـمحم  نع  راـیزهم ،  نب  یلع  نع  هدانـساب  نـسحلا  نـب  دّـمحم   . 1
 : لاق ع )  رفعجیبأ ( 

«7  . » هیؤّرلاب نکلو  یّنظّتلاب  الو  يأرلاب  سیلو  اورطفاف ،  هومتیأر  اذإو  اوموصف ،  لالهلا  متیأر  اذإ 

 : لاق هعامس  نع  یسیع ،  نب  نامثع  نع  نسحلا  نب  دمّحم   . 2

«8  . » نّظلاب سیلو  هیؤّرلاب  ناضمر  رهش  مایص 

 ( ع یلع (  باتک  یف  لاق :  ّهنأ  ع )  هّللادبعیبأ (  نع  راّمع ،  نب  قاحسا  نع  هریمع ،  نب  فیـس  نع  هلاضف ،  نع  نسحلا  نب  دّمحم   . 3
:

«9  . » ّنظلاو ّکشلاو  كاّیإو  هتیؤرل  رطفأو  هتیؤرل  مص 

ع هّللادبعیبأ (  نع  زاّزخلا  نامثع  نب  میهاربإ  بّویأیبأ  نع  نمحرلادبع ،  نب  سنوی  نع  یسوم ،  نب  سابعلا  نع  نسحلا  نب  دّمحم   . 4
 : ثیدح یف  ( 

هّللا ضئارف  نم  هضیرف  ناضمر  رهش  ّنا 
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ّنظ و يأر ،  یفن  تاـیاور ،  رد  تیؤر  زا  دوصقم  ًـالّوا :  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  تاـیاور  نیا  زا  « 10  . » یّنظتلاب اوّدؤت  ـالف 
اب تیؤر  هب  صتخم  نیقی ،  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  دوش .  نیقی  لاله  هب  تبسن  دیاب  موص ،  بوجو  موزل و  يارب  تسا و  هدوب  نامگ 

 . دوش یم  لصاح  نیقی  دوش ،  هدید  زین  رازبا  هلیسو  هب  هام  لاله  رگا  هکلب  تسین ؛ یلومعم  مشچ 

عورش يرمق  هام  دوش ،  نیقی  لاله  هب  تبـسن  هچنانچ  و  هام .  دوجو  لصا  هن  تسا  لاله  دوخ  ناضمر ،  هام  عورـش  رد  كالم  ًایناث : 
 . دوش یم  زاغآ  لاله  هام ،  ندش  ون  اب  تفرگ و  هزور  دیاب  هدش و 

 ، ناکسم نبإ  نع  ناوفص ،  نع  حابصلا ،  یبأ  نع  لیـضفلا ،  نب  دّمحم  نع  دیعـس ،  نب  نیـسحلا  نع  هدانـساب  نسحلا  نب  دّمحم   . 5
 ( : ع لاقف (  هّلهألا ،  نع  لئس  ّهنا  ع )  هّللادبعیبأ (  نع  ًاعیمج  یبلحلا ،  نع 

«11  . » رطفأف هتیأر  اذإو  مصف  لالهلا  تیأر  اذإف  روهشلا ،  هّلهأ  یه 

زا تسا .  لـاله  هب  نیقی  يارب  قیرط  تیؤر ،  تسا و  لـاله  ناـمه  يرمق ،  هاـم  عورـش  كـالم  هک  دوـش  یم  نشور  ثیدـح  نیا  زا 
دارفا و هب  تبسن  دیآ  یم  مزال  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  تسین ؛ یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  هب  طورشم  لاله  هک  تسا  نشور  یفرط 

بلطم نیا  تادّیؤم  دهاوش و  زا  یکی  تسا .  حضاو  رما  نیا  نالطب  هک  یلاح  رد  میشاب ؛ هتـشاد  دّدعتم  ياه  لاله  فلتخم  ياهرهش 
رد هک  تسا  نآ  لاله ،  لوصح  هب  نیقی  يارب  تسا  قیرط  تیؤر  هک 
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دیدج لاله  زور  نآ  ماش  دوشن ،  هدـید  هام  دوش و  لالهتـسا  قرـشم  فرط  رد  حبـص ،  ماگنه  رگا  هک  هدـش  دراو  تایاور  زا  یخرب 
نب اّیرکز  نع  مشاه ،  نب  میهاربا  نع  راّفـصلا ،  نع  هدانـساب  نسحلا  نب  دّـمحم  دوشن .  هدـید  ای  دوش و  هدـید  هک  نیا  زا  ّمعا  تسا ؛

دیدج لاله  انهه  وهف  ری ،  ملف  هودغ  قرـشملا  یف  لالهلا  بلط  اذإ  لاق :  ع )  هّللادبعیبأ (  نع  یقّرلا  دواد  نع  یقّرلا ،  يدنکلا  ییحی 
دـسر یم  رظن  هب  اّما  تسا ،  هدومن  لمح  هّیقت  ای  بلاغ  رب  ار  تیاور  نیا  هعیـشلا  لئاسو  باـتک  فلؤم  هچرگ  « . 12» يری مل  مأ  يؤر 

هک دوش  یم  هدافتـسا  عومجم  رد  درادـن .  دوجو  هّیقت  رب  نآ  لـمح  يارب  یلیلد  تسا ،  رگید  تاـیاور  زا  یخرب  اـب  قـفاوم  نوـچ  هک 
زا جورخ  سدقم  عراش  مییوگب  هک  زین  لامتحا  نیا  درادـن .  ّتیعوضوم  نآ  دوخ  لاله و  لوصح  هب  نیقی  يارب  تسا  یقیرط  تیؤر 

لیلد و چـیه  تسا ،  هداد  رارق  موص  بوجو  يارب  عوضوم  دـننیبب ،  ار  نآ  يداع  تروص  هب  دـنناوتب  مدرم  هک  يرادـقم  هب  ار  قاـحم 
هـصالخ لاله .  توبث  هب  ملع  يارب  تسا  قیرط  حّلـسم ،  ریغ  هچ  حّلـسم و  هچ  دشاب ،  هک  يوحن  ره  هب  تیؤر  هکلب  درادن ؛ يدـهاش 

هب نیقی  كـالم ،  هکلب  تسین ؛ یقرف  نآ  بابـسا  ناـیم  دراد و  ّتیقیرط  تاـیاور ،  نیا  رد  تیؤر  هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت  هک  نیا 
اب هک  تهج  نیا  زا  تفگ  میهاوخ  دراد ،  ّتیعوضوم  تایاور ،  نیا  رد  تیؤر  دیوگب  یسک  رگا  لاح  تسا .  لاله  قّقحت  لوصح و 

دشاب حّلسم  ای  یلومعم  مشچ 
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دراد قالطا  هک  نیا  رد  میوش ،  لئاق  ّتیعوضوم  نآ  يارب  هچ  میهد و  رارق  قیرط  ار  تیؤر  هچ  رگید ،  ترابع  هب  دنک .  یمن  یقرف  ، 
 ، يرمق هام  عورـش  يارب  هک  ینعم  نیا  هب  دراد .  ّتیعوضوم  لاله  تیؤر  ناکما  دـنا :  هدومرف  ناگرزب  زا  یخرب  دـنک .  یمن  یقرف  ، 
زا « 13  . » دـید یلومعم  مشچ  اب  ار  نآ  ناوتن  عنام ،  دوجو  ببـس  هب  لعفلاب  هک  دـنچره  دـشاب ؛ یلومعم  مشچ  اب  دـیاب  تیؤر  ناـکما 
 ، دـشاب ناکما  رب  تلالد  هک  يا  هنیرق  ای  هملک  چـیه  تاـیاور  رد  ًـالّوا :  اریز  دوش ؛ یم  نشور  زین  اـعّدا  نیا  نـالطب  هتـشذگ  بلاـطم 

ناکما مییوگب  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  اّما  درادـن ؛ يراـبتعا  عناـم  دوجو  تهج  هب  لـعفلاب  تیؤر  تفگ  ناوت  یم  هتبلا  درادـن .  دوجو 
دیابن لاله ،  عورش  رد  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  تایاور  زا  میتفگ  هک  نانچ  مه  هکلب  دراد ؛ ّتیعوضوم  یلومعم  مشچ  اب  تیؤر 

 . تسا هدوب  تیؤر  نیقی ،  لوصح  يارب  هار  اهنت  نامز ،  نآ  رد  دوش و  لصاح  نیقی  دیاب  هکلب  درک ؛ دامتعا  نامگ  نظ و  ای  ّکش  هب 
مدـع ناکما و  زا  يرکذ  تاـیاور ،  نیا  رد  هک  نآ  رگید  نیقی .  لوصح  يارب  قیرط  مه  نآ  دراد ؛ ّتیقیرط  تیؤر  لـصا  نیارباـنب ، 

 . دنراد یلعف )  تیؤر  ّتیلعف (  رد  روهظ  نیوانع ،  تسا  هدش  تباث  دوخ  لحم  رد  هک  هنوگ  نامه  هکلب  تسین ؛ ناکما 

 ، هدوب تیؤر  طقف  نیقی  لوصح  هار  اهنت  هتشذگ ،  نامز  رد  هک  مییامن  هدافتـسا  ار  بلطم  نیا  میناوتب  تایاور  عومجم  زا  تسین  دیعب 
هچ ات  تسا ،  هدوبن  روآ  نیقی  هدننک  هبساحم  دوخ  يارب  یّتح  یکلف  تابساحم  و 
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قیقد تابـساحم  هک  رـضاح  ناـمز  رد  یلو  تسا ؛ هدـش  عقاو  یفن  دروم  ناـمگ  نظ و  هلأـسم  زین  تاـیاور  نیا  رد  نارگید .  هب  دـسر 
یکی بورغ  رد  قیقد  تابساحم  قبط  رب  هچنانچ  ور ،  نیا  زا  دومن .  دامتعا  نآ  هب  ناوتب  اسب  هچ  تسا ،  ملع  نانیمطا و  بجوم  یکلف 
هچنانچ دنلئاق  ناهیقف  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دشاب و  يرمق  هام  لّوا  دـناوت  یم  بش  نآ  دوش ،  جراخ  عاعـشلا  تحت  زا  هام  اهزور  زا 

لباق قیقد و  هتکن  رگید ،  ترابع  هب  دـنک .  یم  تیافک  ناـنیمطا  نیمه  دوش ،  ناـنیمطا  دـیدج  هاـم  عورـش  هب  تابـساحم ،  قیرط  زا 
هام يرمق و  هام  نیب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدومنن  يدـّبعت  لامعا  هنوگ  چـیه  يرمق ،  هام  عورـش  دروم  رد  عراش  هک  تسا  نآ  هّجوت 

ندرکن دامتعا  هام ،  عورش  يارب  هن  هزور  بوجو  يارب  مه  نآ  هدرک  طرش  هک  ار  يا  هتکن  اهنت  طقف  دشاب .  هتشاد  دوجو  قرف  یعرش 
 . تسا هدرکن  لامعا  ار  يدّبعت  هنوگ  چیه  نآ ،  زج  هب  تسا و  نامگ  يأر و  نظ و  ّکش ،  رب 

نامز مادک  رد  فراعتم  و  تسیچ ؟  فراعتم  زا  دوصقم  دیـسرپ :  دنراد  فراعتم  هب  فارـصنا  ياعّدا  هک  یناسک  زا  دیاب  مّود :  هتکن 
لمح ص )  ربمایپ (  نامز  رد  فراعتم  رب  ار  مـالک  دـیاب  دـنک :  یم  لـقن  عماول  رد  ییاـهب ؛ خیـش  زا  رهاوج  بحاـص  تسا ؟  دوصقم 

نیا رودص  نامز  رد  هنم . » هاّقلتم  مهماکحأ  ّنأل   : » دنک یم  لالدتسا  سپـس  دشاب .  هدوبن  فراعتم  ع )  هّمئا (  نامز  رد  دنچره  درک ؛
ات هدوبن  حرطم  حّلسم  مشچ  اب  تیؤر  هلأسم  ًاساسا  ثیداحا ، 
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مییوگب هک  دوش  یمن  ببـس  دراد ،  فراعتمریغ  ناونع  نامز  نیا  رد  رگا  و  تسا ؛ هتـشاد  فراعتم  هب  فارـصنا  نامز  نآ  رد  مییوگب 
هّتبلا تسا .  فراعتمریغ  دراوم  زا  حّلسم  مشچ  اب  ندید  هک  تفگ  ناوت  یمن  یفرط  زا  دنراد .  فارصنا  دراوم  نیا  زا  هتشذگ  تایاور 
ندوب فراعتمریغ  رما ،  نیا  اّما  دنربب ؛ هرهب  اهنآ  زا  دنناوت  یم  رتمک  تسین و  ناگمه  رایتخا  رد  لئاسو  رازبا و  نیا  هک  تسا  حـیحص 

نآ يارب  تسا  نکمم  دـشاب  ردان  اه  نامز  همه  رد  هچنانچ  تسا  نآ  ندوب  رداـن  فراـعتمریغ ،  زا  دوصقم  رگا  دـناسر .  یمن  ار  نآ 
تفگ دـیاب  درادـن و  دوجو  یهجو  رگید  دـشابن  ردان  هدـنیآ  ياه  نامز  رد  یلو  تسا  ردان  ام  نامز  رد  ًـالثم  رگا  اـّما  دـشاب ؛ یهجو 

 . تسا یهقف  ماکحا  زا  يرایسب  نتفر  نیب  زا  ببس  هقف و  رد  قالطا  باب  ّدس  مزلتسم  یفارصنا ،  نینچ  ياعّدا 

یمن یقاـب  اـعّدا  نیا  يارب  یلاـجم  رگید  نیارباـنب ،  دویقلا .  عمج  هن  تسا  دویقلا  ضفر  قـالطا ،  تقیقح  قیقحت ،  رباـنب  مّوس :  هتکن 
هنیرق لیلد و  ًاتابثا ،  اّما  تشاد ؛ دهاوخ  دوجو  یلاجم  اعّدا  نیا  يارب  ًاتوبث  مینادب ،  دویقلا  عمج  ار  قالطا  تقیقح  رگا  يرآ ،  دـنام . 

 . میرادن نآ  يارب  يا 

يدیق چیه  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تیؤر  دوخ  ار  كالم  عراش  دشاب ،  دویقلا  ضفر  قالطا  هک  نیا  ربانب  هک  تسا  نآ  بلطم  حیـضوت 
دراد و فارـصنا  اهنآ  زا  یخرب  هب  تبـسن  دوش  هتفگ  ات  تسا ،  هدشن  نآ  دویق  قیداصم و  دارفا ،  هب  یهّجوت  چیه  ًاساسا ،  هداد و  رارق 

قالطا رگا  اّما  درادن .  فارصنا  رگید  یخرب  هب  تبسن 
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يانعم اهنآ  همه  هب  تبـسن  هتفرگ و  رظن  رد  ار  نآ  ياهدیق  دارفا و  قیداصم ،  همه  عراش  هک  تفگ  ناوت  یم  مینادـب ،  دویقلا  عمج  ار 
هّجوت اب  رگید ،  ترابع  هب  دراد .  فارصنا  قیداصم  زا  یخرب  هب  تبـسن  هک  تفگ  ناوت  یم  ضرف  نیا  رد  تسا .  هدومرف  هدارا  قلطم 

یـصاخ درف  هب  دـناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  قلطم  ظفل  دوخ  درک و  حرطم  ار  فارـصنا  ناوت  یمن  يدروم  چـیه  رد  ًاساسا  انبم  نیا  هب 
 . تسا يرگید  بلطم  نیا  هک  دیسر  درف  نآ  هب  ناوت  یم  هنیرق  کمک  اب  هچرگ  دشاب .  هتشاد  فارصنا 

؛ تسا روهـشمریغ  ردان و  هک  ییانعم  هن  درک  لمح  نآ  فراعتم  يانعم  رب  دیاب  ار  ظافلا  هک  نآ  تسا ،  ّمهم  رایـسب  هک  مراهچ :  هتکن 
ناونع لئاسو ،  رازبا و  زا  هدافتـسا  هلأـسم  لـاله ،  تیؤر  ثحب  رد  دراد .  دوجو  قرف  فراـعتم  قادـصم  فراـعتم و  ياـنعم  نیب  اـّما 

تغل و اّما  تسا ،  یحیحـص  نشور و  رما  کی  انعم  ظفل و  نیب  هطبار  ًاساسا  فراـعتمریغ .  ياـنعم  هن  دراد  ار  فراـعتم  ریغ  قادـصم 
قیبطت و  تسا ؛ طوبرم  قیبطت  ماقم  هب  درف  قادصم و  هک  نآ  هچ  دـنک ؛ نییعت  ار  درف  ای  قادـصم  ظفل و  نایم  هطبار  دـناوت  یمن  عضو 
هابتـشا ببـس  فراعتم ،  قادـصم  فراعتم و  يانعم  نایم  طلخ  نیاربانب ،  درادـن .  یطاـبترا  فرع  اـی  عضاو  هب  هک  یلقع  تسا  يرما 

 : میامن یم  هراشا  اه  لاثم  اه و  هنومن  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  تسا .  هدیدرگ  یخرب 

تفگ ناوت  یمن  اذل  دشاب ؛ یم  اعد  نآ  ردان  يانعم  اّما  تسا ،  یلمع  زامن  فراعتم ،  يانعم  هالـص » تیبلاب  فاوطلا   » رد لّوا :  هنومن 
روظنم
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اّمنإ ظافلألاو  دیامرف :  یم  رهاوج  بحاص  تسا .  فراعتم  يانعم  نیمه  رد  هیبشت  لیزنت و  هکلب  تسا ؛ اعد  ثیدـح  نیارد  هالـص  زا 
«14  . » روهشملا ریغ  ردانلا  فراعتملا ال  ینعملا  یلع  لمحت 

 ( هر رهاوج (  بحاص  دراد ،  يزارد  تروص  رگید ،  ریبعت  هب  دراد و  يا  هدیشک  گرزب و  تروص  هک  یـسک  دروم  رد  مّود :  هنومن 
«15  . » هجولا مسا  قدـصل  فراعتملا ،  نع  جرخ  ثیحب  ههجو  لاط  نإو  نقذـلا  یلإ  صاصقلا  نم  لـسغلا  هیلع  بجیو  دـیامرف :  یم 

يرییغت ظفل  يانعم  رد  فراـعتم ،  ریغ  قیداـصمو  هتـشادن  يریثأـت  قادـصم  تسا  نشور  نآ  ياـنعم  هک  يدراوم  رد  دوش  یم  مولعم 
تهج نیمه  هب  تسا .  فراعتم  هجو  نآ ،  زا  دارم  هک  دـنک  اعّدا  یـسک  تسا  نکمم  هجو ،  يانعم  دروم  رد  هتبلا  دـنک .  یمن  داجیا 

بلاغلا یلإ  امهنم  ّلک  عجریف   : » دـنک یم  نایب  زین  همادا  رد  « 16 « . » مغالاب الو  عزنالاب  هربعال   : » تسا هدومرف  هر )  رهاوج (  بحاـص 
دیاب دنک ،  قدص  هجو  هک  ینامز  ات  تسا و  نآ  فراعتم  يانعم  نامه  هجو  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  رما  نیا  ّتلع  ساّنلا . » رثکأ  یف 

ار نآ  دـیاب  دـنک ،  یم  قدـص  هجو  نآ ،  رب  نوچ  دراد ،  يا  هدیـشک  تروص  هک  یـسک  دـشاب .  فراعتم  ریغ  دـنچره  دوش ؛ هتـسش 
 . تسا فراعتم  ریغ  قیداصم  زا  هک  دنچره  دیوشب ؛

بلاغ و دارفا  نیب  یقرف  دنتـسه و  يواسم  نآ  هب  تبـسن  دارفا  عیمج  قالطا ،  ای  يوغل  مومع  دوجو  اـب  هک  دراد  تلـالد  موس :  هنومن 
وضو رد  تروص  نتسش  ثحب  رد  هر )  رهاوج (  بحاص  هک  تسا  بلطم  نیا  دنک ،  یمن  بلاغ  ریغ 
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هرس سدق  دیهـش (  زا  ار  یمالک  نآ ،  لیلخت  هن  تسا و  بجاو  نآ  دوخ  نتـسش  هن  هیحللا » لسرتسم   » رد دیامرف :  یم  هک  نآ  زا  دعب 
یم هرس )  سدق  دیهـش (  مالک  هب  ضارتعا  رد  رعـشلا . » فثک  نإو  لیلختلا  ّبحتـسی   : » تسا هدومرف  هک  دنک  یم  رکذ  سورد  رد  ( 

يواـستی يذـّلا  يوغللا  مومعلا  یلع  هیاورلا  تلمتـشا  ثیحو  تسا .  نآ  فلاـخم  هلّدا ،  میدرکن و  ادـیپ  اـعّدا  نیا  رب  یلیلد  دـیامرف : 
زا « 17  . » هلـسغب يزتجا  رعـشلا  فیثک  ناک  نإ  ًالثم  مغالاف  همدعو ،  بلاغلل  قفاوملا  یف  لاحلا  فلتخی  مل  هیلإ  هبـسنلاب  دارفألا  عیمج 

 . درادن دوجو  یقرف  فراعتم  ریغ  فراعتم و  بلاغ و  ریغ  بلاغ و  دارفا  نیب  هک  دوش  یم  نشور  وا  نایب  نیا 

یمن ییاهنت  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هر )  رهاوج (  بحاص  يداهتجا  شور  زا  دـشاب ،  هارمه  زین  هنیرق  اب  فارـصنا  رگا  مجنپ :  هتکن 
نآ هب  دیاب  مه  یتادّیؤم  ًایناث  دشابن ،  ضراعم  باحـصا  مهف  اب  دـیاب  ًالّوا  هکلب  دـشاب ؛ هیقف  يارب  يدامتعا  لباق  مکحم و  لیلد  دـناوت 
رب بآ  دورو  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا  لـیلق  بآ  اـب  ریهطت  رد  لّوا :  هنومن  مینک :  یم  هراـشا  هنومن  ود  هب  دروـم  نیا  رد  درک .  هفاـضا 
 ، ریهطت رد  هک  مدرم  نیب  رد  لومعم  فراعتم و  هب  فارـصنا  هار  زا  ار  بلطم  نیا  هر )  رهاوج (  بحاص  ریخای ؟  تسا  مزال  تساـجن 
 . دـنک رکذ  دـّیؤم  ناونع  هب  زین  ار  هّرمتـسم  هریـس  عامجا و  نآ ،  زا  دـعب  لـبق و  یلو  تسا ؛ هتفریذـپ  دـنزاس  یم  قّقحم  ار  بآ  دورو 

تسیچ مارحالا » هریبکت   » زا دارم  هک  نیا  رد  مّود :  هنومن 
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دهاوش اـّما  هداد ،  رارق  عرـش  بحاـص  زا  دوهعم  فراـعتم و  ار  نآ  ّهلدا  زا  یکی  و  ربـکا ؛» هّللا  لوقی :  نأ  اـهتروصف   : » دـنا هدومرف   ؟
«18  . » تسا هدروآ  زین  يرگید 

هجیتن 1

 ، درادـن دوجو  يدـیدرت  نآرب  تیؤر  قدـصرد  تسا و  تیؤر  قیداصم  زا  ًافرع  رازبا ،  اب  ندـید  هک  نیا  ندـش  نشور  زا  سپ  ًالّوا : 
 . دراد قالطا  ببس  تهج  زا  تیؤر »  » هملک تایاور ،  رد  هک  تفگ  دیاب 

مکح بسانت  یخرب  دریگ .  رارق  هیقف  دنتسم  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  فارـصنا  نیا  هجیتن ،  رد  میرادن و  فارـصنا  يارب  يا  هنیرق  ًایناث : 
نامه اریز  دش ؛ دراو  عوضوم  مکح و  تبسانم  هارزا  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دنا ،  هداد  رارق  هنیرق  ار  عوضوم  و 

دراد دوجو  یقیداصم  تسا .  بسانتم  زین  حّلـسم  مشچ  هلیـسو  هب  تیؤر  اب  دراد ،  بسانت  یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  اب  لـاله  هک  روط 
ریغ رب  ناهیقف  فراعتم ،  درف  دوجو  اب  هک  يدّدـعتم  دراوم  یـسررب  اب  دـنا .  هدرکن  لمح  فراـعتم  درف  رب  ار  قلطم  دراوم  ناـهیقف  هک 

ات دننک و  لمح  فراعتم  درف  رب  ار  قالطا  ناهیقف  دراوم ،  همه  رد  هک  تسین  نینچ  هک  میـسر  یم  هتکن  نیا  هب  دنا ،  هدومن  لمح  نآ 
 . درک نینچ  ناوت  یمن  دشابن ،  راک  رد  يا  هنیرق 

لها ناـملاع  یخرب  زا  تسین ،  بجاو  نآ  لـیلخت  دـشاب ،  هتـشاد  وم  ینز  تروص  رگا  هک  هلأـسم  نیا  رد  هر )  رهاوج (  بحاـص   . 1
 ( اهدرم فراعتم (  بلاغ و  رب  دیاب  لیلخت  اب  نتـسش  دـنک :  یم  لقن  دراد ،  تلالد  لیلخت  اب  نتـسش  رب  وم  دوجو  دـندقتعم  هک  تنس 

دوش لمح 
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« . هیف يوغللا  مومعلا  نم  تفرع  امل   : » تسا هدومرف  هدومن و  فیعضت  ار  لوق  نیا  ناشیا  دوش .  یمن  ییاه  نز  نینچ  لماش  نیاربانب  . 
 . دنام یمن  یقاب  فارصنا  يارب  یلاجم  يوغل ،  مومع  دوجو  اب  ور  نیا  زا  « 19»

 : دنا هدومرف  ریخ ؟  ای  تسا  نیا  زین  فراعتم  هک  دشاب  تسار  تسد  اب  دیاب  رس  حسم  ایآ  هک  ثحب  نیا  رد  هر )  رهاوج (  بحاص   . 2
كانمی هلبب  حسمتو   : » تسا هدمآ  تیاور  کی  رد  هچرگ  تفگ .  ار  بلطم  نیا  ناوت  یمن  اواتف ،  ّتنـس و  باتک و  تاقلطم  دوجواب 

همه نیا  لباقم  رد  تیاور ،  کی  اریز  دشاب .  حیحـص  شدنـس  هک  دـنچره  درادـن ؛ ار  دـییقت  ّتیحالـص  تیاور  نیا  اّما  کتیـصان ، »
 : دنا هدروآ  بلطم  همادا  رد  سپس  تسا .  لمتحم  زین  باحصا  ضارعا  هک  نآ  رب  هوالع  درادن ؛ دییقت  ییاناوت  تاقالطا 

« . 20» ًاّدج دیعب  فراعتملا  درفلا  هنوکل  ینمیلا  دیلاب  حسملا  یلإ  يوتفلاو  صّنلا  قالطإ  فرص  لامتحاف 

 . درک دیقم  ار  قالطا  ناوت  یمن  دراد ،  دوجو  فراعتم  درف  هک  نآ  اب  زین  دروم  نیا  رد  سپ 

 : تسا هدومرف  هتـسناد و  دارفا  زا  فراعتم  رب  لیزنت  ار  مومع  ادتبا  رد  هچرگ  نآ ،  دارفا  ریـصع و  ثحب  رد  هر )  رهاوج (  بحاص   . 3
«21  . » ریصعلا دارفأ  نم  فراعتملا  یلع  حیحصلا  مومع  لیزنتب  لقن  مل  نإ 

رظنلاب مومعلا  هدارإ  یلع  هلمح  نم  یلوأب  سیل  وهف  اذه  عمو  دیامرف :  یم  دـهد و  یم  حـیجرت  ار  نآ  هب  لمع  مومع و  نایاپ ،  رد  اّما 
نم ذّختا  ام  یلإو  همدعو  هل  ذختلا  وأ  هراکسإ  رهظ  ام  یلإو  هماسقأ  بنعلا و  دارفأ  یلإ 
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ياـعّدا يارب  یلیلد  يوغل ،  مومع  دوجو  اـب  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  نیارباـنب ،  همدـعو .  نیثـلثلا  نوداـمل  ّلحتـسم  ملـسم  وأ  رفاـک 
 . درادن دوجو  فارصنا 

 : هدومرف تسا  هیطغت  همرح  تامّرحم ،  زا  یکی  هک  نآ  مارحا و  تامّرحم  ثحب  رد   . 4

لب دحاو ؛ ریغ  هب  حّرـص  امک  هوحن ،  وأ  عاتملا  لمحو  ءانحلاو  ؤدلاو  نیطلاو  بوثلاک  اهدارفأ  عیمج  نیب  هیطغتلا  همرح  یف  قرف  ّمث ال 
هربتعملا تایاورلا  یف  هنع  ّیهنملا  ّنأل  حضاو ؛ ریغ  وهو  كرادملا  یف  معن ،  انئاملع ؛ یلإ  هتبـسن  هرکذـتلا  نع  لب  ًافالخ ،  هیف  دـجأ  ال 

وهو هنم  فراـعتملا  یلع  هلمح  بجول  هب ،  ّقلعت  ول  یهنلا  ّنأ  عم  رتـسلا ،  قلطم  ـال  بوثلاـب  رتـسلاو  هیلع  عاـنقلا  عضوو  سأرلا  ریمحت 
مارحإ ص )  هلوق (  یلإ  ًافاضم  دیامرف :  یم  هدرک و  ّدر  ار  مالک  نیا  هر )  رهاوج (  بحاص  سپس  هریخذلا .  یف  هعبتو  داتعملاب  رتسلا 

زین دروم  نیا  رد  هک  دوـش  یم  نشور  هجیتـن  رد  « 22  . » کلذ ریغو  هبرقلا  ماصع  ءانثتـساو  تاـقالطإلا  نم  هریغ  و  هسأر ،  یف  لـجرلا 
 . دنا هتفریذپن  ار  فراعتم  دروم  هب  فارصنا  هتشاد و  مّدقم  ار  قالطا 

و تسا ؛ دیـشروخ  نیمز و  نیب  هام  ندش  هلـصاف  نآ ،  نشور  فراعتم و  بابـسا  زا  یکی  هک  تسین  يدیدرت  فوسک ،  ثحب  رد   . 5
ای دشاب ،  هتشاد  فوسک  رگید  یخرب  هب  تبسن  بکاوک  زا  یخرب  رگا  هک  هدش  فالتخا  اّما  دوش .  یم  تایآ  زامن  بوجو  ببس  نیا 

ببس ناونع  هب  عومجم  رد  هک  دننک  ادیپ  فوسک  رگید  یخرب  هب  تبـسن  بکاوک  زا  یکی  ندش  هلـصاف  ببـس  هب  هام  ای  دیـشروخ و 
فراعتم ریغ 
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رد كالم  دـنا :  هدومرف  ادـتبا  رد  هر )  رهاوج (  بحاـص  دوش ؟  یم  بجاو  تاـیآ  زاـمن  يدراوم  نینچ  رد  اـیآ  دوش  یم  داـی  نآ  زا 
لیلد يو  درادن .  تلاخد  نآ  رد  ضرا  هلولیح  لیبق  زا  یّـصاخ  ببـس  هنوگ  چـیه  تسا و  فوسک  لصا  قّقحت  تایآ ،  زامن  بوجو 

 : تسا هدومرف  هتسناد و  اواتف  صوصن و  قالطا  ار  نآ 

 ، اهریغ بکاوکلا و  ضعب  وأ  ضرألا  هلولیح  نم  هببـسل  هّیلخدم  ریغ  نم  فوسک )  روبزملا (  قادصملا  قّقحت  بوجولا  یف  رادـملاف 
هنم قاسنملا  ریغ  یف  فّقوتی  دق  معن ،  ًاعرـشو .  ًافرعو  هغل  موهفملا  یف  کلذ  نم  ءیـش  هّیلخدـم  مدـعو  يواتفلاو  صوصنلا  قالطإل 

سپـس اهلاحب  لوصألاف ح  هیف ،  سامطنإلا  فعـضل  ساّنلا ،  ضعبل  ّالإ  رهظی  مل  يذـّلا  بکاوکلا  ضعبب  سمـشلا  فاـسکناک  ًاـفرع ؛
هالصلا بوجو  یف  لاکشإ  ّهنأ ال  نم  ماثللا  فشک  یف  امف   : » دیامن یم  رکذ  تسا  ناشیا  اب  قفاوم  هک  ار  ماثللا  فشک  بحاص  ياوتف 

رد ناشیا  « 23  . » ًافرع فاسکنإلا  قدـص  هب  قّقحی  اّمم  فراعتملاو  لصاحلا  ناک  نإ  دـیج ،  بکاوکلا  ضعب  هلولیحل  ناک  نإو  امهل 
؛ دوش یم  بجاو  وا  رب  زامن  دنیبب ،  ار  فوسک  هک  ره  تسا و  سامطنا  ندومن  سح  تایآ ،  زامن  بوجو  كالم  دـسیون :  یم  همادا 

نیمّجنم رگا  يرآ ،  نآ .  ریغ  ای  دشاب  تئیه  لها  لوق  رب  ینتبم  سامطنا  هک  نیا  زا  ّمعا  و  دـنیبن ؛ ای  دـنیبب  زین  يرگید  هک  نیا  زا  معا 
هک نآ  هچ  دوش ؛ یمن  بجاو  وا  رب  زامن  دیدن ،  درکن و  ساسحا  شدوخ  صخش  اّما  دندومن ،  مکح  نآ  ریغ  ای  هراتس  هب  سامطنا  هب 

درک ادیپ  نانیمطا  قوثو و  نانآ  لوق  هب  ناوت  یمن 
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ًالّوا یفرط  زا  یفراعتم ،  ریغ  دراوم  نینچ  رد  دنا :  هدومرف  هک  دنک  یم  رکذ  ار  هرکذت »  » رد هم  ّالع  و  هیاهن »  » رد خیش  ياوتف  سپـس  . 
هنوگ نیا  رد  درادـن و  نآ  رب  یتلالد  ّسح  تسا و  یفخم  رما  کی  نیا  ًایناث  و  تسا ؛ زامن  بوجو  زا  تئارب  لصا ،  میرادـن و  یّـصن 

هفوخم هیآ  اـهنیا  رب  رگید ،  فرط  زا  و  دوش .  یم  دانتـسا  مّجنم  دـننام  تسین  وا  نخـس  هب  یناـنیمطا  هک  یـسک  لوق  هب  طـقف  دراوم ، 
 : تسا هدومرف  اهنیا  رب  لاکشا  رد  ماثللا  فشک  بحاص  دنک .  یم  قدص 

هدومرف يرکذ »  » رد لوا  دیهـش  هب .  قثوی  نم ال  لوق  یلإ  هیف  دنتـسی  ام  هب ال  ّسحی  امل  بوجولا  یف  مالکلاو  هلمـشت  اهّلک  صوصنلا 
هنوگ چـیه  مدرم  عازن ،  لحم  فوسک  رد  هب .  نورعـشی  مهو ال  ًابلاغ  هّماعلا  هفاـخ  اـم  فوخملاـب  دارملا  ّنإـف  ًاـفوخم  هنوک  عنم  دـنا : 

نم هنوکل  ًاضیا ،  هیف  بوجولا  برقألاو  دـنیامرف :  یم  ناشیا  تسین .  هفوخم  هیآ  قیداـصم  زا  اذـل  دـنرادن ؛ نآ  هب  یهاـگآ  عـالّطا و 
ّالع مالک  لقن  زا  دـعب  كرادـم  بحاص  ًاقلطم .  سانلا  مظعم  هب ال  ّسحی  نم  مظعم  هفاخی  ام  فوخملاو  هب ،  ّسحی  نمل  فیواخألا 

«24 «؛ رهاوج بحاص  هیاورلا .  هتنّمضت  امک  فوخلا  هنم  لصحی  امب  بوجولا  هطانإ  دوجألاو  دنک :  یم  نایب  يرکذ ،  رد  دیهـش  هم و 
امل  : » دیامرف یم  دنک و  یم  لاکـشا  ماثللا  فشک  مالک  رد  اّما  دریذپ ،  یم  ار  قالطا  ادتبا  رد  هچرگ  تاملک ،  نیا  همه  لقن  زا  دـعب 

تحت لخدی  الف  هریغ  اّمأ  هببس  ناک  ام  ًانئاک  هنم  فراعتملا  وه  ام  یلإ  فوسکلا  ّهلدأ  قالطإ  فارصنإ  نم  تفرع 
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یم هجیتن  تمـسق  نیا  زا  هیلإ . » قالطإلا  فارـصنإ  نع  ًالـضف  هدارفأ  ضعب  یلع  مسإلا  قدـص  یف  ّکش  اّمبر  لب  روبزملا ،  قالطإلا 
لئاق دـشاب ،  ضرا  هلولیح  هک  صاخ  ببـس  هب  تبـسن  ار  تاـیآ  زاـمن  بوجو  هر )  رهاوج (  بحاـص  فوسک ،  باـب  رد  هک  میریگ 

یتروص رد  دشاب ،  فراعتم  دارفا  بابسا و  زا  رگا  دوش  یم  فوسک  ببس  هک  ار  يرگید  بابسا  تسا ؛ هداد  هعسوت  ار  هریاد  هدشن و 
 ، تاـقالطا باـب  زا  زین  ار  فراـعتم  ریغ  بابـسا  دارفا و  یّتـح  هک  يا  هنوگ  هب  دـناد ،  یم  رت  عیـسو  رایـسب  ار  هریاد  ماـثللا  فشک  هک 

نامه هک  تسا  نآ  هّجوت  لباق  هتکن  تسا .  دـّیقم  صخـش  دوخ  ندـید  ساسحا و  هب  طقف  هتبلا  دـناد ؛ یم  تاـیآ  زاـمن  موزل  بجوم 
فوسک و ثحب  رد  تسا ،  تیؤر  كالم  عبانم ،  تایاور و  رد  تیؤر )  اـب  يرمق  هاـم  عورـش  عازن (  دروم  ثحب  لـصا  رد  هک  هنوگ 

 : تسا هدش  هداد  رارق  تیؤر  ناهیقف ،  تاملک  تایاور و  بلاغ  رد  كالم  زین  تایآ  زامن  موزل 

ملذ متیأر  اذإف  رمقلا ،  فسخو  سمـشلا  فسک  هقلخل  رجزلا  دـیدجت  هدابع و  فیوخت  دارأ  اذإ  هّللا  ّنإ  ع : )  نیقداـصلا (  نع  يور 
تاـمالع نم  هلئاـهلا  حاـیرلاو  نیفوسکلاو  لزـالزلا  ّنا  ع : )  هیبأ (  نع  قداـصلا  نع  راّـمع  ربخ  زین  « 25  . » هالـصلاب هّللا  یلإ  اوعزفاف 

دیآ یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  مجنپ ،  دروم  زا  « 26  . » مکدجاسم یلإ  اوعزفاو  هعاسلا  مایق  اورکذتف  کلذ  نم  ًائیش  متیأر  اذإف  هعاسلا ، 
رد یگرزب  فالتخا  نینچ  دوب ،  حرطم  ناهیقف  نیب  رد  یمّلسم  رما  کی  ناونع  هب  فراعتم  درف  هب  فارصنا  هچنانچ  هک 
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يارب دـشاب  ضرا  هلولیح  نامه  هک  تسا  فوسک  رد  فراـعتم  ببـس  هک  ار  هچنآ  دـیاب  ادـتبا  زا  تشادـن و  یلیلد  چـیه  ناـنآ  ناـیم 
هن دش ،  هظحالم  هک  هنوگ  نامه  دروم  نیا  رد  ًاصوصخ  فارـصنا  لصا  هک  یلاح  رد  دـنداد .  یم  رارق  كالم  تایآ ،  زامن  بوجو 

 . دراد دوجو  دیدرت  فوسک  مسا  قدص  رد  رگید  هریاد  رد  هتبلا  رگید .  ناگرزب  هن  تسا و  هر )  رهاوج (  بحاص  لوبق  دروم 

هل دولوملا  یلعو   » قالطا هب  « 27  ( » هر یئوخ (  قّقحم  دـننام  ناگرزب  زا  یخرب  ریغـص  هجوز  رب  هقفن  موزل  مدـعو  موزل  ثحب  رد   . 6
حضاو غلاب  هجوز  هب  فارصنا  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  مه  ریغـص  لماش  دنا :  هدومرف  هدرک و  کّسمت  فورعملاب » ّنهتوسکو  ّنهقزر 

 . دنا هدرکن  یهّجوت  فارصنا  نیا  هب  رگید ،  ترابع  هب  تسا .  نشورو 

َنْـصَّبَرَتَی ًاـجاوْزَأ  َنوُرَذَـی  ْمُْکنِم َو  َنْوَّفَوَُـتی  َنیِذَّلا  َو   » هیآ هب  دـنک  توـف  وا  رهوـش  هک  یناـمز  ریغـص  هجوز  يارب  تاـفو  هّدـع  رد   . 7
 . تسا نشور  غلاب  هب  جاوزا  فارصنا  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدش  کّسمت  ًارْشَع » ٍرُهْشَأ َو  َهََعبْرَأ  َّنِهِسُْفنَِأب 

یّتح دـننک ،  یم  کـسمت  عیب  دراوم  ماـمت  رد  نآ  قـالطا  هب  ناـهیقف  هک  تسا  نشور  رایـسب  عیبـلا ، » هّللا  ّلـحأ   » هب لالدتـسا  رد   . 8
هک هدشن  هدید  لاحب  ات  دروم ،  نیا  رد  تنرتنیا .  ای  نفلت  قیرط  زا  عیب  دننام  تسا ؛ هتشادن  دوجو  هتـشذگ  رد  هک  يدراوم  قیداصم و 

یخرب یّتح  دراد .  دوجو  مدرم  رتشیب  يارب  هک  تسا  یعیب  نامه  نآ  دراد و  فارصنا  فراعتم  عیب  هب  عیب ، »  » هملک دنک  اعّدا  یهیقف 
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 . دنا هدرک  کّسمت  زین  دراد  دوجو  دیدرت  نآ  هب  تبسن  عیب  قدص  رد  هک  ینامز  عیب  يارب  نآ  قالطا  هب 

ار برض  هاگ  چیه  هک  تسا  نشور  ناگمه  يارب  ِضْرَْألا » ِیف  ُْمْتبَرَض  اذِإ   : » دنک یم  تلالد  زامن  رصق  رب  هک  يا  هفیرـش  هیآ  رد   . 9
یـضعب رخاوا  نیا  رد  هچرگ  دـنا ؛ هدرکن  لمح  تسا  رطاق  بسا و  لیبق  زا  تاناویح  رب  راوس  ای  هدایپ و  نتفر  هار  هک  فراـعتم  درف  رب 

هداد رارق  هیآ  نیا  رد  لخاد  ار  هار  ندومیپ  هنوگره  هدرک و  کّسمت  نآ  قالطا  هب  گرزب  ناهیقف  اّما  تسا ،  هدـش  داجیا  تاهبـش  زا 
 . دشاب هتشادن  ار  فراعتم  ندومیپ  ناونع  هک  دنچره  دنا ؛

لطاب نآ  زا  روظنم  هک  دـندقتعم  يراصنا  خیـش  هلمج  زا  ناهیقف  روهـشم  هک  ِلِطاْبلِاب » ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  ال   » هفیرـش هیآ  رد   . 10
؛ تسا هتفرگ  رارق  میرحت  دروم  هفیرـش ،  هیآ  نیمه  تلالد  هب  هک  دراد  دوجو  ام  نامز  رد  ًاصوصخ  لطاب  زا  یقیداصم  تسا .  یفرع 

لطاـب مدرم  مومع  دزن  رد  رهاـظ  بسح  هب  دوش ،  یم  داـی  یمره  تـالماعم  هب  نآ  زا  هک  تسیئوکدـلگ  تکرـش  لـیبق  زا  یتـالماعم 
هب دـنک  هّجوت  نآ  تقیقح  هب  بوخ  فرع ،  رگا  و  دور .  یم  رامـش  هب  لطاب  قیداـصم  زا  تسا  لـطاب  نآ  تقیقح  نوچ  اـّما  تسین ، 

 . دنک یم  مکح  نآ  ندوب  لطاب 

اهرتمولیک زا  رگا  هکلب  تسا ؛ هدادـن  صاصتخا  فراعتم  یلومعم و  مشچ  اب  ندـید  هب  ار  مرحماـن  هب  هاـگن  تمرح  یهیقف  چـیه   . 11
 . دوب دهاوخ  تمرح  نیا  لومشم  دنیبب ،  ار  یمرحمان  یسک  يوق ،  ياه  نیبرود  اب  زین  رترود 

یتایاور لاله ،  ثحب  رد   . 12
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هدـید لاوز  زا  دـعب  رگا  دـیآ و  یم  باسح  هب  لاّوش  هام  زا  زور ،  نآ  دـشاب ،  هدـش  هدـید  لاوز  زا  لبق  زور  رد  لاله  رگا  هک  میراد 
اب دراد ؛ فارـصنا  بش  رد  ندید  هب  تیؤر ،  هک  دننک  اعّدا  دـیاب  فارـصنا  هب  نیلئاق  هک  یلاح  رد  « 28  . » تسا ناـضمر  وزج  دوش ، 

یمن ام  دـنا :  هدومرف  یخرب  هک  نیا  میریگ  یم  هجیتن  هدـش  رکذ  دراوم  زا  تسا .  هدـش  ربتعم  زین  زور  رد  تیؤر  زا  یتمـسق  لاح  نیا 
مکح كالم  ار  یفراعتم  ریغ  ًالماک  درف  لاله ،  تیؤر  رد  یلو  میورب  فراعتم  دارفا  غارس  ّهلدا  تاقلطم  رد  هقف  ياج  همه  رد  میناوت 

رد ناهیقف  هک  تفای  دهاوخ  زین  يرگید  دراوم  دنک ،  يرتشیب  یسررب  هقف  رد  یسک  رگا  و  تسین ؛ یحیحص  بلطم  « ، 29» میهد رارق 
اهنآ رد  هک  تسا  هدـش  هراشا  يدراوم  هب  لاله » تیؤر  هرابرد  مهم  هتکن  دـنچ   » هلاقم رد  دـنا .  هدادـن  رظن  فراعتم  درف  هب  اـه ،  نآ 

هب هلاـسر ،  نیا  رد  هدـش  رکذ  دراوـم  ناـیم  رد  هک  تسا  نآ  بجعت  اـّما  دـنا ؛ هدرک  لـمح  فراـعتم  درف  رب  ار  قـلطم  دراوـم  ناـهیقف 
هزور زامن و  رد  تسا :  هدمآ  مراهچ  دروم  رد  لاثم ،  ناونع  هب  درادـن .  اعّدـم  نیا  اب  یطابترا  چـیه  ًاساسا  هک  میروخ  یمرب  يدراوم 
قطانم ار  رایعم  ناهیقف  زا  يرایـسب  تسا ،  فراعتم  ریغ  هاتوک و  رایـسب  اه  بش  اـی  اـهزور  هک  بطق  هب  کـیدزن  اـی  یبطق  قطاـنم  رد 

هب دشاب ،  حرطم  فراعتم »  » هملک اجره  ایآ  دراد ؟  یلـصا  ياعّدـم  اب  یطابترا  هچ  عرف  نیا  هک  تفگ  دـیاب  « . 30» دنناد یم  فراعتم 
یقالطا ثحب  نیارد  ایآ  تسا ؟  طبترم  ثحب  نیا 
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هطقن ره  رد  مدرم  هک  تسا  باب  نیا  زا  دروم ،  نیا  رد  فراعتم  كالم  هک  تسا  نشور  دوش ؟  لمح  فراعتم  درف  رب  دـیاب  هک  هدوب 
نیرت بسانم  اذـل  دـنهد .  ماجنا  ار  شیوخ  يدابع  لامعا  مدرم  ریاس  دـننام  دـیاب  دـنراد و  كارتشا  فیلکت  لـصا  رد  هیقب ،  اـب  يا ، 

هالـصلا مقأ   » هک دـیوگ  یمن  یهیقف  چـیه  ّالاو  دـنهد  ماجنا  اردوخ  لامعا  تقو  جـنپ  رد  فراعتم ،  قطانم  دـننام  هک  تسا  نآ  دروم 
صوصخ رد  « 31» مشـش دروم  رد  نینچ  مه  درک .  لـمح  فراـعتم  بورغ  عولط و  رب  دـیاب  ار  لـیللا » قـسغ  یلإ  سمـشلا  كولدـل 
هدافتـسا قالطا  زا  زین  ار  نیا  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  دشاب .  فراعتم  ّالـش ق  دیاب  دسیون :  یم  تسا  قّالـش  نآ  ّدح  هک  یتارکنم 

 . تسا فراعتم  ياه  ّالش ق  كالم ،  هک  دوش  یم  هدافتسا  دراد  دوجو  هک  ینئارق  اب  هکلب  دننک ؛ یمن 

هجیتن 2

فارصنا ياعدا  ثحب  يدنب  عمج 

 . دومن کّسمت  نآ  هب  دیاب  تسا و  قالطالا  هلاصا  یلّوا ،  لصا   . 1

فارصنا رب  يا  هنیرق  هک  هقف  زا  يدایز  دراوم  رد  دش  هظحالم  دراد .  زاین  هنیرق  هب  ًامتح  صاخ ،  دروم  ای  صاخ  درف  هب  فارـصنا   . 2
هنیرق رگید ،  يوس  زا  میرادـن  فارـصنا  يارب  يا  هنیرق  زین  ثحب  نیا  رد  دـنا ؛ هدرک  کّسمت  قلطم  دراوم  هب  ناـهیقف  درادـن ،  دوجو 

 . تسین انتعا  لباق  زین  عوضوم  مکح و  تبسانم 

دـهاوش و دـیاب  هکلب  دریگ ؛ رارق  هیقف  دنتـسم  دـناوت  یمن  نآ  دوجو  فرـص  دراد ،  دوجو  فارـصنا  رب  هنیرق  هک  مه  يدراوم  رد   . 3
 . دشاب هتشاد  دوجو  زین  يرگید  نئارق 

رما نیا  رد  سّدقم  عراش  رگا  دسر  یم  رظن  هب   . 4
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هب دومرف .  یم  رکذ  ار  یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  رابتعا  حیرـص ،  نشور و  ینایب  اـب  دـیاب  تسناد ،  یم  ربتعم  ار  حّلـسم  ریغ  تیؤر  ّمهم 
فارصنا دّرجم  هب  تسا ،  هام  ره  رد  هکلب  لاس و  ره  رد  ناناملـسم  يالتبا  دروم  هک  يرما  رد  عراش  تفگ  ناوت  یمن  رگید ،  ترابع 

 . دنک افتکا 

رگا نیاربانب ،  دراد .  راـبتعا  نیمز  حطـس  رد  مه  نآ  یلومعم  تیؤر  طـقف  هک  میوش  لـئاق  دـیاب  میریذـپب ،  ار  فارـصنا  هچناـنچ   . 5
هب ناوت  یمن  هک  یلاح  رد  دشاب ؛ هتشاد  رابتعا  دیابن  دنیبب ،  یلومعم  مشچ  اب  ار  هام  یعفترم  رایـسب  نامتخاس  ای  هوک  يالاب  رد  یـسک 
هب بلطم  نیا  اّما  دورب ؛ هوک  يالاب  رب  ناسنا  هک  هدش  یهن  تایاور  زا  یخرب  رد  باتفآ ،  بورغ  هب  تبسن  هتبلا  دش .  مزتلم  بلطم  نیا 
هک هنوگ  نامه  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یبوخ  هب  نیاربانب ،  تسا .  فالتخا  عوضوم  رد  ود ،  نیا  نیب  درادـن و  یطابترا  اـم  ثحب 

هیرظن نیا  اب  طباوض ،  ّهلدا و  دراد و  یعرش  ّتیجح  رابتعا و  زین  حّلسم  مشچ  اب  تیؤر  دشاب ،  یفاک  دناوت  یم  يداع  مشچ  اب  تیؤر 
 . تسا دعاسم  ًالماک 

ّتیعوضوم ّتیقیرط و  مّود :  ياعّدا 

ّتیقیرط تیؤر ،  لاله ،  هلئـسم  رد  هک  تسا  هدـمآ  هتفرگ و  رارق  هراشا  دروم  ّتیعوضوم  ّتیقیرط و  هلأسم  اـه  هتـشون  زا  یخرب  رد 
نوچ هک  دـنا  هدوب  بلطم  نیا  ّلح  لاـبند  هب  قیرط  نیا  زا  دراد .  ّتیعوضوم  مرحماـن ،  هب  هاـگن  هلئـسم  رد  ًـالثم  هک  یلاـح  رد  دراد ؛

بلطم نیا  درادن .  دوجو  یقرف  نآ  بابسا  ماسقا و  نایم  دراد ،  ّتیعوضوم  مرحمان  هب  هاگن  هلئسم  رد  تیؤر 
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دراد و ّتیقیرط  ناونع  يرمق ،  هام  لّوا  لاله  هلأسم  رد  تیؤر  هک  میرادـن  يدـیدرت  الّوا :  اریز :  تسا ؛ يّدـج  هشقاـنم  لـباق  ًـالماک 
ایآ هک  تسین  نیا  رد  ثحب  اّما  دوش .  نآ  نیزگیاـج  دـناوت  یم  یـصخش ،  ملع  اـی  لداـع  دـهاش  ود  تداهـش  لـیبق  زا  يرگید  روما 

ّتیقیرط هیرظن  قبط  مه  ینعی  دوش ؛ یم  حرطم  لوق  ود  ره  قـبط  ثحب ،  لـحم  عازن  ًاـساسا  ّتیعوـضوم ؟  اـی  دراد  ّتیقیرط  تیؤر ، 
زا تیؤر  اـی  تسا  قیرط  تیؤر ،  قـلطم  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد  فـالتخا  دراد .  ّتیعوـضوم  تیؤر ،  هک  يأر  نیا  قـبط  مه  تیؤر و 

ناوت یمن  ّتیعوضوم  یفن  اب  رت ،  نشور  ترابع  هب  يداع ؟  قیرط  زا  تیؤر  ای  دراد  ّتیعوضوم  تیؤر ،  قلطم  ایآ  و  يداـع ؟  قیرط 
هک یکیکفت  ساسا  رب  تسا :  هدمآ  « 32» تالاقم زا  یخرب  رد  هک  نیا  تسا .  ربتعم  يداع  قیرط  زا  تیؤر  هک  درک  تابثا  ار  رما  نیا 
یم حّلـسم  ریغ  مشچ  اب  ام  يریذپ  تیؤر  ًافرـص  كالم ،  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  میدـش ،  لئاق  ّتیعوضوم  ّتیقیرط و  دراوم  نیب 
یفن و  ّتیقیرط ،  لصا  طقف  ّتیعوضوم ،  یفن  دناسر ؟  یم  هجیتن  نیا  هب  ار  ام  کیکفت  هنوگچ  هک  تسا  بّجعت  ياج  رایـسب  دشاب . 
رگید یخرب  رد  درادن .  یطبر  يرگید  هب  مادکره  قالطا  مدع  قالطا و  اّما  دـنک ؛ یم  تابثا  ار  ّتیعوضوم  لصا  طقف  زین ،  ّتیقیرط 

نآ دشاب ،  یصاخ  زیچ  هزادنا  ای  دیدحت  يارب  قیرط  ندید ،  ای  ندینش  هک  یتایاور  رد  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  « ، 33» تالاقم زا 
مشچ اهنت  هن  دوش .  یمن  نآ  نیزگیاج  يرگید  زیچ  دراد و  ّتیقیرط  ندید  ندینش و 
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هک تسا  نآ  هظحالم  لباق  هتکن  ددرگ .  یمن  نآ  نیزگیاج  زین  هداعلا  قراخ  ندـید  ندینـش و  یّتح  هکلب  رازبا ،  اب  ندینـش  حّلـسم و 
اب رگید ،  روـما  ینیزگیاـج  سکع ،  هب  هکلب  دوـش ،  نآ  نیزگیاـج  دـناوتن  زین  يرگید  یّتـح  هک  تسین  نیا  تـّیقیرط  ياـنعم  ًـالّوا : 

كـالم و اـی  دـشاب و  قـیرط  یناوـنع  هک  نیا  نیب  یطلخ  هک  دوـش  یم  نشور  ثحب  رد  تـّقد  اـب  ًاـیناث :  دراد .  يراـگزاس  تـّیقیرط 
دیدحت يارب  ِعوضوم  ندـید ،  ندینـش و  يدراوم  نینچ  رد  مییوگب  تسا  نکمم  تسا .  هدـش  عقاو  دریگ ،  رارق  مکح  يارب  عوضوم 
تبسانم دیدحت  اب  هک  يروما  هکلب  دوش ؛ نآ  نیزگیاج  دناوتن  يزیچ  ره  هک  دنک  یم  اضتقا  عوضوم ،  مکح و  تبسانم  هنیرق  تسا و 

نامه تسا .  صخرت  ّدـح  هلأسم  دـننام  لاله ،  باب  رد  تیؤر  هک  هدـمآ  هلاقم  نیا  رد  ًاثلاث :  ددرگ .  نآ  نیزگیاج  دـناوت  یم  دراد 
یلیلد چیه  تسا و  اعّدا  کی  نیا  طقف  هک  یلاح  رد  تسا .  نینچ  زین  ثحب  نیا  رد  دشاب ،  یم  دـیدحت  ماقم  رد  عراش  اجنآ  هک  روط 

و دوش ؛ یلومعم  ندید  نیزگیاج  دناوت  یمن  رازبا  اب  ندـید  هک  مییوگب  میناوت  یم  ینـشور  هب  صخرت ،  ّدـح  هلئـسم  رد  اریز  درادـن ؛
ناذا يادـص  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  رهـش  زا  ندـش  رود  كالم ،  اـجنآ  رد  هکارچ  دراد .  دوجو  زین  عوضوم  مکح و  تبـسانم  هنیرق 

نآ دـیدحت  يرمق و  هام  عورـش  اب  یتافانم  هنوگ  چـیه  دـنک ،  یم  تیافک  مه  رازبا  اب  تیؤر  مییوگب  رگا  اجنیا  رد  اـّما  دوشن ؛ هدـینش 
یّتح دننک ؛ عفد  ار  لباقم  لاوقا  مامت  دیاب  رازبا  اب  تیؤر  تیافک  مدع  هب  نیلئاق  هک  نآ  رت  مهم  هتکن  هرخالاب  درادن . 
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رد ایآ  دنادب ،  يرمق  هام  أدبم  ار  قاحم  زا  هام  جورخ  یـسک  رگا  دنناد .  یم  قاحم  زا  جورخ  دّرجم  ار  هام  عورـش  هک  یناسک  هیرظن 
 ، قاحم زا  جورخ  يارب  تیؤر ،  تایاور  هک  دیوگب  رگا  درادـن ؟  يراگزاس  دـیدحت  ماقم  اب  هیرظن  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  وا  لباقم 

مـشچ اـب  تیؤر  ناـمه  تیؤر ،  هک  هیرظن  نیا  ًاـساسا  دـیهد ؟  یم  باوـج  هنوـگچ  يداـع ،  مشچ  اـب  تیؤر  ناـکما  هن  تسا  قـیرط 
یلومعم تیؤر  رب  ار  تیؤر  سپس  دیا و  هدرک  نّیعم  دوخ  نهذ  رد  ار  دصقم  ادتبا  امش  تسا .  نشور  هرداصم  کی  تسا ،  یلومعم 

نیا صّخرت  ّدح  هلأسم  رد  رت ،  نشور  ترابع  هب  دـیا .  هداد  ماجنا  لومحم  طرـش  هب  يرورـض  هیـضق  هیبش  يزیچ  دـیا و  هدرک  لمح 
نایب عراش  هچنآ  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  و  دنیوگ ؛ یم  صّخرت  ّدـح  ار  نّیعم  ّدـح  کی  فرع ،  رظن  زا   . 1 دراد :  دوجو  تاّیصوصخ 

يراگزاس دیدحت  ناونع  اب  دیاب  دشاب ،  نآ  يارب  قیرط  دهاوخب  هک  يزیچ  ره   . 2 تسا .  یفرع  ّدح  نیا  زارحا  يارب  قیرط  هدومرف ، 
دراد زور  ای 30  زور  ره 29  رد  نایاپ  کی  عورش و  کی  هام  ینعی  دراد ؛ دوجو  یعقاو  دیدحت  کی  ثحب  نیا  رد  یلو  دشاب .  هتـشاد 
هلأسم رد  اّما  دراد ،  یفرع  ناونع  کی  ّدـح  صّخرت ،  هلئـسم  رد  رگید  ترابع  هب  درادـن .  یفرع  ناونع  تسا و  ینیوکت  رما  کی  هک 

هچ يارب  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  هداد ،  رارق  قیرط  ار  تیؤر  عراش  هک  لاح  تسا .  یعقاو  ناونع  کی  لـاله  هاـم و  ثحب ،  دروم 
رارق قیرط  يزیچ 
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تیؤر ناکما  یلومعم  مشچ  اب  هدـش و  جراخ  قاحم  زا  هک  یتروص  رد  هاـم  يارب  تسا  قیرط  تیؤر  مییوگب  رگا  تسا ؟  هدـش  هداد 
ّتیقیرط و هب  تبسن  عازن ،  نیا  صوصخ  رد  هک  دنک  یم  اضتقا  یملع  ثحب  سپ  اعّدم .  نیع  مه  تسا و  رود  مه  نیا  دشاب ،  هتشاد 

تـسا قاحم  زا  جورخ  دّرجم  ایآ  تسیچ ؟  هدش  عقاو  نآ  يارب  عوضوم  تیؤر  هچنآ  مینیبب  هکلب  مینکن ؛ ثحب  تیؤر  ّتیقیرط  مدـع 
دناوت یمن  تسا ،  فرع  مهف  زا  جراـخ  یلقع و  قـیقد ،  يرما  قاـحم  زا  جورخ  دّرجم  نوـچ  هک  تفگ  ناوـت  یم  تروـص  نیا  رد   ؟
مـشچ اب  هک  دریگب  هلـصاف  دیـشروخ  زا  يرادـقم  هب  دوش و  جراخ  يا  هزادـنا  هب  قاـحم  زا  هک  تسا  نآ  مّود  لاـمتحا  دـشاب .  نازیم 

هک دوش  جراخ  قاحم  زا  يا  هزادنا  هب  هام  هک  نآ  مّوس  لامتحا  دید .  ار  نآ  ناوت  یم  حّلـسم  مشچ  اب  اّما  دـید ،  ار  هام  ناوتن  یلومعم 
یم نآ  رب  یلیلد  هچ  تسا و  حیحص  مّوس  مّود و  لامتحا  ود  زا  کی  مادک  هک  تسا  نیا  ثحب  دشاب .  ندید  لباق  مه  يداع  مشچ  اب 

هب درک .  تاـبثا  ناوت  یمن  ار  لاـمتحا  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  دراد ،  ّتیقیرط  تیؤر  مییوگب  هک  نیا  فرـص  هب  دوـمن ؟  هماـقا  ناوـت 
ار اهنآ  زا  مادـک  ره  قالطا ،  مدـع  قالطا و  هار  زا  ناوت  یم  هتبلا  دراد .  يراـگزاس  لاـمتحا  ود  ره  اـب  ّتیقیرط  نیا  رگید ،  تراـبع 

رابتعا مدع  يارب  ثحب  نیا  رد  هک  ییاعّدا  ود  زا  مادـک  چـیه  هک  دوش  یم  نشور  هدـش  رکذ  بلاطم  عومجم  زا  درک .  یفن  ای  تابثا 
هدش حرطم  حّلسم  مشچ  اب  تیؤر 
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عورـش كالم  تسا ،  قیرط  نآ  هب  تبـسن  تیؤر  لاله و  كالم ،  نوچ  هجیتن  رد  تسا .  شودـخم  ًالماک  تسین و  هتفریذـپ  تسا ، 
 . دوش یم  طوبرم  لّوا  بش  نامه  هب  هک  تسا  یعقاو  رما  کی  لاله  میتفگ  ًالبق  تسا و  لـاله  هب  نیقی  هزور ،  بوجو  يرمق و  هاـم 

 . دنک یم  تیافک  زین  تالآ  بابسا و  اب  ندید  نیاربانب ، 

 ، دنا هدومن  حرطم  حّلسم  مشچ  اب  تیؤر  رابتعا  نیرکنم  هک  یتالاکشا  زا  یضعب  هب  تسا  مزال  شخب  نیا  رد  تامّهوت :  تالاکشا و 
تساجن و باب  رد  تسا  مزال  دـشاب ،  هتـشاد  ّتیجح  رابتعا و  هتفرـشیپ ،  لـئاسو  رازبا و  اـب  تیؤر  رگا  لّوا :  لاکـشا  دوش :  هتخادرپ 

دیاب دـشاب ،  صیخـشت  لباق  مه  پوکـسورکیم  اب  تساجن  تاّرذ  هچنانچ  ینعی  دـشاب .  یفاک  زین  پوکـسورکیم  اب  ندـید  تراهط ، 
«34  . » تسا حیحص  ریغ  هکلب  لکشم ،  یهقف  رظن  زا  رما  نیا  هب  مازتلا  هک  یلاح  رد  تسش ؛ ار  سابل 

ینعی تسا .  تساجن  هب  نیقی  نآ ،  ریهطت  موزل  تساجن و  باب  رد  كالم  تایاور ،  قبط  هک  تسا  نشور  رایـسب  بلطم  نیا  خـساپ : 
نشور هتبلا  « . 35 «» سأب ّالإو ال  هلسغاف ،  ءیـش  هرثأ  نم  نابتـسإ  ناک  نإ   : » تسا مزال  ریهطت  دشاب ،  ینیقی  تساجن  هک  یتروص  رد 

یمن مزال  ار  تاساجن  درومرد  عقاو  زا  قیقحت  یـسررب و  ّکش ،  ماگنه  رد  عراش  تسا .  ّکـش  صوصخ  رد  تاـیاور  نیا  هک  تسا 
تاساجن باب  رد  رگا  رگید ،  ترابع  هب  دیوشب .  ار  نآ  دنک و  بانتجا  نآ  زا  تسا  مزال  درک ،  ادیپ  نیقی  نآ  هب  رگا  هکلب  دناد ، 
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ای پوکسورکیم و  اب  ندید  یـسررب ،  ياه  هار  زا  یکی  هک  میتفگ  یم  نشور  تروص  هب  دوب ،  قیقحت  یـسررب و  لصا ،  هدعاق و  زین 
هکلب دـناد ؛ یمن  مزال  ار  یـسررب  نینچ  عراش  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هداد ،  عراش  هک  يا  هعـسوت  تهج  هب  اـّما  تسا .  نیب  هّرذ 

یـسررب هچرگ  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  لاـح  تسا .  مزـال  نتـسش  دوش ،  لـصاح  عطق  ناـسنا  يارب  يداـع  تروـص  هب  رگا 
سابل رد  تساجن  تاّرذ  پوکـسلت ،  ای  نیب  هّرذ  اب  دـتفا و  قافّتا  يرما  نینچ  ًافداصت  رگا  یلو  تسین ،  مزال  تالآ  رازبا و  اب  تساجن 
دوجو هب  نوچ  تسا و  هنابتـسا  قیداصم  زا  زین  دروم  نیا  هک  مییوگب  میناوت  یم  تاقالطا  قبط  ًارهاـظ  تفگ ؟  دـیاب  هچ  دوش ،  هدـید 
باـب رد  دوجوم  ّهلدا  عوـمجم  زا  هک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نیا  هتبلا  دراد .  ار  دراوـم  ریاـس  مکح  هدـش ،  لـصاح  نیقی  تساـجن 

نیا اّما  تسا ؛ هتـسناد  مدع  هلزنم  هب  ار  نآ  هدادن و  رارق  مکح  عوضوم  ار  رادـقم  نیا  عراش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تساجن  تراهط و 
راوید هک  تسا  یناکم  صّخرت  ّدح  تسا :  هدش  هتفگ  صّخرت  ّدح  رد  مّود :  لاکشا  مینک .  دنتسم  فارـصنا  هب  میناوت  یمن  ار  ینعم 

یم مزال  تسا ،  ندینـش  قلطم  تیؤر و  قلطم  كالم  مییوگب  رگا  دوشن .  هدینـش  ناذا  يادص  دشاب و  رود  مشچ  زا  رهـش  ياه  هناخ 
رد دشاب ؛ ناکم  نامه  وا  صّخرت  ّدح  دنیبب ،  ار  اهراوید  پوکسلت  ای  نیبرود  اب  يرتمولیک  تسیب  هلـصاف  زا  ًالثم  یـسک  رگا  هک  دیآ 

 . تسا یعیبط  ندینش  ندید و  يداع و  تلاح  كالم ،  دنا  هداد  اوتف  ناهیقف  همه  هک  یلاح 
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یفرع رما  کـی  هکلب  دوش ،  فلتخم  صاخـشا  دارفا و  فـالتخا  هب  هک  تسین  يروـما  زا  صّخرت  ّدـح  هک  تسا  نشور  خـساپ :  «36»
 ، دروم نیا  رد  فرع  دراد .  رظن  یفرع  هطباض  کی  هب  هکلب  تسین ،  ضحم  يدّبعت  رما  کی  ناونع  هب  زین  عراش  دیدحت  نیا  و  تسا ؛

یتلاخد لئاسو  رازبا و  رگا  هکارچ  تسین ؛ لئاق  يرابتعا  تالآ  رازبا و  يارب  دـهد و  یم  رارق  نازیم  ار  يداع  ندینـش  ندـید و  نامه 
ّدح كالم  رگید ،  ترابع  هب  دش .  یم  جراخ  ّدح  تقیقح  ناونع و  زا  ًاساسا  و  دّدعتم ،  ّدح  نیا  لئاسو ،  فالتخا  هب  رگید  تشاد ، 

کی هک  نیا  رب  تسا  هنیرق  نیرتهب  ندش ،  رود  دوخ  دوشن و  هدید  رهش  ياهراوید  هک  تسا  يرادقم  هب  رهش  زا  ندش  رود  صّخرت ، 
دنهد تداهش  ربارب ،  ود  ییانیب  تردق  اب  ییانثتسا  رفن  ود  رگا  هک  هدش  هتفگ  مّوس :  لاکـشا  دراد .  دوجو  نآ  يارب  یعقاو  نّیعم  ّدح 

 ، ًالّوا باوج :  درادن .  يرابتعا  چیه  هک  مییوگب  مینک و  قحلم  دراوم  نیا  هب  دیاب  زین  ار  لئاسو  اب  ندید  هجیتن  رد  دـنک ؛ یمن  تیافک 
نیبرود و رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دایز  نآ  رد  اطخ  هابتـشا و  دوجو  لامتحا  تسا ،  ییانثتـسا  اـهنآ  ندـید  تردـق  هک  تهج  نیا  رد 
رد اّما  دنیبب ؛ پوکسلت ،  نیبرود و  اب  دنناوت  یم  همه  ًایناث ،  تسا .  فیعض  رایسب  ّدح  رد  ای  درادن و  دوجو  ای  لامتحا  نیا  پوکـسلت 

دننام زین  پوکـسلت  اب  ندـید  هک  مینک  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  میناوت  یمن  نیاربانب  تسا .  ناـنآ  دوخ  هب  ّصتخم  ندـید  دروم ،  نیا 
هداعلا قراخ  مشچ  اب  ندید 
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ناوت یمن  تساجن  باـب  رد  ًـالثم  درک  قحلم  نآ  هب  ناوت  یمن  ار  رگید  دراوم  تسا و  ساـیق  کـی  اـهنت  لالدتـسا  نیا  ًاـثلاث ،  تسا . 
هب نوچ  هکلب  تسین ؛ مزال  نآ  زا  بانتجا  وارب  دنیبب ،  ار  تساجن  دوخ  مشچ  اب  دشاب و  ییانثتـسا  یـسک  ییانیب  تردق  رگا  هک  تفگ 

 . تسین مزال  بانتجا  نارگید  يارب  دنچره  دنک ؛ بانتجا  دیاب  ًامتح  تسا ،  هدرک  نیقی  تساجن  لوصح 

 ، دـنا هدـید  هک  نانآ  دوخ  يارب  یلو  درادـن ؛ يرابتعا  نارگید  يارب  نانآ  تداهـش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اوتف  ای  هیرظن  نیا  زا  ًاعبار ، 
زا شیب  سّدقم  عراش  هک  تسا  نآ  حّلسم  مشچ  ندوب  ربتعم  همزال  مراهچ :  لاکشا  دنهد .  رثا  بیترت  نآ  هب  دیاب  دراد و  رابتعا  ًاعطق 
هام ًابلاغ  ای  هشیمه  هدوبن ،  مدرم  رایتخا  رد  لئاسو  نیا  هتشذگ  رد  نوچ  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب .  هتخادنا  هابتـشا  هب  ار  مدرم  لاس  رازه 

حیحـص یتروص  رد  لاکـشا  نیا  ًالّوا ،  خساپ :  دش .  مزتلم  رما  نیا  هب  ناوت  یمن  هک  یلاحرد  تسا ،  هدش  عورـش  نانآ  دزن  رد  رترید 
رد لاکشا  نیا  ًایناث ،  تسا .  هتشادن  دوجو  یعنم  نینچ  هک  یلاح  رد  دشاب ،  هدرک  عنم  تالآ  نیا  هدافتسا  زا  ار  مدرم  عراش  هک  تسا 

وحن هب  رابتعا ،  هب  نیلئاق  میتفگ  هک  یلاح  رد  دشاب ،  یقیقح  كالم  هتشاد و  ِنُیعت  حلـسم  مشچ  اب  تیؤر  هک  تسا  حیحـص  یتروص 
رد هک  دوش  یمن  لیلد  هاگ  چـیه  دوش ،  تیؤر  یلومعم  مشچ  اب  يا  هقطنم  رد  هام  رگا  ًاثلاث ،  دـنراد .  لوبق  ار  هیرظن  نیا  ّولخلا  هعنام 

دیابن نیاربانب  تسا .  هدوبن  یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  ناکما  لبق ،  بش 
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ّتیعقاو و رد  يریثأت  دـشابن ،  ای  دـشاب  یفاک  حّلـسم  مشچ  اب  تیؤر  هک  نیا  رگید ،  تراـبع  هب  درک .  لاـطبا  هار  نیا  زا  ار  هیرظن  نیا 
حّلسم مشچ  اب  تیؤر  ّتیجح  لوبق  مجنپ :  لاکشا  تسا .  نینچ  نیا  زین  حّلـسم  ریغ  مشچ  اب  تیؤر  هک  يروط  نامه  درادن ؛ تقیقح 
هتـشاد یعرـش  تّجح  رازبا  اب  ندـید  رگا  هک  نآ  هچ  تسا ؛ ضقن  لباق  فلُخ ،  ناهرب  اـب  ددرگ و  یم  يرایـسب  تالکـشم  بجوم  ، 
دیدـج يرواّنف  رازبا و  يریگراک  هب  تفرـشیپ و  عبات  يدابع ،  لامعا  حـلاصم  دـسافم و  یهلا و  ماکحا  هک  تسا  اـنعم  نآ  هب  دـشاب ، 

یم هدـید  تسین  ریذـپ  تیؤر  يداع  مشچ  اب  هک  یلاله  دریگ ،  رارق  هدافتـسا  دروم  دوش و  عارتخا  يوق  پوکـسلت  رگا  ینعی  تسا . 
ناضمر و هام  رد  هزور  همزلم  تحلصم  دننک و  یم  لوزن  رتدوز  بش  کی  هکئالم  دتفا و  یم  رتولج  بش  کی  ردق  بش  ًالثم  دوش ، 
رد دـشاب ،  كالم  زین  یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  هچناـنچ  ینعی  دـشاب ؛ كرتشم  دـناوت  یم  تالکـشم  نیا  ًـالّوا ،  باوج :  « . 37 . . . »

تالکشم نیا  رگید ،  ترابع  هب  داد .  دهاوخ  خر  تالکـشم  نیا  همه  دنتـسین ،  مه  قفالا  بیرق  دنا و  هدیدن  ار  لاله  هک  ییاهرهش 
نیا زا  يرایـسب  دـشاب ،  یفاک  لئاسو  اب  ندـید  رگا  هک  تسا  نآ  ام  ياعّدا  ًایناث ،  تسین .  لئاسو  رازبا و  زا  ندرک  هدافتـسا  رطاـخ  هب 
عبات هچنآ  هک  هدش  تباث  لوصا  رد  ًاثلاث ،  تسا .  رتشیب  یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  زا  نشور  نیا  نانیمطا  دـهد و  یمن  يور  تالاکـشا 

ناونع هک  یلعف  ماکحا  رد  اّما  دشاب ؛ یم  یعقاو  ماکحا  تسا ،  دسافم  حلاصم و 
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دراد يرتشیب  تیمها  موس  باوج  تسا (  هدـش  ثحب  لوصا  ملع  رد  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  حرطم  يرگید  تاکالم  دراد ،  يرهاظ 
نآ هچ  نانچ  اواـتف  و  « 38» تایاور بسح  رب  دـننیبن ،  نارگید  دـنیبب و  ار  لـاله  ییاـهنت  هب  صخـش  کـی  هک  يدروم  رد  ًاـعبار ،  ( . 

هزور مدرم  اب  هارمه  دیاب  دنک ،  ّکش  رگا  دریگب و  هزور  ییاهنت  هب  دیاب  دنکن ،  کش  دشاب و  هتـشاد  نانیمطا  دوخ  ندید  هب  صخش 
دیراد لوبق  ار  تالاکشا  نیا  زین  تروص  نیا  رد  ایآ  دوش .  یم  فلتخم  هیقب  اب  صخـش  نیا  فیلکت  ضرف ،  نیا  رد  نیاربانب  دریگب . 

ور نیا  زا  مییوگب .  خساپ  تسا ،  هدش  حرطم  لوصا  رد  دوخ  ّلحم  رد  يرهاظ  یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  هک  يا  هویش  هب  دیاب  ای   ؟
 . تشاد دهاوخن  لابند  هب  ار  اه  هدسفم  نیا  زا  مادک  چیه  تالآ ،  نیا  زا  هدافتسا  هک  میریگ  یم  هجیتن 

 . نیملاعلا بر  هّلل  دمحلاو  ملاعلا  هّللاو 

اهتشون یپ 

 . دراوملا برقا  برالا ،  یهتنم   . 1

 . لله هدام  ج 15 ،  برعلا ،  ناسل   . 2

 . ص 93 ج4 ،   . 3

 . ص 1851 ج 5 ،  هغللا ،  حاحص   . 4

 . ص 144 ءاّرغلا ،  هّیمالسالا  هعیرشلا  یف  موصلا   . 5

 . ص 169 ش 43 ،  ع ، )  تیب (  لها  هقف  لاله ،  تیؤر  هرابرد  هتکن  دنچ   . 6

 . ح 2 باب 3 ،  ناضمر ،  رهش  ماکحا  باوبا  ص 252 ،  ج 10 ،  هعیشلا ،  لئاسو   . 7

 . ح 2 نامه ،   . 8
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 . ح 11 ص 255 ،  نامه ،   . 9

 . ح 16 ص 256 ،  نامه ،   . 10

 . ح 7 ص 254 ،  نامه ،   . 11

 . ح 4 ص 282 ،  باب 9 ،  موصلا ،  باتک  نامه ،   . 12

 . همانلصف هرامش  نیمه  رد  ص 170  لاله ،  تیؤر  هرابرد  هتکن  دنچ   . 13

 . ص 222 ج 1 ،  مالکلا ،  رهاوج  یفجن ،  نسحدمحم   . 14

 . ص147 ج2 ،  نامه ،   . 15

 . نامه  . 16

 . ص 159 نامه ،   . 17

 . ص 205 ج 9 ،  نامه ،   . 8 1

 . ص 159 ج 2 ،  نامه ،   . 19

 . ص 185 ج 2 ،  نامه ،   . 20

 . ص 25 ج 6 ،  نامه ،   . 21

 . ص 384 ج 18 ،  نامه ،   . 22

 . ص 402 ج 11 ،  نامه ،   . 23

 . ص402 ج 11 ،  مالکلا ،  رهاوج   . 24

 . 4 و 5 ح 3 ،  تایآ ،  لاو  فوسکلا  هالص  باوبا  هعیشلا ،  لئاسو   . 25

 . ح 4 نامه ،   . 26

 . ص 287 نیحلاصلا ،  جاهنم   . 27

 . ح 5 هدعب ، )  الو  لاوزلا  لبق  لالهلا  هیؤرب  هربع  ّهنا ال  باب 8 (  هعیشلا ،  لئاسو   . 28
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 . همانلصف هرامش  نیمه  رد  ص 170  لاله ،  تیؤر  هراب  رد  هتکن  دنچ   . 29

 . ص 169 نامه ،   . 30

 . ص 170 نامه ،   . 31

یسررب یعیمس ،  دّمحم   . 32
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 . حّلسم مشچ  اب  لاله  تیؤر  یعرش  مکح 

 . هرامش 40 39 مهد  لاس  تیب  لها  هقف  هلجم  حّلسم ،  مشچ  اب  لاله  تیؤر  يراتخم ،  اضر   . 33

 . نامه  . 34

 . ص 467 باب 37 ،  تاساجنلا ،  باوبا  هعیشلا ،  لئاسو   . 35

 . نامه يراتخم ،  اضر   . 36

 . ص 8 حّلسم ،  مشچ  اب  لاله  تیؤر  یعرش  مکح  یسررب  یعیمس ،  دمحم   . 37

 . ح 1 و2 باب 4 ،  ناضمر ،  رهش  ماکحا  باوبا  هعیشلا ،  لئاسو   . 38

لاله تیؤر  رد  دیدج  رازبا  رابتعا 

هلاقم عبنم 

؛ داوجدمحم ینارکنل ،  لضاف  هرامش 43 ،  یسراف ،  تیب  لها  هقف  هلجم 

هام لوا  ندش  تباث  هار 

 ( : 1 دوش (  یم  تباث  زیچ  جنپ  هب  هام  لوا   1730

تـسا نینچمه  و  میا .  هدید  ار  هام  دنیوگب  دوش  یم  ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  هک  يا  هدع  مود :  دنیبب .  ار  هام  ناسنا  دوخ  هکنآ  لوا : 
رب ار  هام  تفـص  رگا  یلو  میا ،  هدید  ار  هام  بش  رد  هک  دـنیوگب  لداع  درم  ود  موس :  دوش .  ادـیپ  نیقی  نآ  هطـساو  هب  هک  يزیچ  ره 

تباث هام  لوا  دوب ،  قفا  فرط  هام  هریاد  لخاد  دـنیوگب  هک  نیا  لثم  دـشاب ،  عقاو  فالخ  ناشتداهـش  ای  دـنیوگب ،  رگیدـکی  فـالخ 
دیوگب يرگید  دوب و  دنلب  هام  دیوگب  یکی  هک  نآ  لثم  دنشاب ،  هتشاد  فالتخا  تایصوصخ  یضعب  صیخشت  رد  رگا  اما  دوش .  یمن 

یم تباث  ناضمر  هام  لوا  نآ  هطساوب  هک  درذگب  نابعش  هام  لوا  زا  زور  یـس  مراهچ :  دوش .  یم  تباث  هام  لوا  نانآ  هتفگ  هب  دوبن ، 
هام لوا  هک  دنک  مکح  عرش  مکاح  مجنپ :  دوش .  یم  تباث  لاوش  هام  لوا  نآ  هطساوب  هک  درذگب  ناضمر  لوا  زا  زور  یـس  و  دوش ، 

 . تسا

یلو دـیامن ،  لمع  وا  مکح  هب  دـیاب  دـنک ،  یمن  ار  وا  دـیلقت  هک  مه  یـسک  تسا ،  هام  لوا  هک  دـنک  مکح  عرـش  مکاـح  رگا   1731
 . دیامن لمع  وا  مکح  هب  دناوت  یمن  هدرک ،  هابتشا  عرش  مکاح  دناد  یم  هک  یسک 

 . دیامن لمع  نآ  هب  دیاب  دنک ،  ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  رگا  یلو  دوش ،  یمن  تباث  نیمجنم  ییوگشیپ  اب  هام  لوا   1732

ای هام  ندوب  دنلب   1733
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 . تسا هدوب  هام  لوا  بش  شیپ ،  بش  هک  دوش  یمن  لیلد  نآ ،  ندرک  بورغ  رید 

 ، میا هدید  ار  هام  شیپ  بش  هک  دـنیوگب  لداع  درم  ود  هچنانچ  دریگن ،  هزور  دوشن و  تباث  یـسک  يارب  ناضمر  هام  لوا  رگا   1734
 . دیامن اضق  ار  زور  نآ  هزور  دیاب 

ناسنا ای  دنـشاب ،  کیدزن  مه  اب  رهـش  ود  نآ  رگم  درادن ،  هدـیاف  رگید  رهـش  مدرم  يارب  دوش ،  تباث  هام  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  هام  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  لاوش ،  لوا  ای  تسا  ناضمر  رخآ  دـناد  یمن  ناسنا  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  دنک ،  نیقی  ناضمر  هام  هب  دناوتن  ینادنز  رگا   1738
 . دریگب هزور  هام  کی  هرابود  هتفرگ ،  هزور  هک  یهام  زا  هام  هدزای  نتشذگ  زا  دعب  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  و  تسا .  حیحص  دریگب 

 . دیامن لمع  نآ  هب  دیاب  درک ،  ادیپ  نامگ  دعب  رگا  یلو 

هورکم مارح و  ياه  هزور 

لوا تین  هب  رگا  ناضمر ،  لوا  ای  تسا  نابعـش  رخآ  دناد  یمن  ناسنا  هک  ار  يزور  زین  و  تسا ،  مارح  نابرق  رطف و  دـیع  هزور   1739
 . دشاب یم  مارح  دریگب ،  هزور  ناضمر 
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یبحتـسم هزور  نتفرگ  زا  ار  وا  رهوش  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  بابسا  رگا  هکلب  تسین ،  زیاج  دوش ،  دج  ای  ردام  ردپ و  تیذا  بابسا  رگا  دالوا  یبحتسم  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

ای نیقی  هک  یـسک  و  دریگب .  هزور  دـیاب  دراد ،  ررـض  دـیوگب  رتکد  هچرگا  درادـن ،  ررـض  وا  يارب  هزور  دـناد  یم  هک  یـسک   1743
تسین حیحص  دریگب ،  هزور  رگا  و  دریگن ،  هزور  دیاب  درادن ،  ررـض  دیوگب  رتکد  هچرگا  دراد ،  ررـض  شیارب  هزور  هک  دراد  نامگ 

 . هتشادن ررض  دوش  مولعم  دعب  دریگب و  تبرق  دصق  هب  هک  نآ  رگم  ، 

رظن رد  وا  لامتحا  هچنانچ  دوش ،  ادـیپ  وا  يارب  سرت  لامتحا  نآ  زا  دراد و  ررـض  شیارب  هزور  هک  دـهدب  لامتحا  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 ،  اجب  مدرم 

 . هتشادن ررض 

ررـض وا  يارب  هزور  دمهفب  برغم  زا  دعب  دریگب و  هزور  رگا  درادن ،  ررـض  وا  يارب  هزور  هک  تسا  نیا  شا  هدیقع  هک  یـسک   1745
 . دروآ اجب  ار  نآ  ياضق  دیاب  هتشاد ، 

1746
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 . تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  هک  تسه  مه  يرگید  مارح  ياه  هزور  دش ،  هتفگ  هک  ییاه  هزور  زا  ریغ 

 . تسا هورکم  نابرق ،  دیع  ای  تسا  هفرع  زور  دراد  کش  ناسنا  هک  يزور  اروشاع و  زور  هزور   1747

بحتسم ياه  هزور 

رتشیب اـهزور  زا  یـضعب  يارب  و  تسا .  بحتـسم  دـش  هتفگ  هک  هورکم  مارح و  ياـه  هزور  زا  ریغ  لاـس  ياـهزور  ماـمت  هزور   1748
هام مهد  زور  زا  دعب  هک  یلوا  هبنشراهچ  و  هام ،  ره  رخآ  هبنشجنپ  لوا و  هبنـشجنپ  - 1 تسا :  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ،  هدـش  شرافس 
ره يارب  تسا  بحتـسم  دریگب ،  هزور  دـناوتن  الـصا  هچنانچ  و  دـیامن ،  اضق  تسا  بحتـسم  درواین  اجب  ار  اهنیا  یـسک  رگا  و  تسا . 

نابعش و بجر و  هام  مامت  - 3 هام .  ره  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیـس و  - 2 دهدب .  ریقف  هب  هرقن  دوخن  ای 6/12  ماعط  دم  کی  زور 
زور ات  لوا  زور  هدعق ،  يذ  مهن  تسیب و  مجنپ و  تسیب و  زور  زورون ،  دیع  زور  - 4 دشاب .  زور  کی  هچ  رگا  هام  ود  نیا  زا  یضعب 
دیع تسا ،  هورکم  زور  نآ  هزور  دناوخب ،  ار  هفرع  زور  ياهاعد  دناوتن  هزور ،  فعض  هطـساوب  رگا  یلو  هفرع  زور  هجح ،  يذ  مهن 
زور لوالا  عیبر   17 ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  دوعـسم  دـالیم  مرحم ،  موـس  لوا و  زور  هجح  يذ  ریدغ 18  دیعس 
رخآ هب  ار  نآ  تسین  بجاو  دریگب  یبحتسم  هزور  یسک  رگا  بجر و   27 ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ثعبم 

ردارب رگا  هکلب  دناسرب ، 
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تسا بحتسم  هک  يدراوم  دیامن .  راطفا  زور  نیب  رد  و  دنک ،  لوبق  ار  وا  توعد  تسا  بحتـسم  دنک ،  توعد  اذغ  هب  ار  وا  شنمؤم 
دیامن يراددوخ  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهراک  زا  ناسنا 

 : دنیامن يرادوخ  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  ياهراک  زا  دنتسین  هزور  هچ  رگا  ناضمر  هام  رد  تسا  بحتـسم  رفن  شـش  يارب   1749
دهاوخ یم  هک  ییاج  هب  ای  شنطو  هب  رهظ  زا  شیپ  دشاب و  هداد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رفس ،  رد  هک  يرفاسم  لوا : 

 : موس دسرب .  دنامب  اج  نآ  رد  زور  هد  دهاوخ  یم  هک  ییاج  هب  ای  شنطو  هب  رهظ  زا  دعب  هک  يرفاسم  مود :  دـسرب .  دـنامب ،  زور  هد 
بوخ رهظ  زا  دعب  هک  یضیرم  مراهچ :  دشاب .  هداد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دوش و  بوخ  رهظ  زا  شیپ  هک  یضیرم 

 . دوش ناملسم  ناضمر  هام  زور  رد  هک  يرفاک  مشش :  دوش .  كاپ  سافن  ای  ضیح  نوخ  زا  زور  نیب  رد  هک  ینز  مجنپ :  دوش . 

هب يدایز  لیم  ای  تسوا  رظتنم  یـسک  رگا  یلو  دناوخب ،  ندرک  راطفا  زا  شیپ  ار  اشع  برغم و  زامن  راد  هزور  تسا  بحتـسم   1750
تقو رد  ار  زامن  تسا  نکمم  هک  يردق  هب  یلو  دنک .  راطفا  لوا  تسا  رتهب  دـناوخب ،  زامن  بلق  روضح  اب  دـناوت  یمن  هک  دراد  اذـغ 

 . دروآ اجب  نآ  تلیضف 

یقرواپ

 ( هر ینیمخ (  ماما  ترضح  لئاسملا  حیضوت  باتک  هناخباتک ،  هزوح  هاگیاپ   ( . 1 ) 

تین يزاس  ملاس  اب  هزور  هطبار 

هتخیمآ هزور ،  دننام  مادک  چیه   ( ، 1 اه (  تدابع  نایم  رد 
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ندیرب اب  دراد و  یم  هگن  ار  نآ  ياه  هناد  حیبست ،  هتشر  هک  هنوگ  نامه  تسا ،  حیبست  هتشر  دننامه  هزور ،  رد  تین  تسین ،  تین  اب 
هب ار  هزور  تدم  ياه  هظحل  قیاقد و  همه  یطابترا  هتـشر  هزور  رد  تین  دتفا ،  یم  ییاج  هب  مادک  ره  هدـش و  هدـنکارپ  اه  هناد  نآ ، 

دیامن لطاب  ار  شا  هزور  هک  دنک  دصق  الثم  دنکـشب  ار  دوخ  تین  دمع ،  روط  هب  ار  يا  هظحل  راد  هزور  هاگ  ره  دـنک ،  یم  لصو  مه 
 - هرـس سدق  ینیمخ -  ماما  ترـضح  دـشاب .  هدادـن  ماجنا  دـننک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یتارطفم  هچ  رگ  دوش ،  یم  لطاب  وا  هزور  ، 

موحرم و   . « دوش یم  لـطاب  شا  هزور  ددرگرب ،  نتفرگ  هزور  تین  زا  ناـضمر  هزور  لـثم  ینیعم  بجاو  هزور  رد  رگا   : » دـیامرف یم 
هاـم هزور  لـثم  ینیعم  بجاو  هزور  رد  رگا   : » دـنیامرف یم  امهرـس -  سدـق  یناـگیاپلگ -  یمظعلا  هللا  هیآ  یئوخ و  یمظعلا  هللا  هیآ 

زا هچ  رگا  دوش ،  یم  لطاب  شا  هزور  دنک ،  لطاب  ار  دوخ  هزور  دنک  دصق  ای  هن ،  ای  دنک  لطاب  ار  دوخ  هزور  هک  دوش  ددرم  ناضمر 
نوـچمه تین  مینیب  یم  بیترت  نیا  هب   ( 2 دهدن ( » .  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  مه  يراک  و  دـیامن ،  هبوت  هدرک  هک  يدـصق 

ار هزور  دشاب ،  هزور  تاعاس  زا  تقو  ره  رد  نآ  رد  دیدرت  هظحل  کی  یتح  هک  دراد  نایرج  هزور  دـبلاک  رد  ندـب ،  هب  تبـسن  حور 
و تسادخ ،  كاپ  تاذ  يارب  طقف  و  ادخ ،  نامرف  ماجنا  يارب  نتفرگ  هزور  دصق  يانعم  هب  تین  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دیامن .  یم  لطاب 

يور زا  دیاب 
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نیمه رب  دروآ .  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  هناصلخم  یگدنب  صالخا و  حور  هک  تسا  یتدابع  هزور  نیاربانب  دـشاب ،  لماک  صالخا 
هللا لعج  و   : » دـیامرف یم  ماکحا  زا  یـضعب  هفـسلف  نایب  نمـض  رد  دوخ ،  فورعم  هبطخ  زا  يزارف  رد  س )  ارهز (  ترـضح  ساـسا 
هام ع )  داجـس (  ماما  و  دومرف » .  ررقم  امـش  صالخا  يرارقرب  يراوتـسا و  هلیـسو  ار  هزور  دنوادخ   ( ; 3 صالخالل (  اتیبثت  مایـصلا 
رد هدـنزاس  شقن  نتفرگ  هزور  هک  نیا  هجیتـن   ( 4 تسناد ( .  حور »  رکف و  يزاسکاپ  هیفـصت و  هاـم  صیحمتلا ;  رهـش   » ار ناـضمر 

نیا زار  دیاش  ددرگ .  یم  تین  يرامیب  يرکف و  یگدولآ  هنوگ  ره  عفر  عفد و  بجوم  و  هتـشاد ،  هشیدـنا  تین و  نوناک  يزاس  ملاس 
لک  : » دومرف دـنوادخ  هک  دـیامرف  یم  ص )  مرکا (  لوسر  هک  اـج  نآ  تسا ،  نیمه  هتـسناد  دوخ  صوـصخم  ار  هزور  دـنوادخ  هک 
نم يارب  هک  وا  نتفرگ  هزور  زج  تسا ،  وا  دوخ  يارب  ناسنا  راک  ره   ( ; 5 هب (  يزجا  انا  و  یل ،  وه  مایصلا  ریغ  هل  وه  مدآ  نبا  لمع 

 . متـسه نآ  شاداپ  مدوخ  نم  ینعی  دشاب ،  هب »  يزجا  انا   » دراد لامتحا  زین   . « مهد یم  ار  نآ  شاداپ  هطـساو )  نودب  نم (  و  تسا ، 
روضح یـسانشادخ و  اب  ناـسنا  دوجو  همه  حور و  رکف و  هک  تسا  نآ  هزور  هجیتن  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  مود ،  ياـنعم  رباـنب 

هدافتسا نینچ  زین  لوا  يانعم  نیاربانب  و  دیامن .  یم  هنوگادخ  یهلا و  ار  ناسنا  هزور  و  ددرگ ،  یم  هتخیمآ  ادخ 
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زا ششاداپ  هک  دراد ،  دوجو  تسا ،  حور  يوش  تسـش و  تین و  صالخا  نامه  هک  صوصخم  يزار  نتفرگ  هزور  رد  هک  دوش  یم 
يزاس ملاس  رد  یمهم  شقن  هزور  مینیب ،  یم  بیترت  نیا  هب  دـشاب ،  وا  يدونـشخ  ناوضر و  نامه  هک  تساادـخ ،  كاپ  تاذ  هیحاـن 
لمکم لـماع  ود  فاـص ،  تین  هزور و  و  دـشخب ،  یم  یهلا  تـهج  لکـش و  ار  هزور  لـمع  صلاـخ ،  تـین  هـک  ناـنچ  دراد ،  تـین 
ناضمر ناش  رد  دوخ  هینابعـش  هبطخ  زا  يزارف  رد  ص )  مرکا (  لوسر  تسا .  یهلا  صوصخم  برق  هب  ناسنا  ياقترا  يارب  رگیدمه 
توعد ادـخ  ینامهم  هب  هام  نیا  رد  امـش  هک  تسا  یهام  ناضمر  هاـم   ( ; 6 هللا (  هفایـض  یلا  هیف  متیعد  رهـش  وه  و   : » دومرف هزور  و 

ندروخ و زا  يراد  دوخ  كاسما و  طقف  هزور  يانعم   : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  هرـس -  سدـق  ینیمخ -  ماما  ترـضح   . « دـیا هدـش 
هب لـقاال  امـش  تسا ،  اـه  يدـتبم  يارب  هک  تسا  هزور  هیلوا  بادآ  زا  نیا  درک ،  يراد  دوخ  دـیاب  زین  ناـهانگ  زا  تسین ،  ندـیماشآ 

لرتنک هزور ،  دییامن . . . .  لصاح  ادخ )  هب  لماک  یگتـسبلد  هللا ( »  یلا  عاطقنا   » دیتسناوت رگا  دییامن . . . .  لمع  هزور  هیلوا  بادآ 
ماجنا ناسنا  هک  فیلکت  کی  ناونع  هب  تسا  یمرحم  هزور  تسا ،  ییادخ  ریغ  زیچ  ره  زا  يریگولج  سفن و  رب  ندش  طلـسم  دوخ و 

يرآ  ( 7 دنکن ( » .  رکف  ادخ  زا  ریغ  زیچ  چیه  هب  رتالاب  لحارم  رد  و  دهدن ،  ماجنا  ییادخ  ریغ  لمع  هک  دهد ،  یم 
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تین دـنک ،  یم  فاص  ار  تکرح  ياهزادـنا  تسد  و  دراد ،  یمرب  ار  لماکت  هار  رـس  عناوم  تقیقح  رد  شبادآ ،  طیارـش و  اـب  هزور 
دوجو رـسارس  رب  ار  هللا  تموکح  هللا و  و  هدرک ،  دوبان  ار  سفن  توغاط  هجیتن  رد  و  دیامن ،  یم  مکحم  دنمورین و  صلاخ ،  ار  ناسنا 
تسا نیا  ددرگ .  یم  یلجتم  ناسنا  رد  ادخ  تمظع  و  دوش ،  یم  ادخ  رهظم  ناسنا  حیحص ،  هزور  وترپ  رد  دزاس .  یم  رقتسم  ناسنا 

یم ییاریذـپ  یـصخش  نینچ  زا  و  دریذـپ ،  یم  شبرق  ماقم  هب  ار  یناسنا  نینچ  وا ،  كاپ  تاذ  هک  ادـخ ،  ینامهم  تفایـض و  ياـنعم 
امـش ياه  سفن  لوبقم ; هیف  مکلمع  حیبست و  هیف  مکـسافنا  و   » هینابعـش هبطخ  رد  ص )  ادخ (  لوسر  هدومرف  هب  هک  يدح  رد  دـنک ، 

هام وترپ  رد  ناراد ،  هزور  هک  نآ  دـیما  هب   . « تسا دـنوادخ  لوبق  دروم  هام ،  نیا  رد  امـش  لمع  تسا و  ادـخ  رکذ  ناضمر ،  هاـم  رد 
 . دندرگ لیان  یفاش  یفاو و  یفاک و  هرهب  هب  ات  دننک ،  هدافتسا  هنوگ  نیا  هزور ،  ناضمر و 

 . اه شزرا  دض  نوناک  ای  اه ،  شزرا  همشچرس  تین  هرامش 217 ،  مالسا  رادساپ  هلجم  هزوح  هاگیاپ   ( . 1 ) 

 . هلاسم 1570 ص 924 ،  ج 1 ،  نیسردم )  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  پاچ  عجارم (  لئاسملا  حیضوت   ( . 2 ) 

 . ص 316 ج 1 ،  هعیشلا ،  نایعا  یلماع ،  لبج  نسحمدیس  همالع   ( . 3 ) 

 . ياعد 44 هیداجس ،  هفیحص   ( . 4 ) 

ص ج 96 ،  راونالاراحب ،   ( . 5 ) 
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 . ثیدح 23612 لامعلازنک ،  49 و 

 . ص 295 ج 1 ،  اضرلا ،  رابخا  نویع  قودص ،  خیش   ( . 6 ) 

 . داهجلا باتک  ینیمخ ،  ماما   ( . 7 ) 

نادنمشناد هاگن  زا  هزور 

دیریگب هزور  اوحصت . . .  اوموص   : » دومرف مالسا  یمارگ  ربمایپدوب  هتفرگ  ارف  ار  زاجح  رساترس  لهج  هک  ینامز  شیپ ،  نرق  هدراهچ 
سار ساسا و  يروخ )  هدایز  بسانمان و  ياهاذغزا  بانتجا (  زیهرپ و  و  تسا ،  يدرد  ره  هناخ  هدعم  دومرف :  »و  دیوش تسردـنت  ات 
يور نیا  زا  تسا  هدش  ناسنا  تمالس  نیمات  رد  هزور  مهم  شقن  هجوتم  لاس  دنچ  نیا  رد  يرشب  شناد  تسا .  شخبافش  يوراد  ره 

يدایز نارامیب  قیرط  نیا  زا  نونک  ات  تسا و  هزوراهنآ  نامرد  يانبم  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  ییاه  کینیلک  فلتخم  ياهروشک  رد 
 . دیوش یم  انشآ  دنک ،  یم  راکشآ  ار  ص )  ربمایپ (  مالک  قمع  هک  نادنمشناد  زا  مالک  دنچ  اب  کنیا  دنا .  هتفای  افش 

; لراک سیسکلا  رتکد   1

و ددـغ ،  تالـضع و  ياـه  نیئتورپ  دـنا ،  هدـش  هریخذ  تسوپ  ریزرد  هک  ییاـهیبرچ  دزیر و  یم  دـبک  رد  نوخ  دـنق  يراد  هزور  اـب  »
 . « دنسر یم  هیذغت  فرصم  هب  هدش  دازآ  يدبک  ياهلولس 

; نازومورف ناژ  رتکد   2

زورراهچ هس  زا  سپ  هک  تسا ...  رادراب  نابز  يراد ،  هزور  زاغآ  رد  هک  دنک  یم  ریبعت  ءاشحا  يوشتـسش  هب  ار  هزور  اب  هجلاعم  يو  »
نیا رد  دـنک .  یم  هداعلا  قراخ  یـشوخ  یکبـس و  ساسحا  صخـش  و  دـبای ،  یم  شهاک  راردا  کیروادیـسا  دوش ،  یم  فرطرب  وب 

« . دنراد یتحارتسا  مه  ءاضعا  لاح 

; سنایناموت رتکد   3

هدعم نوچ  هک ،  تسا  نآ  هاتوک ،  تدم  کی  رد  اهاذغ ،  زا  زیهرپ  يروخ و  مک  گرزب  هدیاف  »
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روط نیمه  دنک و  عفد  ار  دوخ  مکـش  ییاذغ  داوم  يراد  هزور  هام  کی  تدم  رد  هدوب و  اذـغ  زا  رپ  بترم  هام  هدزای  تدـم  لوط  رد 
فرصار يوارفص  تاحشرت  زور  یس  تدم  رد  دنک ،  فرـصم  ار  دوخ  يارفـص  امئاد  تسا  روبجم  اذغ  مضه  لح و  يارب  هک  دبک 

لـصاح تغارف  یکدنا  اذغ ،  ندروخ  مک  هجیتن  رد  همـضاه  هاگتـسد  درک .  دهاوخ  هدش  يروآ  عمج  ياذغ  هدنام  یقاب  ندرک  لح 
هجلاـعم و هار  نیرتـهب  نیا  لاـس و  زا  ینیعم  تدـم  رد  ندـیماشآ  مک  ندروخ و  مک  ینعی  هزور ،  دـنک ،  یم  یگتـسخ  عفر  هدرک و 

هاگتـسد رب  هک  ار  یـضارما  اصوصخم  تسا ،  هتخاس  دوخ  هجوتم  ثیح  نیا  زا  ار  دـیدج  میدـق و  بط  هک  تسا ،  یتسردـنت  ظـفح 
دنک یم  هجلاعم  یبوخ  هب  هزور  درک ،  جالع  ار  اهنآ  ناوت  یمن  وراد  طسوت  هب  دوش و  یم  ضراع  دبک  هیلک و  صوصخ  هب  شراوگ 
یم ناقری »   » بجوم هک  زین  دبک  صوصخم  ضرم  تسا .  نتفرگ  هزور  همـضاه  ءوس  نتخاس  فرطرب  يارب  اهوراد  نیرتهب  هچنانچ  ، 

رد هک  تسا  دبک  یگتسخ  هطـساو  هب  تاقوا  بلغا  ضرم  نیا  داجیا  هکنآ  هچ  تسا ،  نتفرگ  هزور  شا  هجلاعم  قیرط  نیرتهب  ددرگ 
 . « دریگب نوخ  زا  ار  ءارفصدناوت  یمن  تیلاعف ،  لمع و  يدایز  عقوم 

; اپ لئوگ  رتکد   4

 . ددرگ یم  حالصا  هزوراب  همه  هک  تساه  هدور  رداذغ  ریمخت  زااه  يرامیب 

; نیروفوس یسکلآ  رتکد   5

رد هک  ینوفع  فیثک و  داوم  و  دـنک ،  یم  فرـصم  ار  اهنآ  دـنک و  یم  هدافتـسا  یلخاد  داوم  زا  اذـغ  ياج  هب  هزور  ماگنه  هب  مسج  »
ور نیا  زا  تساه .  يرامیب  همه  يدوبهب  ببـس  هزور  قیرط  نیا  هب  دور و  یم  نیب  زا  تساه ،  يرامیب  هریمخ  هشیر و  تسه و  مسج 

فیظن و لخاد  زا  هزور  هلیسو  هب  ار  دوخ  مسج 
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 . « دینک هزیکاپ 

; ولراک رتکد   6

 ، تسادشر لاح  رد  اهبرکیم  دسر  یم  نت  هب  اذـغ  هک  یمادام  اریز  دـنک ; زیهرپ  اذـغ  زا  یتدـم  لاس  ره  رد  دـیاب  رامیب  صخـش  ره  »
نماض نیرتگرزب  درک ،  بجاو  ار  مالـسا  هک  يا  هزور  دـنور . . .  یم  فعـض  هبور  اهبرکیم  دـنک ،  زیهرپ  اذـغ  زا  هک  یماـگنه  یلو 

 . « تسا نت  یتمالس 

; ور رتکد   7

 . « دوب هزور  كاسما و  يو  يوراد  اهنت  دیشخب و  يدوبهب  اردیدش  سیلفس  هب  التبم  نارامیب  زا  يدایز  دادعت  یجوسا  کیسور  »

 : تسیژولویزیف دنمشناد  کیدنب »   » 8

 ... تسا زور  کی  یس و  هزور  هرود  کی  »

کی دوش ،  یم  هدید  ناراد  هزور  زا  یـضعب  رد  هک  يرون  نآ  هدیـسرن و  مه  هب  یطالتخا  هنوگ  چیه  نوخ  بیکرت  رد  تدم  نیا  رد 
« . دهد یم  خر  ناراد  هزور  يارب  هک  تسا  یطاشن  یناوج و  تلاح 

«; رگنخوب وتوا   » 9

نتم درک ،  مالعا  ار  نآ  جاتن  یکشزپ  هرگنک  کی  رد  یـسنارفنک  لیکـشتاب  داد و  ماجنا  هزور  تارثا  نوماریپ  یعماج  تاقیقحت  يو 
يو دش .  وربور  یناوارف  لابقتـسا  اب  تفای ،  راشتنا  رتکد  نیا  کینیلک  فرط  زا  نابز  شـش  هب  باتک و  تروص  هب  هک  سنارفنک  نیا 

 : دیوگ یم  يو  تساک » .  اهنآ  تدش  زا  ای  دیـشخبدوبهب ،  هزور  هلیـسو  هب  ناوت  یم  ار  نمزم  داح و  ياه  يرامیب  رثکا   : » دیوگ یم 
هب ناسنا  ندب  يزاسون  ياهورین  دنازوس ،  یم  هدرک و  يروآ  عمج  ندـب  رـسارس  زا  ار  داوم  نیرت  تسپ  رامیب  ندـب  هزور ،  ماگنه  هب 

وتوا کینیلک   » سیـسات زا  هک  لاس  هاجنپ  تدـم  رد  دـننک . . .  یم  عورـش  ار  اهتفاب  میمرت  هیفـصت و  دـنوش و  یم  لاعف  هزور  ماـگنه 
هزور طسوت  کینیلک  نیارد  رامیب  رازه  هاجنپ  زا  شیب  درذگ ،  یم  رگنخوب »
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 . دنا هدش  نامرد 

«; اشاپ لیعامسا  زیزعلادبع   » رتکد  10

 : دوش یم  هدافتسا  هزور  زا  ریز  دراوم  رد  هجلاعم  يارب 

 ، هزور عقوم  نیا  رد  دـشاب .  يا  هتـساشن  داومو  هیلالز  داوم  ریمخت  اـب  نورقم  هک  یماـگنه  ءاـعما و  نمزم  بارطـضا  دروم  رد  فلا ) 
نیا تـسا و  یعطق  جـالع  اذــغ ،  ياـه  تبوـن  ینـالوط  هلــصاف  داـجیا  كاروـخود و  ناـیم  بآ  ندــیماشاین  تـهج  زا  اــصوصخم 

 . تسا هدش  تیاعر  الماک  ناضمر  هام  هزوردروم  رد  تایصوصخ 

 ، اذـغ رد  لادـتعا  تیاعر  اب  هزوردروم  نیا  رد  دـشاب .  تکرح  یمک  كاروخ و  ترثک  زا  یـشان  هک  نزو  ندـش  دایز  ماـگنه  ب ) 
 . تسا رتدیفم  يا  هجلاعم  مسق  ره  زا  رحس  ماگنه  بآ  هب  ءافتکا  راطفا و 

 . نوخ راشف  يدایز  ج ) 

 . دنق ضرم  د ) 

 . دشاب مروت  حشرت و  اب  نورقم  هک  هیلک  نمزم  داح و  باهتلا  دروم  رد  ه ) 

 . دشاب مروت  اب  ماوت  هک  بلق  ضارما  دروم  رد  و ) 

دعب هب  یگلاس  لهچ  نس  زا  سپ  اهنز  بلاغ  هک  يروطب  دـشاب  یقاچ  ضارما  اب  ماوت  هک  یتقو  اصوصخ  لصافم ،  نمزم  باـهتلا  ز ) 
قرب و هک  تسا  یعقوم  زا  رت  فیفخ  تاجرد  هب  ضرم  نیا  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  هدش  هدید  هراب  نیا  رد  دنوش .  یم  التبم  نآ  هب 

 . دوش یم  هدرب  راک  هب  دیدج  بط  لئاسم  مامت  هیودا و  نتفرگ و  نوخ 

; ولراک رتکد   11

رد هک  رثؤم  ییاود  هلیـسوب  ار  اهنآ  منک و  تحیـصن  ار  دوخ  نانطو  مه  هک  منیب  یم  ریزگاـن  ار  دوخ  دـنا ،  هدـش  داـیز  ضارما  نوچ 
 . دومن حیرشت  برعلا  هریزج  رد  ص )  دمحم (  هک  تسا  يا  هزور  انامه  نیا  منک و  ییامنهار  دشابدنمتورث ،  ریقف و  ره  سرتسد 

12
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; کساپ هردنآ  رتکد 

مرو هیکبش ،  مرو  اهمرو ،  مشچ (  میخو  ياهیتحاران  دوجو  تروصرد  دیوگ :  یم  اهیرامیب  يارب  هزور  ندرمش  دنمدوس  نمـض  يو 
 . تسا يرورض  امتح  هزور  زبس )  بآ  ودیراورم  بآ  همحتلم ،  تفاب 

 «; لیوم نلآ   » رتکد  13

 : دراد رب  رد  ار  ریز  هدمع  هدیاف  راهچ  یتشادهب )  هزور ( 

 . دوش یم  یمس  داوم  عمجت  عنام   1

 . ددرگ یم  شراوگ  ياههاگتسد  تحارتسا  ثعاب   2

 . دنک یم  مومس  عفد  فرص  ار  دوخ  يژرنا  ندب  هزور  هلیسو  هب   3

 . ددرگ عفد  دیاز  داوم  ات  دوش  یم  کیرحت  تایح  يورین   4

 «; یکین ریمیدالو   » روسفورپ  14

دهاوخ لداـعتم  اهتدـم  یبار  اـهنآ  هدروخ و  ار  ددـغ  ماـمت  لداـعتم  اـن  تاـحرت  يویلک  قوف  ددـغ  يراد )  هزور  یگنـسرگ (  رثا  رد 
تخاس

نامسآ هب  ور  يا  هچیرد  فاکتعا 

مهم یماگ  تسود  لزنم  رد  ینیزگ  تولخ  تسا و  شیوخ  يدوجو  داعبا  شرورپ  لامک و  هب  یباـیتسد  یپرد  يرطف  روط  هب  ناـسنا 
هرانک ینیشن و  هشوگ  ایند ،  یگدنز  زا  ییادج  رکف  مالسا ،  زاس  ناسنا  نید  تسا .  یناسنا  گرزب  دصقم  نیا  هب  ندیـسر  تهج  رد 
يادخ شیوخ و  هب  تشگزاب  يارب  یتصرف  ناونع  هب  ار  فاکتعا  اما  تسا  هدرک  مالعا  دنـسپان  لطاب و  ار  تینابهر  مدرم و  زا  يریگ 

دوخ يادـخ  اب  یحابـص  دـنچ  دـنناوتب  دـنوش ،  یم  هتـسخ  يدام  یگدـنز  ياه  لاجنج  وهایه و  زا  هک  یناسک  اـت  هداد  رارق  شیوخ 
ماگ ترخآ  ایند و  تداعـس  يوس  هب  خـسار  يداقتعا  نامیا و  اب  یتسه  قلاـخ  اـب  دوخ  حور  ناـج و  طاـبترا  طـسوت  دـننک و  تولخ 

مینارذگ یم  رظنزا  ار  نآ  مهاب  هک  تسا  هتفگ  نخس  فاکتعا  راثآ  تیمها و  هرابرد  رضاح  هلاقم  دنرادرب . 
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دوخ دوبعم  ياقل  هب  زین  ماجنارس  تسا و  تکرح  رد  شیوخ  دوبعم  يوس  هب  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  ییانثتسا :  یتصرف  فاکتعا ، 
ور نیا  زا   ( » 6 قاقـشنا .  درک ( » یهاوخ  تاقالم  ار  وا  يور و  یم  تراگدرورپ  يوس  هب  شالت  جـنر و  اب  وت  ناسنا  يا   : » دـسر یم 

تیلوئـسم یگدـنز و  راک و  هب  شلاغتـشا  اما  دزیرگب  سفن  ياوه  زا  دریگب و  شیپ  رد  ار  یقیقح  تداـبع  سفن و  بیذـهت  هار  دـیاب 
زا یـشومارف  ببـس  دراد و  یم  زاب  فده  هب  هجوت  زا  ار  ناسنا  هاگ  راک ،  هب  هجوت  دوش و  یم  تلفغ  بجوم  یهاگ  یعامتجا ،  ياه 

رتـسب فاـکتعا ،  تسا .  تلفغ  ریوک  رد  شخب  تاـیح  بآ  فاـکتعا  لاـح  نیا  رد  دوش .  یم  تسا ،  یتـسه  ياـهتنم  هک  ادـخ  داـی 
باـهتلارپ ياـضف  زا  یگرمزور  باـقرغ  رد  هتفر  ورف  ياـه  ناـسنا  هکنیا  يارب  تسا  یتصرف  يزرودرخ و  رکفت و  هشیدـنا ،  بساـنم 

ياـه مخ  چـیپ و  رد  هک  یناـسنا  اـت  تسا  یبساـنم  رایـسب  تصرف  فاـکتعا  دـندرگزاب .  شیوخ  يادـخ  شیوخ و  يوـس  هب  هنازور 
رد ار  دوخ  دشکب و  تسد  يدام  قیالع  زا  يونعم ،  ياه  شزرا  زا  ندرب  هرهب  دصق  هب  دبایزاب و  ار  دوخ  هدش ،  قرغ  يدام  یگدـنز 
هک دنوادخ  رهم  سنا و  نارکیب  يایرد  هب  دـناوتب  ات  دراد  هگن  مدـق  تباث  وا  هار  رد  ار  وا  ات  دـنک  اضاقت  دراذـگب و  راگدرورپ  رایتخا 
 ، ایند ندرک  اهر  نیرمت  تسا .  دوخ  نتخاـس  دودـحم  تضاـیر و  یعون  فاـکتعا  دوش .  لـصتم  تسا ،  تمحر  ترفغم و  هرـسکی 

ناشیوخ هداوناخ و  دوخ ،  زا  ندیرب 
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كرحت و طاشن ،  يرایشوه ،  هب  يدومخ  یگدز و  تلفغ  زا  يزیرگ  تسا .  یناسفن  ياه  تذل  يویند و  ياه  هقالع  زا  ندنک  لد  ، 
یهلا و نما  میرح  هب  ندرب  هانپ  تسا .  خزود  جنر  منهج و  شتآ  زا  رارف  ینامرفان و  بارطـضا  هانگ و  هودنا  زا  نتخیرگ  تسا ؛ دیما 

نامهیم نیا  دریگب و  شوغآ  رد  ار  شیوخ  هدـشمگ  ات  هدوشگ  شوغآ  زاون  هدـنب  دـنوادخ  هک  اجنآ  رهم ؛ تمحر و  وفع و  نیمزرس 
حور دـشخب .  هزات  یناج  یگدـنز ،  همادا  رد  تماقتـسا  تدابع و  تعاط و  يارب  دـناسرب و  شمارآ  تینما و  هب  ار  هتـسخ  كانمیب و 

 ، زیخاتـسر هنحـص  ات  تقلخ  زاغآ  زا  اه ،  تردـق  أشنم  اب  فیعـض و  يدوجوم  یمالک  مه  تاجانم و  تسا و  شیاین  دـنمزاین  ناسنا 
هب ندیـسر  يارب  وکین  یباختنا  ناسنا و  قح  هب  زاین  نیا  هدننک  فرطرب  فاکتعا  ور  نیا  زا  دوب ،  دـهاوخ  هدوب و  یمدآ  رنه  نیرتابیز 
 ، بیغ ملاع  زا  دادمتـسا  اعد و  هب  تشگزاـب  تیونعم ،  نآرق و  هب  تشگزاـب  تسا ؛ تشگزاـب  هبوت و  هنیمز  فاـکتعا  تسا .  لاـمک 

نارگید زا  شیب  دنراد ،  يرت  گرزب  رت و  ساسح  ياه  تیلوئـسم  هک  اهنآ  تسین  یکـش  ییارگادخ و  هب  يرادم  دوخ  زا  تشگزاب 
 . دنراد زاین  فاکتعا  يزاسدوخ و  هب 

هتفای رارمتـسا  مالـسا  رد  هتـشاد و  دوجو  زین  رگید  یهلا  نایدا  رد  هکلب  تسین  مالـسا  نید  صوصخم  فاکتعا  نآرق :  رد  فاـکتعا 
زین نآرق  تایآ  زا  یخرب  تسا .  هدرک  رییغت  نآ  طیارش  ماکحا و  تایـصوصخ و  زا  يا  هراپ  مالـسا  سدقم  عرـش  رد  هچرگا  تسا ، 

هک تسا  نآ  رب  لاد 
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ررقم قلخ  نید  رما  عجرم  نما و  ماقم  ار  هبعک  هناخ  ام  هک  یماگنه  رآ  دای  هب   : » تسا هتـشاد  دوجو  هتـشذگ  یهلا  نایدا  رد  فاکتعا 
ادخ مرح  هک  میتفرگ  نامیپ  لیعامسا  میهاربا و  زا  دیهد ،  رارق  ادخ  شتـسرپ  هاگیاج  ار  میهاربا  ماقم  هک  دش  هداد  روتـسد  میتشاد و 
هیآ نیا  زا   ( « 125 هرقب .  دنرآ ( .  ياج  هب  زامن  نآ  رد  دـنیایب و  مرح  فاکتعا  فاوط و  هب  نامیا  لها  هکنیا  يارب  دـیراد  هزیکاپ  ار 
نید ناوریپ  هتشاد و  دوجو  فاکتعا  مان  هب  یتدابع  ع )  لیعامسا (  ترضح  و  ع )  میهاربا (  ترضح  نامز  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

رب ار  تما  تیادـه  يربـهر و  نیگنـس  تیلوئـسم  هک  نآ  اـب  زین  ع )  یـسوم (  ترـضح  دـندش .  یم  فکتعم  هبعک  درگادرگ  فینح 
رد تفاتـش و  روط  هوک  هاگتولخ  هب  شیوخ  بوبحم  اـب  ندرک  تولخ  يارب  درک و  اـهر  ار  ناـنآ  یناـمز  تدـم  يارب  تشاد ،  شود 

لیجعت وت  يدونشخ  يارب  نم  و   ( ... 84 هط .  یـضرتل ( ؛ یبر  کیلا  تلجع  و  تشاد . . . « :  هضرع  شراگدرورپ  شـسرپ  هب  خساپ 
هدروآ نایم  هب  نخس  ع )  یسیع (  ترضح  ناوریپ  يریگ  هشوگ  تینابهر و  زا  رگید  ییاج  رد  نآرق   . « متـسج مدقت  اهنآ  رب  هدرک و 

ار لیجنا  ینامسآ  باتک  وا  هب  میداتـسرف و  ار  میرم  رـسپ  یـسیع  سپـس  رگید و  نالوسر  زاب  میهاربا  حون و  یپ  زا  و   : » دیامرف یم  و 
دندروآ رد  دوخ  شیپ  زا  هک  ییایند  كرت  میداهن و  ینابرهم  تفأر و  وا  ناوریپ  لد  رد  میدرک و  اطع 
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 ، دوب نآ  تیاعر  قح  هک  نانچ  ار  نآ  لاح  نیا  اب  دننک ؛ ادـخ  يدونـشخ  بسک  هک  نآ  يارب  رگم  میدرکن  ررقم  ناشیارب  ار  نآ  ام  ، 
 ، تسا ییارگ  نورد  تولخ و  یعون  عقاو  رد  هک  فاکتعا  مان  هب  یتداـبع  ینیب  شیپ  اـب  زین  مالـسا   ( 27 دیدح .  دنتـشادن ( » روظنم 

فاکتعا تقیقح  رد  تسا .  هدومن  یـشیدنا  هراچ  یـشومارف ،  ادـخ  تفآ  زا  يریگولج  یناسنا و  هعماـج  اـه و  ناـسنا  نتخاـس  يارب 
 . دشوکب دوخ  لماکت  ناصقن و  عفر  يارب  دزادرپب و  شیوخ  تایحور  اه و  هزیگنا  هرابرد  شواک  هب  ناسنا  ات  تسا  یبسانم  هنیمز 

 . تسا فاکتعا  راثآ  زا  توکلم  دوهش و  ملاع  هب  ندیسر  ناسنا و  ینامیا  یلقع و  یحور ،  یگدنلاب  لامک ،  دشر ،  فاکتعا :  راثآ 
درف دـهاک و  یم  دوخ  ياه  فعـض  زا  تبثم ،  طاقن  تیوقت  اب  شدوجو ،  یفنم  تبثم و  تاکن  هب  ندرب  یپ  اب  ناـسنا  فاـکتعا ،  رد 

 : تسا عون  ود  فاکتعا  راثآ  دنک .  یم  هجوت  مه  شیوخ  ناعون  مه  هب  تایونعم ،  ظفح  رب  هوالع 

ادـخ هب  ار  دوخ  هجوت  ناسنا  هچ  ره  ینعی  تسا ؛ یبلق  تینارون  تجهب و  فاـکتعا ،  ینامـسآ  ینیزگ  تولخ  رثا  نیلوا  يدرف :  راـثآ 
یتصرف فاکتعا  دوش .  یم  یلجتم  شلد  رد  دـنوادخ  رون  هجیتن  رد  دـنک و  یم  بسک  ار  يرتشیب  ینابر  تاـضویف  دـنک ،  یم  رتشیب 
دنوادـخ هاشگیپ  رد  تیدوبع  هوحن  یگدـنز و  فلتخم  ياه  هصرع  رد  دوخ  يراتفر  هویـش  هب  ندیـشیدنا  يارب  دـمآراک  زاـسراک و 

برقم هکئالم  زا  یتح  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  تسا  تدابع  یعون  يرکفت  نینچ  تسا ، 
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حور و يزاس  كاپ  بجوم  هک  ناهانگ  زا  يرود  یگدنب ،  هیحور  تیوقت  دناسرب .  شرع  هب  شرف  زا  ار  وا  دربب و  رتالاب  زین  دنوادخ 
يدرف راثآ  هلمج  زا  تسا ،  ناسنا  نورد  يادـن  هب  خـساپ  رکفت و  هرمث  هک  ینتورف  عضاوت و  دوش ،  یم  قح  شریذـپ  يارب  یگداـمآ 

يارب ینیرمت  تقیقحرد  دنک ،  یم  یـشوپ  مشچ  مه  لالح  روما  زا  يرایـسب  زا  فاکتعا  تدم  رد  هک  فکتعم  دـشاب .  یم  فاکتعا 
ببـس تسا ،  هتفهن  يدابع  لمع  نیا  رد  هک  ایر  زا  يرود  تدابع و  رد  صالخا  رگید  يوس  زا  دـهد .  یم  ماجنا  دوخ  هدارا  تیوقت 

یم داجیا  شدوجو  رد  یلوحت  ناـنچ  مادـک  ره  دـهد ،  یم  ماـجنا  فاـکتعا  رد  یمدآ  هک  یلاـمعا  دوش .  یم  يو  ینتورف  عضاوت و 
 ، تسوا یگدنب  تذل  ینیریـش و  كرد  ادـخ و  اب  سنا  يارب  تصرف  نیرتهب  فاکتعا  دـنیب .  یم  شبلق  رد  ار  ادـخ  ییوگ  هک  دـنک 
اب نآ  رد  یمدآ  هک  تسا  یتصرف  زاـس و  ناـسنا  فاـکتعا  اـیند .  هب  قشع  ندودز  اـه و  یگتـسباو  ندز  نیمز  هب  يارب  تسا  ینادـیم 
 . لازلز دنا ( ،  تمایق  زور  ات  مسجم  هارمه  رای و  اهنت  هک  ار  شلامعا  دوخ ،  هتشذگ  راتفر  راتفگ و  یـسررب  دوخ و  لامعا  همان  رورم 
ار شدـب  کـین و  لاـمعا  هرذ  هرذ  هک  يزور  يارب  ار  دوخ  دـنز و  یم  کـحم  هدز  رـس  وا  زا  نونکاـت  ار  هچنآ  ره  دجنـس و  یم   ( 6

 . دزاس یم  هدامآ   ( 8 لازلز .  دننک (  یم  باتکو  باسح 

یعامتجا ياه  تیلاعف  فیاظو و  هب  ندومن  لمع  یعامتجا :  راثآ 
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هلئسم نیا  ددرگ .  یم  بولطم  لامک  هب  ناسنا  ندیسر  زا  عنام  دوخ و  یقیقح  هاگیاج  زا  ناسنا  طوقس  ببس  يونعم ،  هناوتشپ  نودب 
همه اـب  مالـسا  صوـصخ  هب  ینامـسآ و  ناـیدا  ور  نیا  زا  دریگ ،  یم  همـشچرس  لـماک  ناـسنا  هب  تبـسن  مالـسا  صاـخ  هاگدـید  زا 

رد يونعم  هناوتشپ  نودب  راک  دنا .  هدرکن  راذگورف  ناسنا  يونعم  هناوتشپ  تیوقت  زا  هاگ  چیه  دنراد ،  عامتجا  هرابرد  هک  یتاروتسد 
فاکتعا دـنک .  یهت  نورد  زا  ار  ناسنا  تسا  نکمم  دـنک ،  یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  ییارگ  لمع  هکنیا  رب  هوـالع  یعاـمتجا  هصرع 

يراکمه و نواعت و  هیحور  شیازفا  دهد .  یم  تاجن  یشومارفدوخ  یشومارفادخ و  تفآ  زا  ار  ناسنا  تسا  ییارگ  نورد  یعون  هک 
يونعم يدام و  دایز  ياه  نارحب  اـب  رـشب  هک  زورما  ياـیند  رد  تسا .  فاـکتعا  یعاـمتجا  راـثآ  هلمج  زا  نیملـسم  عاـمتجا  هب  هجوت 
لیدـبت یکیناکم  نیـشام  کی  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  رـشب  هک  تسا  هدـش  هدـیچ  مه  رانک  هتخاس و  يا  هنوگ  هب  زیچ  همه  تسا و  وربور 

یفیک لزنت  يونعم و  نارحب  دیدشت  ثعاب  ییوس  زا  زین  اه  تفرـشیپ  تالاغتـشا و  نیا  هدش و  نییعت  لبق  زا  وا  يارب  زیچ  همه  هدرک و 
راثآ رگید  زا  دریگب .  ار  اه  طیرفت  طارفا و  نیا  يولج  دناوت  یم  فاکتعا  لیبق  زا  ینید  ياه  مسارم  دوش ،  یم  هدش و  دارفا  یگدنز 

فاکتعا مسارم  رد  هک  یناوج  تسا .  هناگیب  گنهرف  ذوفن  اب  يونعم  يدابع و  مسارم  نیا  ییورایور  هعماج  حطـس  رد  فاکتعا  مهم 
یناوهش يدام و  ياه  تذل  تسا ،  هدیشچ  ار  دنوادخ  هب  سنا  نامیا و  نیریش  معط 
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یمـسارم نینچ  رگید  يوس  زا  دوش .  یمن  راتفرگ  یهاـبت  داـسف و  بادرگ  رد  یناـسآ  هب  هدـش و  شزرا  یب  ریقح و  شهاگدـید  رد 
یعون تقیقح  رد  تداـبع  يارب  دجـسم  رد  ناـنموم  زا  یعمج  روضح  تسا .  مدرم  يارب  زیمآ  تربـع  یـسرد  یلمع و  یماـیپ  دوـخ 

دنتـسه و يونعم  ياه  مسارم  لیبق  نیا  هنـشت  هک  دشاب  یم  ناناوج  ناناوجون و  اصوصخم  هعماج  راشقا  يارب  یهدوگلا  يزاسوگلا و 
اب ییورایور  رد  ور  نیمه  زا  تشاد .  دهاوخ  هعماج  رب  يا  هدنزاس  راثآ  تسا و  يرادم  نید  یتسرپادخ و  هب  توعد  یعون  نینچمه 
هب تفرگ .  هدیدان  دنراد ،  قیمع  ياه  هشیر  مدرم  مومع  رواب  رد  هک  ییاه  تنـس  رثوم  شقن  دـیابن  مالـسا  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت 
رد فاکتعا  ددرگ .  یم  عماوج  رد  داسف  مرج و  ندش  مک  ثعاب  يونعم ،  لئاسم  شرتسگ  طسب و  یعامتجا ،  ناسانـش  مرج  هدـیقع 

فکتعم ریغ  دارفا  رب  یتح  يا  هژیو  يونعم  راثآ  تسا و  تداـبع  دـنچ  رب  لمتـشم  اریز  دـنک ؛ اـفیا  یمهم  شقن  دـناوت  یم  ناـیم  نیا 
 . دراذگ یم  ياجرب 

نآرق فراعم  گنهرف و  زکرم  عبنم : 

لاله تیؤر  رد  دیدج  رازبا  رابتعا 

؛ داوجدمحم ینارکنل ، لضاف  هرامش 43 ،  یسراف ، تیب  لها  هقف  هلجم  : هلاقم عبنم 

همّدقم

لئاسو شیادـیپ  اب  .تسا  لاله  تیؤر  رد  دـیدج  تالآ  لئاسو و  رابتعا  مدـع  اـی  راـبتعا و  رـضاح ، رـصع  رد  ثحب  دروم  لـئاسم  زا 
ایآ پوکسلت ، لثم  هتفرشیپ  لیاسو  رازبا و  اب  هام  لاله  ندید  هک  هدش  حرطم  زین  شسرپ  نیا  پوکسلت ، نیبرود و  نوچمه  يدیدج 

تیؤر ایآ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؟ دوش  یم  دای  حّلسم  ریغ  مشچ  هب  نآ  زا  ثحب  نیا  رد  هک  یلومعم  مشچ  اب  هام  ندید  دننامه 
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؟ تسا یفاک  حّلسم  مشچ  اب 

دروم رد  یلاعلا ) هلظّدم   ) ینارکنل لضاف  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترضح  رضحم  زا  ییاتفتـسا  يرمق ، يرجه  ناضمر 1425  خیرات 24  رد 
: دندومرف نینچ  خساپ  رد  هل  مّظعم  دش ، لاله  تیؤر  يارب  ...و )  پوکسلت  نیبرود ، دننام   ) یموجن ياهرازبا  زا  هدافتسا 

نامه تسا ؛ یفاک  مه  پوکـسلت  اب  تیؤر  تهج ، نیا  زا  و  دـنک ؛ یمن  حّلـسم  مشچ  حّلـسمریغ و  مشچ  نیب  یقرف  لـاله ، تیؤر  رد 
.تسا یفاک  اهنآ  دننام  يراکش و  نیبرود  کنیع و  اب  هک  يروط 

هک تفگ  ناوتب  دـیاش  و  تشاد ؛ ناگرزب  ناملاع و  صوصخ  هب  روشک ، زا  جراخ  لخاد و  مدرم  نایم  رد  یعیـسو  ساـکعنا  اوتف  نیا 
.دوب هدشن  نایب  گرزب  عجارم  نایم  رد  تحارص  نیا  هب  نآ ، زا  لبق 

دش لصاح  قیفوت  هّللادمحب  دندش ، راتساوخ  نآ  نوماریپ  ناج  نیا  زا  یتاحیضوت  مرتحم  يالـضف  زا  یعمج  اوتف ، نیا  رودص  زا  سپ 
.مروآرد ریرحت  هتشر  هب  لاجم ، تقو و  قیض  اب  ناکما و  ّدح  رد  یلالدتسا  تروص  هب  ار  تسا  هثدحتـسم  لئاسم  زا  هک  ثحب  نیا  ات 

.دنرگنب نآ  رد  فاصنا  هدید  اب  نارظن  بحاص  تسا  دیما 

عازن ّلحم  ریرحت 

.ددرگ صّخشم  ًالماک  عازن  ّلحم  تسا  مزال  اهنآ ، تادنتسم  اه و  هیرظن  یسررب  زا  شیپ 

: دراد دوجو  هام  يارب  ّمهم  تلاح  ود  ینیوکت  یعقاو و  رظن  زا 

.تسین تیؤر  لباق  یلومعم  مشچ  اب  هجو  چیه  هب  دریگ و  یم  رارق  دیشروخ  عاعش  تحت  هام  هک  تسا  ینامز  هنراقم : فلا )

زا فرع  تغل و  رد  و  ددرگ ؛ یم  زاغآ  دیدج  ون و  هام  دوش و  یم  جراخ  عاعشلا  تحت  قاحم و  زا  هام  هک  تسا  ینامز  تدالو : ب )
.دوب دهاوخ  لاله  زا  نامز  نیلّوا  نامه  تدالو ، نامز  نیلّوا  رگید ، ترابع  هب  .دننک  یم  ریبعت  لاله  هب  نآ 

رد كالم  ناونع  هب  هچنآ 
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ود ره  تسا  مزال  هک  دراد  دوجو  لاله »  » و تیؤر »  » هملک ود  ناونع  نیا  رد  .تسا  لالهلا » هیؤر   » بّکرم ناونع  هدش ، دراو  تایاور 
رظن زا  ایآ  ّتیعوضوم و  ای  تسا  ّتیقیرط  ياراد  ایآ  هک  نیا  تیؤر و  فیرعت  هب  تبـسن  دـعب ، بلاطم  رد  .دوش  هداد  حیـضوت  ناونع 

هب هک  تسا  لاله »  » هملک دریگ ، یم  رارق  هّجوت  دروم  شخب  نیا  رد  هچنآ  نیاربانب ، .درک  میهاوخ  ثحب  ریخ ؟ ای  دراد  قالطا  ببس ،
.دشاب یم  هام  تدالو  دیدج » ون و  هام   » يانعم نامه 

رثا رد  تدالو  ماگنه  زا  دشاب و  هلصاف  لاله  قّقحت  تدالو و  نامز  نیب  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تارابع  یخرب  زا  هچرگ 
.دوش یم  زاغآ  هام  لاله  تدالو ، دّرجم  هب  ًارهاظ  اّما  دنک ، ادیپ  قّقحت  لاله  ات  دوش  هلصاف  يرادقم  دیاب  رون  فعض  تّدش 

لاله فیرعت 

«1  » .دـنا هدـیمان  لاله  زین  ار  متفه  بش  ات  یخرب  مّوس و  بش  ات  هبـشود  هاـم  یخرب  دـنچره  تسا ؛ ون  هاـم  ياـنعم  هب  تغل  رد  لـاله 
: تسا هدمآ  برعلا  ناسلرد 

، یناثلا رهشلا  یف  دوعی  نأ  یلإ  هب  یّمسی  ّمث ال  رهشلا  نم  نیتلیلل  ًالاله  یّمسی  لیقو  رهشلا  هّرغ  یف  سانلا  هّلهی  یّتح  رمقلا  هّرغ  لالهلا 
«2» .ًارمق یّمسی  ّمث  لایل ، ثالث  هب  یّمسی  لیقو 

نبا  » ناونع اریز ، دنک ؛ یم  قدص  هام  رب  لاله  ناونع  لّوا ، بش  نامه  زا  ینعی  تدالو ، ماگنه  زا  هک  دوش  یم  نشور  ترابع  نیا  زا 
هدـش جراخ  قاـحم  زا  هاـم  هک  لّوا  بش  رد  هجیتن ، رد  .تسا  مّود  لّوا و  بش  رگید  تراـبع  هب  و  بش ، ود  دـنزرف  ياـنعم  هب  نیتلیل »

.دنشاب هدیدن  ار  نآ  مدرم  هک  دنچره  دنک  یم  قدص  نآ  رب  لاله  تسا ،

؛ تسین ینعم  نیا  مّوقم  ناونع  هب  سانلا » هّلهی  یّتح   » ریبعت
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ریبعت هدرک و  ینعم  رمقلا  هّرغ  هب  ار  لـاله  « 3 «» طیحملا سوماقلا   » هک تسا  نآ  بلطم  نیا  دـهاش  .دـشاب  یم  نآ  یبلاغ  راثآ  زا  هکلب 
: تسا هدروآ  سپس  .درادن  دوجو  نآ  رد  سانلا » هّلهی  یّتح  »

.هؤض نّیبتی  هثلاثلا  یف  ّهنإف  نیتلیل ، نبإ  ًالاله  یّمسی  نأ  رثکألا ، هیلع  امو  يدنع  يذلاو  قاحسإ  وبا  لاق 

.تسا قداص  لاله  دنک ، هبلغ  نامسآ  یهایس  رب  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  هدوب و  فیعض  رایسب  هام  رون  هک  ادتبا  نامه  رد  نیاربانب ،

؛ دناد یم  لاله  زا  ار  بش  نیلّوا  زین  ترابع  نیا  رد  « 4 «.» رمق وه  ّمث  هثلاثلاو  هیناثلاو  هلیل  لّوأ  لالهلا  : » تسا هدمآ  هغللا » حاحص   » رد
.درادن دوجو  نآ  رد  زین  سانلا » هّلهی   » ترابع رگید  يوس  زا  .دراد  لاله  ناونع  عقاو ، رد  و 

مدرم هاگره  هک  دـنیوگ  یم  لاله  تهج  نیا  زا  ار  لاله  هک  زین  فورعم  بلطم  نیا  .دراد  نشور  يوغل  يانعم  کی  لاله  نیارباـنب ،
.درادن يرابتعا  ثحب ، لحم  لاله  رد  تسا  هدمآ  برعلا  ناسل  رد  یبارعالا  نبا  زا  دنچره  دننز  یم  دایرف  دننیبب  ار  نآ 

نّیبت و هب  ار  لالهتسا  ترابع  نیا  رد  لهأ ؛» لاقی  الو  نّیبت  ینعمب  وه  ّلهتـسا  ًاضیأ  لاقیو  : » تسا هدمآ  نینچ  مه  هغللا » حاحـص   » رد
لباق هتکن  اّما  .دنک  یمن  قدص  لالهتسا  دیامنن ، تیؤر  ار  لاله  یلو  دنک  لالهتسا  یـصخش  رگا  هکارچ  تسا ؛ هدومن  ریـسفت  روهظ 

.تسا لالهلا  هیؤر  لاله و  دراد  تلاخد  هچنآ  تسین و  مکح  يارب  كالم  لالهتسا ، تایاور ، رد  هک  تسا  نآ  هّجوت 

يّدح هب  ینـشور  روهظ و  لاله ، یقیقح  يانعم  رد  میریذـپب  ضرف  رب  رگا  هک  تسا  نیا  تشاد ، هّجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  يرگید  هتکن 
، ناونع قّقحت  رد  هک  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  دشاب ، ربتعم  دننزب ، دایرف  دننیبب و  مدرم  هک 
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.دوش قّقحم  دناوت  یم  ناونع  دنکن ، قدص  مه  هیمست  هجو  يدروم  رد  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  .درادن  ّمات  تلاخد  هیمست  هجو 

نینچ لماش  عطق  روط  هب  زین  ...ِهَّلِهَْألا »  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی   » هفیرـش هیآ  دوش و  یم  زاـغآ  تدـالو  ماـگنه  ناـمه  زا  لـاله  هک  نآ  هجیتن 
.دوب دهاوخ  یلاله 

؛ دننک نییعت  قیرط  نامه  زا  دنناوت  یم  زین  ار  تدالو  دننک ، یم  نییعت  قیقد  تابـساحم  قیرط  زا  ار  هنراقم  نیمّجنم  هک  يروط  نامه 
رد ًایناث  و  درادـن ؛ یعرـش  ّتیجح  هن ؟ ای  تسا  نانیمطا  دـیفم  هک  نیا  زا  رظن  عطق  اب  دوخ و  يدوخ  هب  تابـساحم  هنوگ  نیا  ًـالّوا  اـّما 

ندـید تیؤر و  كالم ، ًارهاظ  هک  تفگ  دـیاب  درک و  داـمتعا  نآ  هب  ناوت  یمن  نیارباـنب  .تسا  هدـش  هداد  رارق  كـالم  تیؤر ، ّهلدا ،
.تسا لاله 

رد يرییغت  چـیه  هک  يروط  هب  دوش  هدـید  پوکـسلت  اب  تسا ، هام  تدالو  ناـمز  هک  لـاله  نیمه  رگا  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  لاـح ،
؟ دراد ّتیجح  یندید  نینچ  ایآ  دهد ، ناشن  ار  یعقاو  لاله  طقف  درواین و  دوجو  هب  عقاو 

: تسا هدمآ  نینچ  ثحب  ّلحم  لاله  هب  تبسن  هر ) ) یئوخ قّقحم  موحرم  دننام  ناگرزب  زا  یخرب  تاملک  رد 

.هلمجلا یف  ولو  هیؤّرلل  ًالباق  نوکی  رادقمب  عاعشلا  تحت  نع  هجورخ  نع  هرابع  لالهلا  نوک 

جراخ عاعشلا  تحت  زا  هتفرگ و  هلصاف  دیشروخ  زا  مه  يرادقم  دیاب  دنا : هدومرف  عاعشلا  تحت  زا  جورخ  رب  هوالع  لاله  فیرعت  رد 
.دشاب قطانم  زا  یخرب  رد  دنچره  تیؤر  لباق  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  هدش 

رگا .میرادن و  يرایعم  هطباض و  چیه  رادـقم ، نیا  يارب  ًاساسا  و  درادـن ؛ یلیلد  لاله  فیرعت  هب  يدـیق  نینچ  ندرک  هفاضا  ام  رظن  هب 
مییوگب رگا  هک  تسا  نآ  بلطم  حیضوت  .دوش  یم  یظفل  عازن ، هک  تفگ  ناوتب  دیاش  مینک ، فیرعت  هنوگ  نیا  ار  لاله  میهاوخب 
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اب لعفلاب  رون ، فعـض  تّدش  تهج  زا  هک  دـشاب  هتفرگ  هلـصاف  دیـشروخ  زا  يا  هزادـنا  هب  هام  هک  تسا  ییانعم  نینچ  لاله ، زا  دارم 
، تروص نیا  رد  دوش ؛ هدـید  نیبرود  ای  پوکـسلت  اـب  دـشابن و  یفتنم  یملع  رظن  زا  تیؤر  ّتیلباـق  یلو  دوشن ، هدـید  یلومعم  مشچ 

.دنوش نآ  تّحص  تیافک و  هب  لئاق  دیاب  ناهیقف  همه  ًامتح 

نآ تقیقح  اّما  دنک ؛ یمن  تیافک  تسا ، هدـشن  قّقحم  يداع  مشچ  اب  تیؤر  نوچ  زین  ضرف  نیا  رد  هک  تسا  نآ  اواتف  رهاظ  هچرگ 
تعاس نیدنچ  رگید ، ترابع  هب  هدش و  جراخ  عاعشلا  تحت  زا  هک  تسا  تعاس  نیدنچ  هام  هک  میشاب  هتـشاد  نانیمطا  رگا  هک  تسا 

.دنام یمن  یقاب  لّمأت  يارب  یلاجم  رگید  دوب و  دهاوخ  يرمق  هام  زا  بش  نیلّوا  بش  نآ  درذگ ، یم  هام  لاله  زا 

هب ار  ثحب  دیاب  هک  دوش  یم  نآ  هجیتن  دنادب ، لخاد  عازن  لحم  رد  مه  ار  یـضرف  نینچ  دریذپن و  ار  اعّدا  نیا  یـسک  هک  یتروص  رد 
: دوش لماش  زین  ار  ریز  تروص  ود  هک  يا  هنوگ  هب  مینک ، حرطم  رت  یّلک  روط 

رد یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  ناکما  یکلف ، تابـساحم  قبط  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یلو  تسا ؛ هدیدرگ  زاغآ  هام  تدالو  لّوا : تروص 
.دشاب عاعشلا  تحت  زا  جورخ  هیلّوا  تاظحل  نامه  رد  هام  ینعی  درادن ؛ دوجو  نآ 

رایـسب یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  ناکما  یکلف ، تابـساحم  رظن  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ؛ هتفرگ  هلـصاف  يرادـقم  هک  نیا  مّود : تروص 
.دوشن لصاح  یلومعم  تیؤر  مه  لعفلاب  دشابن و  یفتنم  یّلک  روط  هب  نآ  ناکما  اّما  دشاب ؛ فیعض 

لاح تسا و  هدشن  یکیکفت  چیه  اهنآ  نیب  دنا ، هدومن  ثحب  هراب  نیا  رد  هک  نارگید  تاملک  رد  تفگ  دـیاب  هک  تروص  ود  نیا  رد 
مّود تروص  میتفگ  هک  نآ 

ناضمر 2 www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1062زکرم  هحفص 1024 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد رابتعا  یتیؤر  نینچ  ایآ  دوش ، تیؤر  لاله  پوکسلت ، رازبا و  اب  هچنانچ  دشاب  جراخ  عازن  لحم  زا  دناوت  یم 

ثحابم زا  ثحب  نیا  هک  اجنآ  زا  اّما  دنک ؛ یمن  تیافک  حّلسم  مشچ  اب  تیؤر  هک  هدش  هداد  تبـسن  ناهیقف  روهـشم  هب  ثحب ، نیا  رد 
رد هک  روط  نامه  رت ، قیقد  تروص  هب  یّتح  ددرگ  یم  زاب  رود  نادنچ  هن  نامز  هب  حّلسم  مشچ  زا  هدافتـسا  هقباس  تسا و  هثدحتـسم 
ههد دنچ  زا  شیب  يرمع  لاله ، تیؤر  يارب  رازبا  زا  دنم  شور  راد و  هطباض  هدافتسا  هک  تفگ  دیاب  تسا ، هدمآ  اه  هتشون  زا  یخرب 
نیا رـصاعم  ناهیقف  نیب  رد  هتبلا  .دومن  اعّدا  تسا  نیمّدـقتم  ناـیم  ترهـش  ناـمه  هک  ار  ناـهیقف  نیب  ربتعم  ترهـش  ناوت  یمن  درادـن 

.تسین ربتعم  لالدتسا  يارب  اّما  دراد ، دوجو  ترهش 

رد هک  نیا  رب  هوالع  دنا ؛ هدومن  لالدتسا  تیؤر  دروم  رد  قالطالا » هلاصأ   » هب دنناد ، یم  یفاک  ار  حّلـسم  مشچ  اب  تیؤر  هک  یناسک 
تـسا ربتعم  تیؤر  لصا  هچرگ  .تسا  هدشن  دراو  يداع  یلومعم و  مشچ  اب  تیؤر  رابتعا  رب  يا  هنیرق  لیلد و  تایاور ، زا  کی  چـیه 

، دنک یم  تیافک  کنیع  دـننام  يرازبا  اب  تیؤر  هک  روط  نامه  دـندقتعم  یلو  دـنناد ، یمن  ربتعم  ار  یّنظ  روما  یکلف و  تابـساحم  و 
دانتـسا قدص و  تسا ، مزال  یعانـص  رظن  زا  هچنآ  .دـنک  یم  تیافک  دـنک  یمن  داجیا  يرییغت  عقاو  رد  هک  زین  رت  يوق  رازبا  اب  تیؤر 

یقیقح دانتـسا  نیا  داد و  دانتـسا  دـنیب ، یم  پوکـسلت  اب  هک  یـسک  هب  ار  تیؤر  ناوت  یم  عطق  روط  هب  و  دـشاب ؛ یم  هدـننیب  هب  تیؤر 
اب یسک  رگا  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  رب  نشور  دهاش  .تسا  مّلـسم  یعطق و  رازبا ، اب  تیؤر  رب  تیؤر  قدص  رگید ، ترابع  هب  .تسا 

هک دنک  هدهاشم  پوکسلت 
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رد دهدب  رثا  بیترت  تداهـش  نیا  رب  دیاب  زین  عرـش  مکاح  دهد و  تداهـش  لتق  نآ  رب  هاگداد  رد  دـناوت  یم  دیـسر ، لتق  هب  یـصخش 
.دشاب هدید  ینشور ) هب   ) دیشروخ دننام  ار  تداهش  دروم  دیاب  دهاش  تداهش ، هلئسم  رد  هک  یلاح 

، تیّلح كـالم  اواـتف ، تاـیاور و  قبط  رب  و  تسا ؛ نآ  رد  سلف  دوجو  یهاـم ، تشوگ  ندوب  لـالح  طرـش  هک  تسا  نآ  مّود  دـهاش 
نیبرود هلیسو  هب  اّما  دوشن ، هدید  یلومعم  مشچ  اب  یهام  عون  کی  سلف  رگا  هک  دیآ  یم  نایم  هب  نخس  نیا  لاح  .تسا  سلف  دوجو 

، تسا سلف  ياراد  هک  دـنیوگب  نف  لها  یلو  دـنهد ، صیخـشت  ار  نآ  سلف  دـنناوتن  مدرم  هدوت  هک  نیا  ای  درک  هدـهاشم  ار  نآ  ناوتب 
هب .دوش  هدـید  یلومعم  مشچ  اـب  نآ  سلف  دـیاب  هک  تفگ  ناوت  یمن  دـنک و  یم  تیاـفک  نآ  ندروـخ  زاوـج  رد  رادـقم  نیا  ًارهاـظ 
زا اـّما  هدـمآ ، تیؤر »  » هملک تاـیاور  رد  هچرگ  زین  ثحب  نیا  رد  .تسا  ّبترتم  سلف  یعقاو  دوجو  رب  ندروخ  زاوج  رگید ، تراـبع 

.تسا لاله  یعقاو  دوجو  كالم ، هک  دوش  یم  هدافتسا  ّهلدا 

: درک هصالخ  دّیؤم  کی  ریز و  شخب  هس  رد  ار  هورگ  نیا  لیالد  ناوت  یم  عومجم  رد  دهاش ، ود  نیا  رب  هوالع 

.فارصنا رب  هنیرق  دوجو  مدع  تیؤر و  ببس  هب  تبسن  قالطالا  هلاصا  نایرج  . 1

.دهد یم  ماجنا  ار  نآ  لئاسو  رازبا و  اب  هک  یسک  هب  تیؤر  یقیقح  دانتسا  . 2

نکمم اّما  دـننیب ، یمن  یلومعم  مشچ  اب  مدرم  هک  یلاله  رب  ...ِهَّلِهَْألا ،»  ِنَع  َکنُولَئْـسَی   » هفیرـش هیآ  رد  هّلها  ظـفل  قـالطا  لومـش  . 3
.دوش تیؤر  رازبا ، لئاسو و  اب  تسا 

یلو دشابن ، تیؤر  لباق  یلومعم  مشچ  اب  لّوا  بش  رد  لاله  رگا  هک  تسا  نآ  زین  هیرظن  نیا  تادّیؤم  دهاوش و  زا 
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، میهد رارق  هام  لّوا  ناونع  هب  ار  دـعب  زور  میهاوخب  مینادـن و  هاـم  لّوا  ار  بش  نآ  يادرف  هک  یتروص  رد  دوش ، تیؤر  پوکـسلت  اـب 
.میریگب هزور  زور  کی  تسا  مزال  ناهیقف  همه  ياوتف  تایاور و  زا  یخرب  قبط  دوش  زور  تشه  تسیب و  نایاپ ، رد  هام  نیا  هچناـنچ 

بلطم نیا  .تسا  هتـشاد  ار  لّوا  زور  ناونع  اّما  هدـشن ، هدـید  یلومعم  مشچ  اب  لاله  دـنچره  ناـمز  نآ  رد  هک  دـنک  یم  فشک  نیا 
.درادن ّتیعوضوم  یلومعم ، مشچ  اب  ندید  هک  تسا  یبوخ  رایسب  دهاش 

هب یلو  هدوب ، یلومعم  مشچ  اـب  تیؤر  ناـکما  زین  لّوا  بش  ناـمه  رد  هک  مینک  یم  فشک  یـضرف ، نینچ  رد  هک  دوـش  لاکـشا  رگا 
ما یـس  بش  رد  ینعی  دراد ؛ دوجو  همزالم  ود ، نیا  نیب  هک  دوش  اعّدا  رگا  رگید ، ریبعت  هب  .تسا و  هدشن  هدـید  عناوم  زا  یخرب  ببس 

.تسا هدوب  تیؤر  لباق  یلومعم  مشچ  اب  زین  لّوا  بش  رد  ًامتح  دش ، هدید  یلومعم  مشچ  اب  هام  رگا 

شرازگ دراوم و  رگا  هکلب  درادـن ؛ دوجو  همزالم  نیا  رب  یلیلد ، چـیه  اـه ، شور  رئاـس  یموجن و  هاگدـید  زا  مییوگ : یم  باوج  رد 
مـشچ اب  هاـم  هک  هدـش  اـعّدا  لّوا  بش  رد  نیمّجنم ، رظن  زا  هک  میروخ  یم  رب  ییاـه  هنومن  هب  دریگ ، رارق  یـسررب  دروم  تیؤر  ياـه 

یلومعم مشچ  اب  دیدج  لاله  هک  دـنا  هداد  شرازگ  زور  هن  تسیب و  تشذـگ  زا  دـعب  رگید ، فرط  زا  تسین و  تیؤر  لباق  یلومعم 
.درادن دوجو  رما  نیا  رب  موجن  ملع  زا  یلیلد  دهاش و  چیه  هک  تفگ  ناوت  یم  بلطم ، نیا  زا  رظن  عطق  اب  ًاساسا  تسا و  تیؤر  لباق 

اعّدا ود  ًاعومجم  دنناد ، یمن  یفاک  حّلسم  مشچ  اب  ار  لاله  تیؤر  هک  یناسک  اّما 
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: دنا هدرک  حرطم  ار 

.یلومعم مشچ  اب  ندید  هب  تیؤر  فارصنا  لّوا : ياعّدا 

.تیعوضوم هن  دراد  ّتیقیرط  باب ، نیا  رد  تیؤر  دمآ ، دهاوخ  هک  یحیضوت  هب  هجوت  اب  مّود : ياعّدا 

فارصنا ياعّدا 

.دنا هدرک  حرطم  ار  فارصنا  هلأسم  دنا ، هتسنادن  یفاک  ار  حلسم  مشچ  اب  تیؤر  هک  یناسک  زا  يرایسب 

اب تیؤر  هک  يروط  نامه  دنک ؛ یمن  تیافک  دنراد  يا  هداعلا  قوف  دید  تردق  هک  یناسک  تیؤر  دنا : هتفگ  ناگرزب  زا  رگید  یخرب 
«. 5» تسا يداع  مشچ  اب  تیؤر  هب  صوصن  رد  تیؤر  فارصنا  لیلد  هب  رما  نیا  .دنک و  یمن  تیافک  رازبا 

فارصنا حّلسمریغ ) مشچ  اب   ) فراعتم تیؤر  هب  دیآ ، یم  نایم  هب  تیؤر  زا  نخس  هک  یماگنه  «: 6» دندقتعم ناگرزب  زا  رگید  یخرب 
.دنناد یم  فرصنم  فراعتم  دارفا  هب  ار  تاقالطا  هقف ، باوبا  همه  رد  ناهیقف  اریز  دراد ؛

: تسا هظحالم  لباق  هتکن  دنچ  ترابع  نیا  رد 

رد دـشاب  لامعتـسا  هبلغ  هچنانچ  فارـصنا  أشنم  هک  هدـش  تباـث  لوصا  ملع  رد  تسیچ ؟ فارـصنا  أـشنم  دـید  دـیاب  ثحب  نیا  رد  . 1
لامعتـسا یلومعم  مشچ  اب  ندـید  رد  هک  يروط  نامه  تیؤر  هملک  .دـنک  یمن  تیافک  دوجو  هبلغ  اّما  دـنک ، یم  تیاـفک  فارـصنا 

.دوش یم  لامعتسا  یقیقح  وحن  هب  زین  نیبرود  نیب و  هّرذ  کنیع ، دننام  يرازبا  اب  ندید  رد  هدش ،

فراعتم دارفا  هب  ار  تاقالطا  هقف ، باوبا  همه  رد  ناهیقف  هک  بلطم  نیا  تّحـص  ضرف  رب  اریز  تسا ؛ لّمأت  لـباق  اعّدـم  نیا  لـیلد  . 2
همه همّالع ، موحرم  نامز  زا  لبق  ات  رگا  و  دـشاب ؟ لیلد  دـناوت  یم  ناهیقف  لمع  نیا  تسا و  لالدتـسا  لباق  ایآ  دـنناد ، یم  فرـصنم 

هعجارم دراوم ، نیا  رد  هک  روط  نامه  تسا  نشور  دشاب ؟ تّجح  مه  نارگید  يارب  دـیاب  دـندوب ، لئاق  رئب  تاحوزنم  موزل  هب  ناهیقف 
دیاب زین  ثحب  نیا  رد  تفرگ ، یم  رارق  یسررب  دروم  نانآ  تاّیرظن  لاوقا و  كرادم  هب 
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.دریگ رارق  یبایزرا  دروم  ینابم  كرادم و 

تبسن ناهیقف  ناملاع و  هب  ار  یّلک  بلطم  نینچ  دروم ، دنچ  ياصحا  یسررب و  اب  ناوت  یمن  و  درادن ؛ تّحص  یتبـسن  نینچ  ًاساسا  . 3
.دومن میهاوخ  رکذ  اعّدا  نیا  فالخ  رب  ار  يددعتم  دراوم  هلاقم  نیا  رد  .داد 

یعانـص تهج  زا  ار  یتاکن  تسا  مزال  دنا ، هتفریذپن  هک  يدراوم  دنا و  هتفریذـپ  ار  فارـصنا  ناهیقف  هک  يدراوم  یـسررب  زا  لبق  اّما 
: میهد رارق  ّتقد  دروم 

تمکح تامّدـقم  ياضتقم  هب  ظاـفلا  رد  یلّوا  لـصا  .تسا  یلقع  یظفل  لوصا  زا  یکی  قـالطالا  هلاـصا  هک  تسا  نشور  لّوا : هتکن 
، فارـصنا ياعّدا  قالطا و  زا  دـی  عفر  رگید ، ترابع  هب  .دـشاب  دـییقت  رب  يا  هنیرق  ای  لیلد  نآ  لـباقم  رد  هک  نیا  رگم  تسا ؛ قـالطا 
رب اج  همه  رد  ار  قلطم  دراوم  میهاوخب  رگا  ًاساسا  .درک  فارـصنا  ياعّدا  ناوت  یمن  زگره  هنیرق ، نودـب  تسا و  هنیرق  جاتحم  هشیمه 

تایح هب  تامومع  تاقالطا و  نیا  تکرب  هب  داهتجا  هک  تسا  نشور  دور و  یم  نیب  زا  داهتجا  ییاـیوپ  مییاـمن ، لـمح  فراـعتم  درف 
.تسا هداد  دوخ 

تیؤر و  میرادن ؛ دشاب ، هتـشاد  فارـصنا  رب  تلالد  هک  يا  هنیرق  هنوگ  چـیه  رگید ، ّهلدا  ای  لاله و  تیؤر  باب  تایاور  رد  ام  رظن  هب 
هیؤّرلل مص  : » دـیامرف یم  هک  رگید  ریبعت  نیا  ای  رطفاـف » هتیأر  اذإو  مصف  لـالهلا  تیأر  اذإ  : » تسا قلطم  ًـالماک  نآ  بابـسا  تهج  زا 

«. هیؤّرلل رطفأو 

درفم و تروص  هب  یهاگ  باطخ  هک  هنوگ  نامه  .باطخ  ریغ  تروص  هب  ای  هدـمآ و  باطخ  تروص  هب  اـی  تیؤر  تاـیاور ، نیا  رد 
لئاسو باتک  مهد  دـلج  رد  ناضمر  رهـش  باوبا  زا  مّوس  باـب  رد  هک  یتیاور  همه 28  رد  اّما  تسا ؛ هدـمآ  عمج  تروص  هب  یهاـگ 

، تسا هدمآ  هعیشلا 
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؛ دنک یم  تیافک  دوش  قّقحم  هک  يا  هویش  ره  هب  تیؤر  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  نیاربانب  .درادن  دوجو  فارصنا  رب  يا  هنیرق  چیه 
.دشاب هک  يا  هویش  ره  هب  تسا  تیؤر  قدص ، كالم  ینعی 

نآ فراعتم  دروم  هب  قالطا  دراوم  همه  رد  نآ  زا  رتالاب  و  يرایسب ، دراوم  یّتح  رگید  دراوم  رد  رگا  هک  تسا  نشور  رگید  يوس  زا 
نآ نودب  تفریذپ و  ار  فارصنا  ناوت  یم  هنیرق ، دوجو  اب  هک  تسا  نآ  تعانص  هدعاق و  ياضتقم  تفگ  دیاب  دشاب ، هتشاد  فارصنا 

.درک لوبق  ار  ییاعّدا  نینچ  ناوت  یمن  زگره 

تایاور لیلحت 

نانیمطا نیقی و  يارب  تسا  قیرط  نکل  دراد ؛ یقیرط  ناونع  لاله ، هب  تبسن  تیؤر  هک  دوش  یم  هدافتسا  دوجوم  تایاور  یـسررب  زا 
.دشاب هدش  جراخ  هنراقم  زا  يرادقم  هک  نآ  زا  دعب  نامسآ ، رد  هام  لاله  ققحت  هب 

.دوش یمن  لصاح  یّنظت  يأر و  اب  ناضمر  رهش  دنا : هدومرف  هداد و  رارق  نیقی  يارب  يا  همّدقم  ار  تیؤر  تایاور ، نیا 

نع ملـسم ، نب  دّـمحم  نع  داّـمحو ، بوـّیأ  نـع  ریمع ، یبأ  نـب  دّـمحم  نـع  راـیزهم ، نـب  یلع  نـع  هدانـساب  نـسحلا  نـب  دّـمحم  . 1
: لاق (ع ) رفعجیبأ

«7» .هیؤّرلاب نکلو  یّنظّتلاب  الو  يأرلاب  سیلو  اورطفاف ، هومتیأر  اذإو  اوموصف ، لالهلا  متیأر  اذإ 

: لاق هعامس  نع  یسیع ، نب  نامثع  نع  نسحلا  نب  دمّحم  . 2

«8» .نّظلاب سیلو  هیؤّرلاب  ناضمر  رهش  مایص 

(: (ع یلع باتک  یف  لاق : ّهنأ  (ع ) هّللادبعیبأ نع  راّمع ، نب  قاحسا  نع  هریمع ، نب  فیس  نع  هلاضف ، نع  نسحلا  نب  دّمحم  . 3

«9» .ّنظلاو ّکشلاو  كاّیإو  هتیؤرل  رطفأو  هتیؤرل  مص 

(ع) هّللادبعیبأ نع  زاّزخلا  نامثع  نب  میهاربإ  بّویأیبأ  نع  نمحرلادـبع ، نب  سنوی  نع  یـسوم ، نب  سابعلا  نع  نسحلا  نب  دّـمحم  . 4
: ثیدح یف 

«10» .یّنظتلاب اوّدؤت  الف  هّللا  ضئارف  نم  هضیرف  ناضمر  رهش  ّنا 

دوصقم ًالّوا : هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  تایاور  نیا  زا 
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حـضاو رپ  .دوش  نیقی  لاله  هب  تبـسن  دـیاب  موص ، بوجو  موزل و  يارب  تسا و  هدوب  نامگ  ّنظ و  يأر ، یفن  تاـیاور ، رد  تیؤر  زا 
یم لصاح  نیقی  دوش ، هدـید  زین  رازبا  هلیـسو  هب  هام  لاله  رگا  هکلب  تسین ؛ یلومعم  مشچ  اـب  تیؤر  هب  صتخم  نیقی ، نیا  هک  تسا 

.دوش

عورـش يرمق  هام  دوش ، نیقی  لاله  هب  تبـسن  هچنانچ  .هام و  دوجو  لصا  هن  تسا  لاله  دوخ  ناضمر ، هاـم  عورـش  رد  كـالم  ًاـیناث :
.دوش یم  زاغآ  لاله  هام ، ندش  ون  اب  تفرگ و  هزور  دیاب  هدش و 

نع ناکسم ، نبإ  نع  ناوفص ، نع  حابصلا ، یبأ  نع  لیـضفلا ، نب  دّمحم  نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  هدانـساب  نسحلا  نب  دّمحم  . 5
(: (ع لاقف هّلهألا ، نع  لئس  ّهنا  (ع ) هّللادبعیبأ نع  ًاعیمج  یبلحلا ،

«11» .رطفأف هتیأر  اذإو  مصف  لالهلا  تیأر  اذإف  روهشلا ، هّلهأ  یه 

یفرط زا  .تسا  لاله  هب  نیقی  يارب  قیرط  تیؤر ، تسا و  لاله  نامه  يرمق ، هام  عورـش  كالم  هک  دوش  یم  نشور  ثیدـح  نیا  زا 
دارفا و هب  تبـسن  دـیآ  یم  مزـال  تروـص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  تسین ؛ یلوـمعم  مشچ  اـب  تیؤر  هب  طورـشم  لـاله  هک  تسا  نـشور 

.تسا حضاو  رما  نیا  نالطب  هک  یلاح  رد  میشاب ؛ هتشاد  دّدعتم  ياه  لاله  فلتخم  ياهرهش 

دراو تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نآ  لاله ، لوصح  هب  نیقی  يارب  تسا  قیرط  تیؤر  هک  بلطم  نیا  تادـّیؤم  دـهاوش و  زا  یکی 
هدید هک  نیا  زا  ّمعا  تسا ؛ دیدج  لاله  زور  نآ  ماش  دوشن ، هدید  هام  دوش و  لالهتسا  قرشم  فرط  رد  حبـص ، ماگنه  رگا  هک  هدش 

.دوشن هدید  ای  دوش و 

(ع) هّللادبعیبأ نع  یقّرلا  دواد  نع  یقّرلا ، يدنکلا  ییحی  نب  اّیرکز  نع  مشاه ، نب  میهاربا  نع  راّفصلا ، نع  هدانساب  نسحلا  نب  دّمحم 
: لاق

بلط اذإ 
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«. 12» يری مل  مأ  يؤر  دیدج  لاله  انهه  وهف  ری ، ملف  هودغ  قرشملا  یف  لالهلا 

یخرب اب  قفاوم  نوچ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  اّما  تسا ، هدومن  لمح  هّیقت  ای  بلاغ  رب  ار  تیاور  نیا  هعیـشلا  لئاسو  باتک  فلؤم  هچرگ 
نیقی يارب  تسا  یقیرط  تیؤر  هک  دوش  یم  هدافتسا  عومجم  رد  .درادن  دوجو  هّیقت  رب  نآ  لمح  يارب  یلیلد  تسا ، رگید  تایاور  زا 

.درادن ّتیعوضوم  نآ  دوخ  لاله و  لوصح  هب 

عوضوم دننیبب ، ار  نآ  يداع  تروص  هب  دـنناوتب  مدرم  هک  يرادـقم  هب  ار  قاحم  زا  جورخ  سدـقم  عراش  مییوگب  هک  زین  لامتحا  نیا 
، حّلـسم ریغ  هچ  حّلـسم و  هچ  دشاب ، هک  يوحن  ره  هب  تیؤر  هکلب  درادن ؛ يدـهاش  لیلد و  چـیه  تسا ، هداد  رارق  موص  بوجو  يارب 

.لاله توبث  هب  ملع  يارب  تسا  قیرط 

نیقی كالم ، هکلب  تسین ؛ یقرف  نآ  بابسا  نایم  دراد و  ّتیقیرط  تایاور ، نیا  رد  تیؤر  هک  درادن  دوجو  يدیدرت  هک  نیا  هصالخ 
هک تهج  نیا  زا  تفگ  میهاوخ  دراد ، ّتیعوضوم  تایاور ، نیا  رد  تیؤر  دـیوگب  یـسک  رگا  لاح  .تسا  لاله  قّقحت  لوصح و  هب 

لئاق ّتیعوضوم  نآ  يارب  هچ  میهد و  رارق  قیرط  ار  تیؤر  هچ  رگید ، ترابع  هب  .دـنک  یمن  یقرف  دـشاب ، حّلـسم  ای  یلومعم  مشچ  اب 
.دنک یمن  یقرف  دراد ، قالطا  هک  نیا  رد  میوش ،

اب دـیاب  تیؤر  ناکما  يرمق ، هام  عورـش  يارب  هک  ینعم  نیا  هب  .دراد  ّتیعوضوم  لاله  تیؤر  ناکما  دـنا : هدومرف  ناگرزب  زا  یخرب 
نیا نالطب  هتشذگ  بلاطم  زا  « 13  » .دید یلومعم  مشچ  اب  ار  نآ  ناوتن  عنام ، دوجو  ببس  هب  لعفلاب  هک  دنچره  دشاب ؛ یلومعم  مشچ 

هتبلا .درادن  دوجو  دشاب ، ناکما  رب  تلالد  هک  يا  هنیرق  ای  هملک  چیه  تایاور  رد  ًالّوا : اریز  دوش ؛ یم  نشور  زین  اعّدا 
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مـشچ اـب  تیؤر  ناـکما  مییوگب  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  اـّما  درادـن ؛ يراـبتعا  عناـم  دوـجو  تهج  هب  لـعفلاب  تیؤر  تفگ  ناوـت  یم 
نظ ای  ّکش  هب  دیابن  لاله ، عورـش  رد  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  تایاور  زا  میتفگ  هک  نانچ  مه  هکلب  دراد ؛ ّتیعوضوم  یلومعم 

لـصا نیاربانب ، .تسا  هدوب  تیؤر  نیقی ، لوصح  يارب  هار  اهنت  نامز ، نآ  رد  دوش و  لصاح  نیقی  دـیاب  هکلب  درک ؛ داـمتعا  ناـمگ  و 
هکلب تسین ؛ ناکما  مدـع  ناکما و  زا  يرکذ  تایاور ، نیا  رد  هک  نآ  رگید  .نیقی  لوصح  يارب  قیرط  مه  نآ  دراد ؛ ّتیقیرط  تیؤر 

.دنراد یلعف ) تیؤر   ) ّتیلعف رد  روهظ  نیوانع ، تسا  هدش  تباث  دوخ  لحم  رد  هک  هنوگ  نامه 

و هدوب ، تیؤر  طقف  نیقی  لوصح  هار  اهنت  هتشذگ ، نامز  رد  هک  مییامن  هدافتسا  ار  بلطم  نیا  میناوتب  تایاور  عومجم  زا  تسین  دیعب 
نظ و هلأسم  زین  تاـیاور  نیا  رد  .نارگید  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا ، هدوبن  روآ  نیقی  هدـننک  هبـساحم  دوخ  يارب  یّتح  یکلف  تابـساحم 
هب ناوتب  اسب  هچ  تسا ، ملع  نانیمطا و  بجوم  یکلف  قیقد  تابـساحم  هک  رـضاح  ناـمز  رد  یلو  تسا ؛ هدـش  عقاو  یفن  دروم  ناـمگ 

بـش نآ  دوش ، جراخ  عاعـشلا  تحت  زا  هام  اهزور  زا  یکی  بورغ  رد  قیقد  تابـساحم  قبط  رب  هچنانچ  ور ، نیا  زا  .دومن  داـمتعا  نآ 
نانیمطا دـیدج  هام  عورـش  هب  تابـساحم ، قیرط  زا  هچنانچ  دـنلئاق  ناهیقف  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـشاب و  يرمق  هاـم  لّوا  دـناوت  یم 

، يرمق هام  عورـش  دروم  رد  عراش  هک  تسا  نآ  هّجوت  لـباق  قیقد و  هتکن  رگید ، تراـبع  هب  .دـنک  یم  تیاـفک  ناـنیمطا  نیمه  دوش ،
.دشاب هتشاد  دوجو  قرف  یعرش  هام  يرمق و  هام  نیب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدومنن  يدّبعت  لامعا  هنوگ  چیه 
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نامگ يأر و  نظ و  ّکش ، رب  ندرکن  دامتعا  هام ،  عورـش  يارب  هن  هزور  بوجو  يارب  مه  نآ  هدرک  طرـش  هک  ار  يا  هتکن  اهنت  طـقف 
.تسا هدرکن  لامعا  ار  يدّبعت  هنوگ  چیه  نآ ، زج  هب  تسا و 

نامز مادـک  رد  فراعتم  و  تسیچ ؟ فراعتم  زا  دوصقم  دیـسرپ : دـنراد  فراعتم  هب  فارـصنا  ياعّدا  هک  یناسک  زا  دـیاب  مّود : هتکن 
؛ درک لمح  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  فراعتم  رب  ار  مالک  دـیاب  دـنک : یم  لقن  عماول  رد  ییاهب ؛ خیـش  زا  رهاوج  بحاص  تسا ؟ دوصقم 

«. هنم هاّقلتم  مهماکحأ  ّنأل  : » دنک یم  لالدتسا  سپس  .دشاب  هدوبن  فراعتم  (ع ) هّمئا نامز  رد  دنچره 

هتـشاد فراعتم  هب  فارـصنا  نامز  نآ  رد  مییوگب  ات  هدوبن  حرطم  حّلـسم  مشچ  اب  تیؤر  هلأسم  ًاساسا  ثیداحا ، نیا  رودص  نامز  رد 
زا .دـنراد  فارـصنا  دراوم  نیا  زا  هتـشذگ  تایاور  مییوگب  هک  دوش  یمن  ببـس  دراد ، فراعتمریغ  ناونع  نامز  نیا  رد  رگا  و  تسا ؛

رایتخا رد  لئاسو  رازبا و  نیا  هک  تسا  حیحـص  هّتبلا  .تسا  فراـعتمریغ  دراوم  زا  حّلـسم  مشچ  اـب  ندـید  هک  تفگ  ناوت  یمن  یفرط 
.دناسر یمن  ار  نآ  ندوب  فراعتمریغ  رما ، نیا  اّما  دنربب ؛ هرهب  اهنآ  زا  دنناوت  یم  رتمک  تسین و  ناگمه 

رگا اّما  دـشاب ؛ یهجو  نآ  يارب  تسا  نکمم  دـشاب  ردان  اه  نامز  همه  رد  هچنانچ  تسا  نآ  ندوب  ردان  فراـعتمریغ ، زا  دوصقم  رگا 
، یفارـصنا نینچ  ياعّدا  تفگ  دـیاب  درادـن و  دوجو  یهجو  رگید  دـشابن  ردان  هدـنیآ  ياه  نامز  رد  یلو  تسا  ردان  ام  نامز  رد  ًالثم 

.تسا یهقف  ماکحا  زا  يرایسب  نتفر  نیب  زا  ببس  هقف و  رد  قالطا  باب  ّدس  مزلتسم 

.دنام یمن  یقاب  اعّدا  نیا  يارب  یلاجم  رگید  نیاربانب ، .دویقلا  عمج  هن  تسا  دویقلا  ضفر  قالطا ، تقیقح  قیقحت ، ربانب  مّوس : هتکن 
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يارب يا  هنیرق  لیلد و  ًاتابثا ، اّما  تشاد ؛ دهاوخ  دوجو  یلاجم  اعّدا  نیا  يارب  ًاتوبث  مینادب ، دویقلا  عمج  ار  قالطا  تقیقح  رگا  يرآ ،
.میرادن نآ 

يدیق چیه  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تیؤر  دوخ  ار  كالم  عراش  دـشاب ، دویقلا  ضفر  قالطا  هک  نیا  ربانب  هک  تسا  نآ  بلطم  حیـضوت 
دراد و فارـصنا  اهنآ  زا  یخرب  هب  تبـسن  دوش  هتفگ  ات  تسا ، هدـشن  نآ  دویق  قیداصم و  دارفا ، هب  یهّجوت  چـیه  ًاـساسا ، هداد و  رارق 
دارفا و قیداـصم ، همه  عراـش  هک  تفگ  ناوت  یم  مینادـب ، دویقلا  عـمج  ار  قـالطا  رگا  اـّما  .درادـن  فارـصنا  رگید  یخرب  هب  تبـسن 
هب تبـسن  هک  تفگ  ناوت  یم  ضرف  نیا  رد  .تسا  هدومرف  هدارا  قـلطم  ياـنعم  اـهنآ  همه  هب  تبـسن  هتفرگ و  رظن  رد  ار  نآ  ياهدـیق 

درک و حرطم  ار  فارـصنا  ناوت  یمن  يدروم  چیه  رد  ًاساسا  انبم  نیا  هب  هّجوت  اب  رگید ، ترابع  هب  .دراد  فارـصنا  قیداصم  زا  یخرب 
دیـسر درف  نآ  هب  ناوت  یم  هنیرق  کمک  اب  هچرگ  .دشاب  هتـشاد  فارـصنا  یـصاخ  درف  هب  دناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  قلطم  ظفل  دوخ 

.تسا يرگید  بلطم  نیا  هک 

؛ تسا روهـشمریغ  ردان و  هک  ییانعم  هن  درک  لمح  نآ  فراعتم  يانعم  رب  دـیاب  ار  ظافلا  هک  نآ  تسا ، ّمهم  رایـسب  هک  مراـهچ : هتکن 
ناوـنع لـئاسو ، رازبا و  زا  هدافتـسا  هلأـسم  لـاله ، تیؤر  ثحب  رد  .دراد  دوـجو  قرف  فراـعتم  قادـصم  فراـعتم و  ياـنعم  نیب  اـّما 

تغل و اّما  تسا ، یحیحـص  نشور و  رما  کی  انعم  ظـفل و  نیب  هطبار  ًاـساسا  .فراـعتمریغ  ياـنعم  هن  دراد  ار  فراـعتم  ریغ  قادـصم 
قیبطت ماقم  هب  درف  قادصم و  هک  نآ  هچ  دنک ؛ نییعت  ار  درف  ای  قادصم  ظفل و  نایم  هطبار  دناوت  یمن  عضو 
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قادـصم فراعتم و  ياـنعم  ناـیم  طـلخ  نیارباـنب ، .درادـن  یطاـبترا  فرع  اـی  عضاو  هب  هک  یلقع  تسا  يرما  قیبطت  و  تسا ؛ طوبرم 
: میامن یم  هراشا  اه  لاثم  اه و  هنومن  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .تسا  هدیدرگ  یخرب  هابتشا  ببس  فراعتم ،

تفگ ناوت  یمن  اذـل  دـشاب ؛ یم  اعد  نآ  ردان  يانعم  اّما  تسا ، یلمع  زامن  فراعتم ، يانعم  هالـص » تیبلاـب  فاوطلا   » رد لّوا : هنومن 
: دیامرف یم  رهاوج  بحاص  .تسا  فراعتم  يانعم  نیمه  رد  هیبشت  لیزنت و  هکلب  تسا ؛ اعد  ثیدح  نیارد  هالص  زا  روظنم 

«14  » .روهشملا ریغ  ردانلا  فراعتملا ال  ینعملا  یلع  لمحت  اّمنإ  ظافلألاو 

یم هر )  ) رهاوج بحاص  دراد ، يزارد  تروص  رگید ، ریبعت  هب  دراد و  يا  هدیشک  گرزب و  تروص  هک  یـسک  دروم  رد  مّود : هنومن 
: دیامرف

«15  » .هجولا مسا  قدصل  فراعتملا ، نع  جرخ  ثیحب  ههجو  لاط  نإو  نقذلا  یلإ  صاصقلا  نم  لسغلا  هیلع  بجیو 

يرییغت ظفل  ياـنعم  رد  فراـعتم ، ریغ  قیداـصمو  هتـشادن  يریثأـت  قادـصم  تسا  نشور  نآ  ياـنعم  هک  يدراوم  رد  دوش  یم  مولعم 
تهج نیمه  هب  .تسا  فراـعتم  هجو  نآ ، زا  دارم  هک  دـنک  اـعّدا  یـسک  تسا  نکمم  هجو ، ياـنعم  دروم  رد  هتبلا  .دـنک  یمن  داـجیا 

یف بلاغلا  یلإ  امهنم  ّلک  عجریف  : » دـنک یم  نایب  زین  همادا  رد  « 16 «. » مغالاب الو  عزنالاب  هربعال  : » تسا هدومرف  هر ) ) رهاوج بحاـص 
دیاب دـنک ، قدـص  هجو  هک  ینامز  اـت  تسا و  نآ  فراـعتم  ياـنعم  ناـمه  هجو  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  رما  نیا  ّتلع  ساـّنلا .» رثکأ 

؛ دیوشب ار  نآ  دیاب  دنک ، یم  قدص  هجو  نآ ، رب  نوچ  دراد ، يا  هدیشک  تروص  هک  یـسک  .دشاب  فراعتم  ریغ  دنچره  دوش ؛ هتـسش 
.تسا فراعتم  ریغ  قیداصم  زا  هک  دنچره 

نیب یقرف  دنتسه و  يواسم  نآ  هب  تبسن  دارفا  عیمج  قالطا ، ای  يوغل  مومع  دوجو  اب  هک  دراد  تلالد  موس : هنومن 
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یم هک  نآ  زا  دـعب  وضو  رد  تروص  نتـسش  ثحب  رد  هر ) ) رهاوج بحاص  هک  تسا  بلطم  نیا  دـنک ، یمن  بلاغ  ریغ  بلاغ و  دارفا 
یم رکذ  سورد  رد  هرس ) سدق  ) دیهـش زا  ار  یمالک  نآ ، لیلخت  هن  تسا و  بجاو  نآ  دوخ  نتـسش  هن  هیحللا » لسرتسم   » رد دیامرف :
اعّدا نیا  رب  یلیلد  دیامرف : یم  هرس ) سدق  ) دیهش مالک  هب  ضارتعا  رد  رعـشلا .» فثک  نإو  لیلختلا  ّبحتـسی  : » تسا هدومرف  هک  دنک 

.تسا نآ  فلاخم  هلّدا ، میدرکن و  ادیپ 

، همدعو بلاغلل  قفاوملا  یف  لاحلا  فلتخی  مل  هیلإ  هبـسنلاب  دارفألا  عیمج  يواستی  يذـّلا  يوغللا  مومعلا  یلع  هیاورلا  تلمتـشا  ثیحو 
«17  » .هلسغب يزتجا  رعشلا  فیثک  ناک  نإ  ًالثم  مغالاف 

.درادن دوجو  یقرف  فراعتم  ریغ  فراعتم و  بلاغ و  ریغ  بلاغ و  دارفا  نیب  هک  دوش  یم  نشور  وا  نایب  نیا  زا 

دناوت یمن  ییاهنت  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  هر ) ) رهاوج بحاص  يداهتجا  شور  زا  دشاب ، هارمه  زین  هنیرق  اب  فارصنا  رگا  مجنپ : هتکن 
هفاضا نآ  هب  دیاب  مه  یتادّیؤم  ًایناث  دـشابن ، ضراعم  باحـصا  مهف  اب  دـیاب  ًالّوا  هکلب  دـشاب ؛ هیقف  يارب  يدامتعا  لباق  مکحم و  لیلد 

.درک

تسا مزال  تساجن  رب  بآ  دورو  ایآ  هک  تسا  فالتخا  لیلق  بآ  اب  ریهطت  رد  لّوا : هنومن  مینک : یم  هراشا  هنومن  ود  هب  دروم  نیا  رد 
قّقحم ار  بآ  دورو  ریهطت ، رد  هک  مدرم  نیب  رد  لومعم  فراـعتم و  هب  فارـصنا  هار  زا  ار  بلطم  نیا  هر )  ) رهاوـج بحاـص  ریخاـی ؟

.دنک رکذ  دّیؤم  ناونع  هب  زین  ار  هّرمتسم  هریس  عامجا و  نآ ، زا  دعب  لبق و  یلو  تسا ؛ هتفریذپ  دنزاس  یم 

فراعتم ار  نآ  ّهلدا  زا  یکی  و  ربکا ؛» هّللا  لوقی : نأ  اهتروصف  : » دنا هدومرف  تسیچ ؟ مارحالا » هریبکت   » زا دارم  هک  نیا  رد  مّود : هنومن 
رارق عرش  بحاص  زا  دوهعم  و 
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«18  » .تسا هدروآ  زین  يرگید  دهاوش  اّما  هداد ،

هجیتن

دیاب درادن ، دوجو  يدیدرت  نآرب  تیؤر  قدصرد  تسا و  تیؤر  قیداصم  زا  ًافرع  رازبا ، اب  ندـید  هک  نیا  ندـش  نشور  زا  سپ  ًالّوا :
.دراد قالطا  ببس  تهج  زا  تیؤر »  » هملک تایاور ، رد  هک  تفگ 

مکح و بسانت  یخرب  .دریگ  رارق  هیقف  دنتسم  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  فارـصنا  نیا  هجیتن ، رد  میرادن و  فارـصنا  يارب  يا  هنیرق  ًایناث :
نامه اریز  دش ؛ دراو  عوضوم  مکح و  تبـسانم  هارزا  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  دـنا ، هداد  رارق  هنیرق  ار  عوضوم 

.تسا بسانتم  زین  حّلسم  مشچ  هلیسو  هب  تیؤر  اب  دراد ، بسانت  یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  اب  لاله  هک  روط 

درف دوجو  اـب  هک  يدّدـعتم  دراوم  یـسررب  اـب  .دـنا  هدرکن  لـمح  فراـعتم  درف  رب  ار  قلطم  دراوم  ناـهیقف  هک  دراد  دوجو  یقیداـصم 
درف رب  ار  قالطا  ناهیقف  دراوم ، همه  رد  هک  تسین  نینچ  هک  میـسر  یم  هتکن  نیا  هب  دـنا ، هدومن  لـمح  نآ  ریغ  رب  ناـهیقف  فراـعتم ،

.درک نینچ  ناوت  یمن  دشابن ، راک  رد  يا  هنیرق  ات  دننک و  لمح  فراعتم 

تنـس لها  ناملاع  یخرب  زا  تسین ، بجاو  نآ  لیلخت  دـشاب ، هتـشاد  وم  ینز  تروص  رگا  هک  هلأسم  نیا  رد  هر ) ) رهاوج بحاـص  . 1
.دوش لمح  اهدرم )  ) فراعتم بلاغ و  رب  دیاب  لیلخت  اب  نتسش  دنک : یم  لقن  دراد ، تلالد  لیلخت  اب  نتسش  رب  وم  دوجو  دندقتعم  هک 

«. هیف يوغللا  مومعلا  نم  تفرع  امل  : » تسا هدومرف  هدومن و  فیعـضت  ار  لوق  نیا  ناـشیا  .دوش  یمن  ییاـه  نز  نینچ  لـماش  نیارباـنب 
.دنام یمن  یقاب  فارصنا  يارب  یلاجم  يوغل ، مومع  دوجو  اب  ور  نیا  زا  « 19»

ای تسا  نیا  زین  فراعتم  هک  دشاب  تسار  تسد  اب  دیاب  رس  حسم  ایآ  هک  ثحب  نیا  رد  هر ) ) رهاوج بحاص  . 2
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: تسا هدـمآ  تیاور  کـی  رد  هچرگ  .تفگ  ار  بلطم  نیا  ناوت  یمن  اواـتف ، ّتنـس و  باـتک و  تاـقلطم  دوجواـب  دـنا : هدومرف  ریخ ؟
رد تیاور ، کی  اریز  .دشاب  حیحص  شدنس  هک  دنچره  درادن ؛ ار  دییقت  ّتیحالـص  تیاور  نیا  اّما  کتیـصان ،» كانمی  هلبب  حسمتو  »

هدروآ بلطم  همادا  رد  سپـس  .تسا  لمتحم  زین  باحـصا  ضارعا  هک  نآ  رب  هوالع  درادـن ؛ دـییقت  ییاناوت  تاقالطا  همه  نیا  لباقم 
: دنا

«. 20» ًاّدج دیعب  فراعتملا  درفلا  هنوکل  ینمیلا  دیلاب  حسملا  یلإ  يوتفلاو  صّنلا  قالطإ  فرص  لامتحاف 

.درک دیقم  ار  قالطا  ناوت  یمن  دراد ، دوجو  فراعتم  درف  هک  نآ  اب  زین  دروم  نیا  رد  سپ 

: تسا هدومرف  هتسناد و  دارفا  زا  فراعتم  رب  لیزنت  ار  مومع  ادتبا  رد  هچرگ  نآ ، دارفا  ریصع و  ثحب  رد  هر ) ) رهاوج بحاص  . 3

«21» .ریصعلا دارفأ  نم  فراعتملا  یلع  حیحصلا  مومع  لیزنتب  لقن  مل  نإ 

: دیامرف یم  دهد و  یم  حیجرت  ار  نآ  هب  لمع  مومع و  نایاپ ، رد  اّما 

همدـعو هل  ذـختلا  وأ  هراکـسإ  رهظ  ام  یلإو  هماسقأ  بنعلا و  دارفأ  یلإ  رظنلاب  مومعلا  هدارإ  یلع  هلمح  نم  یلوأب  سیل  وهف  اذـه  عمو 
.همدعو نیثلثلا  نودامل  ّلحتسم  ملسم  وأ  رفاک  نم  ذّختا  ام  یلإو 

.درادن دوجو  فارصنا  ياعّدا  يارب  یلیلد  يوغل ، مومع  دوجو  اب  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  نیاربانب ،

: هدومرف تسا  هیطغت  همرح  تامّرحم ، زا  یکی  هک  نآ  مارحا و  تامّرحم  ثحب  رد  . 4

لب دحاو ؛ ریغ  هب  حّرـص  امک  هوحن ، وأ  عاتملا  لمحو  ءانحلاو  ؤدـلاو  نیطلاو  بوثلاک  اهدارفأ  عیمج  نیب  هیطغتلا  همرح  یف  قرف  ّمث ال 
هربتعملا تایاورلا  یف  هنع  ّیهنملا  ّنأل  حـضاو ؛ ریغ  وهو  كرادـملا  یف  معن ، انئاملع ؛ یلإ  هتبـسن  هرکذـتلا  نع  لب  ًافالخ ، هیف  دـجأ  ال 

، هب ّقلعت  ول  یهنلا  ّنأ  عم  رتسلا ، قلطم  بوثلاب ال  رتسلاو  هیلع  عانقلا  عضوو  سأرلا  ریمحت 
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.هریخذلا یف  هعبتو  داتعملاب  رتسلا  وهو  هنم  فراعتملا  یلع  هلمح  بجول 

: دیامرف یم  هدرک و  ّدر  ار  مالک  نیا  هر ) ) رهاوج بحاص  سپس 

«22» .کلذ ریغو  هبرقلا  ماصع  ءانثتساو  تاقالطإلا  نم  هریغ  و  هسأر ، یف  لجرلا  مارحإ  ص )  ) هلوق یلإ  ًافاضم 

.دنا هتفریذپن  ار  فراعتم  دروم  هب  فارصنا  هتشاد و  مّدقم  ار  قالطا  زین  دروم  نیا  رد  هک  دوش  یم  نشور  هجیتن  رد 

نیا و  تسا ؛ دیشروخ  نیمز و  نیب  هام  ندش  هلصاف  نآ ، نشور  فراعتم و  بابـسا  زا  یکی  هک  تسین  يدیدرت  فوسک ، ثحب  رد  . 5
ای دـشاب ، هتـشاد  فوسک  رگید  یخرب  هب  تبـسن  بکاوک  زا  یخرب  رگا  هک  هدـش  فـالتخا  اـّما  .دوش  یم  تاـیآ  زاـمن  بوجو  ببس 

ببس ناونع  هب  عومجم  رد  هک  دننک  ادیپ  فوسک  رگید  یخرب  هب  تبـسن  بکاوک  زا  یکی  ندش  هلـصاف  ببـس  هب  هام  ای  دیـشروخ و 
؟ دوش یم  بجاو  تایآ  زامن  يدراوم  نینچ  رد  ایآ  دوش  یم  دای  نآ  زا  فراعتم  ریغ 

زا یّـصاخ  ببـس  هنوگ  چیه  تسا و  فوسک  لصا  قّقحت  تایآ ، زامن  بوجو  رد  كالم  دـنا : هدومرف  ادـتبا  رد  هر ) ) رهاوج بحاص 
: تسا هدومرف  هتسناد و  اواتف  صوصن و  قالطا  ار  نآ  لیلد  يو  .درادن  تلاخد  نآ  رد  ضرا  هلولیح  لیبق 

، اهریغ بکاوکلا و  ضعب  وأ  ضرـألا  هلولیح  نم  هببـسل  هّیلخدـم  ریغ  نم  فوسک )  ) روبزملا قادـصملا  قّقحت  بوجولا  یف  رادـملاف 
هنم قاسنملا  ریغ  یف  فّقوتی  دـق  معن ، .ًاعرـشو  ًافرعو  هغل  موهفملا  یف  کلذ  نم  ءیـش  هّیلخدـم  مدـعو  يواتفلاو  صوصنلا  قـالطإل 

.اهلاحب لوصألاف ح  هیف ، سامطنإلا  فعضل  ساّنلا ، ضعبل  ّالإ  رهظی  مل  يّذلا  بکاوکلا  ضعبب  سمشلا  فاسکناک  ًافرع ؛

: دیامن یم  رکذ  تسا  ناشیا  اب  قفاوم  هک  ار  ماثللا  فشک  بحاص  ياوتف  سپس 

نإو امهل  هالصلا  بوجو  یف  لاکشإ  ّهنأ ال  نم  ماثللا  فشک  یف  امف  »
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«23  » .ًافرع فاسکنإلا  قدص  هب  قّقحی  اّمم  فراعتملاو  لصاحلا  ناک  نإ  دیج ، بکاوکلا  ضعب  هلولیحل  ناک 

بجاو وا  رب  زامن  دـنیبب ، ار  فوسک  هک  ره  تسا و  سامطنا  ندومن  سح  تایآ ، زاـمن  بوجو  كـالم  دـسیون : یم  همادا  رد  ناـشیا 
رگا يرآ ، .نآ  ریغ  ای  دشاب  تئیه  لها  لوق  رب  ینتبم  سامطنا  هک  نیا  زا  ّمعا  و  دـنیبن ؛ ای  دـنیبب  زین  يرگید  هک  نیا  زا  معا  دوش ؛ یم 

هچ دوش ؛ یمن  بجاو  وا  رب  زامن  دیدن ، درکن و  ساسحا  شدوخ  صخش  اّما  دندومن ، مکح  نآ  ریغ  ای  هراتـس  هب  سامطنا  هب  نیمّجنم 
.درک ادیپ  نانیمطا  قوثو و  نانآ  لوق  هب  ناوت  یمن  هک  نآ 

ًالّوا یفرط  زا  یفراعتم ، ریغ  دراوم  نینچ  رد  دـنا : هدومرف  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  هرکذـت »  » رد هم  ّالع  و  هیاـهن »  » رد خیـش  ياوتف  سپس 
هنوگ نیا  رد  درادـن و  نآ  رب  یتلالد  ّسح  تسا و  یفخم  رما  کی  نیا  ًایناث  و  تسا ؛ زامن  بوجو  زا  تئارب  لـصا ، میرادـن و  یّـصن 
قدص هفوخم  هیآ  اهنیا  رب  رگید ، فرط  زا  .دوش و  یم  دانتسا  مّجنم  دننام  تسین  وا  نخس  هب  ینانیمطا  هک  یسک  لوق  هب  طقف  دراوم ،

: تسا هدومرف  اهنیا  رب  لاکشا  رد  ماثللا  فشک  بحاص  .دنک  یم 

.هب قثوی  نم ال  لوق  یلإ  هیف  دنتسی  ام  هب ال  ّسحی  امل  بوجولا  یف  مالکلاو  هلمشت  اهّلک  صوصنلا 

: دنا هدومرف  يرکذ »  » رد لوا  دیهش 

.هب نورعشی  مهو ال  ًابلاغ  هّماعلا  هفاخ  ام  فوخملاب  دارملا  ّنإف  ًافوخم  هنوک  عنم 

: دنیامرف یم  ناشیا  .تسین  هفوخم  هیآ  قیداصم  زا  اذل  دنرادن ؛ نآ  هب  یهاگآ  عالّطا و  هنوگ  چیه  مدرم  عازن ، لحم  فوسک  رد 

.ًاقلطم سانلا  مظعم  هب ال  ّسحی  نم  مظعم  هفاخی  ام  فوخملاو  هب ، ّسحی  نمل  فیواخألا  نم  هنوکل  ًاضیا ، هیف  بوجولا  برقألاو 

دعب كرادم  بحاص 
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: دنک یم  نایب  يرکذ ، رد  دیهش  هم و  ّالع  مالک  لقن  زا 

.هیاورلا هتنّمضت  امک  فوخلا  هنم  لصحی  امب  بوجولا  هطانإ  دوجألاو 

دنک یم  لاکـشا  ماثللا  فشک  مالک  رد  اّما  دریذپ ، یم  ار  قالطا  ادتبا  رد  هچرگ  تاملک ، نیا  همه  لقن  زا  دعب  « 24 «؛ رهاوج بحاص 
تحت لخدی  الف  هریغ  اّمأ  هببس  ناک  ام  ًانئاک  هنم  فراعتملا  وه  ام  یلإ  فوسکلا  ّهلدأ  قالطإ  فارصنإ  نم  تفرع  امل  : » دیامرف یم  و 

«. هیلإ قالطإلا  فارصنإ  نع  ًالضف  هدارفأ  ضعب  یلع  مسإلا  قدص  یف  ّکش  اّمبر  لب  روبزملا ، قالطإلا 

هلولیح هک  صاخ  ببـس  هب  تبـسن  ار  تایآ  زامن  بوجو  هر ) ) رهاوج بحاص  فوسک ، باب  رد  هک  میریگ  یم  هجیتن  تمـسق  نیا  زا 
فراعتم دارفا  بابسا و  زا  رگا  دوش  یم  فوسک  ببس  هک  ار  يرگید  بابـسا  تسا ؛ هداد  هعـسوت  ار  هریاد  هدشن و  لئاق  دشاب ، ضرا 

زا زین  ار  فراعتم  ریغ  بابـسا  دارفا و  یّتح  هک  يا  هنوگ  هب  دـناد ، یم  رت  عیـسو  رایـسب  ار  هریاد  ماـثللا  فشک  هک  یتروص  رد  دـشاب ،
.تسا دّیقم  صخش  دوخ  ندید  ساسحا و  هب  طقف  هتبلا  دناد ؛ یم  تایآ  زامن  موزل  بجوم  تاقالطا ، باب 

كالم عبانم ، تایاور و  رد  تیؤر ) اب  يرمق  هاـم  عورـش   ) عازن دروم  ثحب  لـصا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هک  تسا  نآ  هّجوت  لـباق  هتکن 
: تسا هدش  هداد  رارق  تیؤر  ناهیقف ، تاملک  تایاور و  بلاغ  رد  كالم  زین  تایآ  زامن  موزل  فوسک و  ثحب  رد  تسا ، تیؤر 

(: (ع نیقداصلا نع  يور 

«25» .هالصلاب هّللا  یلإ  اوعزفاف  ملذ  متیأر  اذإف  رمقلا ، فسخو  سمشلا  فسک  هقلخل  رجزلا  دیدجت  هدابع و  فیوخت  دارأ  اذإ  هّللا  ّنإ 

(: (ع هیبأ نع  قداصلا  نع  راّمع  ربخ  زین 

.مکدجاسم یلإ  اوعزفاو  هعاسلا  مایق  اورکذتف  کلذ  نم  ًائیـش  متیأر  اذإف  هعاسلا ، تامالع  نم  هلئاهلا  حایرلاو  نیفوسکلاو  لزالزلا  ّنا 
«26»

، مجنپ دروم  زا 
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نینچ دوـب ، حرطم  ناـهیقف  نیب  رد  یمّلـسم  رما  کـی  ناوـنع  هب  فراـعتم  درف  هب  فارـصنا  هچناـنچ  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتـن  نیا 
هلولیح نامه  هک  تسا  فوسک  رد  فراعتم  ببـس  هک  ار  هچنآ  دـیاب  ادـتبا  زا  تشادـن و  یلیلد  چـیه  نانآ  نایم  رد  یگرزب  فالتخا 

هک هنوگ  نامه  دروم  نیا  رد  ًاصوصخ  فارـصنا  لصا  هک  یلاح  رد  .دـنداد  یم  رارق  كالم  تایآ ، زاـمن  بوجو  يارب  دـشاب  ضرا 
دوجو دیدرت  فوسک  مسا  قدص  رد  رگید  هریاد  رد  هتبلا  .رگید  ناگرزب  هن  تسا و  هر ) ) رهاوج بحاص  لوبق  دروم  هن  دش ، هظحالم 

.دراد

هل دوـلوملا  یلعو   » قـالطا هب  « 27 (» هر ) یئوـخ قّـقحم  دـننام  ناـگرزب  زا  یخرب  ریغـص  هجوز  رب  هقفن  موزل  مدـعو  موزل  ثحب  رد  . 6
حضاو غلاب  هجوز  هب  فارـصنا  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  مه  ریغـص  لماش  دنا : هدومرف  هدرک و  کّسمت  فورعملاب » ّنهتوسکو  ّنهقزر 

.دنا هدرکن  یهّجوت  فارصنا  نیا  هب  رگید ، ترابع  هب  .تسا  نشورو 

َنْـصَّبَرَتَی ًاـجاوْزَأ  َنوُرَذَـی  ْمُْکنِم َو  َنْوَّفَوَُـتی  َنیِذَّلا  َو   » هیآ هب  دـنک  توـف  وا  رهوـش  هک  یناـمز  ریغـص  هـجوز  يارب  تاـفو  هّدـع  رد  . 7
.تسا نشور  غلاب  هب  جاوزا  فارصنا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  کّسمت  ًارْشَع » ٍرُهْشَأ َو  َهََعبْرَأ  َّنِهِسُْفنَِأب 

یّتـح دـننک ، یم  کـسمت  عـیب  دراوـم  ماـمت  رد  نآ  قـالطا  هب  ناـهیقف  هک  تسا  نشور  رایـسب  عیبـلا ،» هّللا  ّلـحأ   » هب لالدتـسا  رد  . 8
هک هدشن  هدید  لاحب  ات  دروم ، نیا  رد  .تنرتنیا  ای  نفلت  قیرط  زا  عیب  دـننام  تسا ؛ هتـشادن  دوجو  هتـشذگ  رد  هک  يدراوم  قیداصم و 
هب یخرب  یّتح  .دراد  دوجو  مدرم  رتشیب  يارب  هک  تسا  یعیب  نامه  نآ  دراد و  فارصنا  فراعتم  عیب  هب  عیب ،»  » هملک دنک  اعّدا  یهیقف 

ینامز عیب  يارب  نآ  قالطا 
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.دنا هدرک  کّسمت  زین  دراد  دوجو  دیدرت  نآ  هب  تبسن  عیب  قدص  رد  هک 

رب ار  برض  هاگ  چیه  هک  تسا  نشور  ناگمه  يارب  ِضْرَْألا » ِیف  ُْمْتبَرَض  اذِإ  : » دنک یم  تلالد  زامن  رصق  رب  هک  يا  هفیرش  هیآ  رد  . 9
زا یـضعب  رخاوا  نیا  رد  هچرگ  دـنا ؛ هدرکن  لمح  تسا  رطاق  بسا و  لیبق  زا  تاناویح  رب  راوس  ای  هدایپ و  نتفر  هار  هک  فراـعتم  درف 

؛ دنا هداد  رارق  هیآ  نیا  رد  لخاد  ار  هار  ندومیپ  هنوگره  هدرک و  کّسمت  نآ  قالطا  هب  گرزب  ناهیقف  اّما  تسا ، هدـش  داجیا  تاهبش 
.دشاب هتشادن  ار  فراعتم  ندومیپ  ناونع  هک  دنچره 

لطاب نآ  زا  روظنم  هک  دـندقتعم  يراصنا  خیـش  هلمج  زا  ناهیقف  روهـشم  هک  ِلِطاْبلِاب » ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  ـال   » هفیرـش هیآ  رد  . 10
؛ تسا هتفرگ  رارق  میرحت  دروم  هفیرـش ، هیآ  نیمه  تلالد  هب  هک  دراد  دوجو  ام  نامز  رد  ًاصوصخ  لـطاب  زا  یقیداـصم  .تسا  یفرع 

لطاـب مدرم  مومع  دزن  رد  رهاـظ  بسح  هب  دوـش ، یم  داـی  یمره  تـالماعم  هب  نآ  زا  هک  تسیئوکدـلگ  تکرـش  لـیبق  زا  یتـالماعم 
لطاب هب  دنک  هّجوت  نآ  تقیقح  هب  بوخ  فرع ، رگا  .دور و  یم  رامش  هب  لطاب  قیداصم  زا  تسا  لطاب  نآ  تقیقح  نوچ  اّما  تسین ،

.دنک یم  مکح  نآ  ندوب 

اهرتمولیک زا  رگا  هکلب  تسا ؛ هدادـن  صاصتخا  فراعتم  یلومعم و  مشچ  اـب  ندـید  هب  ار  مرحماـن  هب  هاـگن  تمرح  یهیقف  چـیه  . 11
.دوب دهاوخ  تمرح  نیا  لومشم  دنیبب ، ار  یمرحمان  یسک  يوق ، ياه  نیبرود  اب  زین  رترود 

دیآ یم  باسح  هب  لاّوش  هام  زا  زور ، نآ  دشاب ، هدـش  هدـید  لاوز  زا  لبق  زور  رد  لاله  رگا  هک  میراد  یتایاور  لاله ، ثحب  رد  . 12
ناضمر وزج  دوش ، هدید  لاوز  زا  دعب  رگا  و 
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زا یتمـسق  لاح  نیا  اب  دراد ؛ فارـصنا  بش  رد  ندـید  هب  تیؤر ، هک  دـننک  اعّدا  دـیاب  فارـصنا  هب  نیلئاـق  هک  یلاـح  رد  « 28» .تسا
.تسا هدش  ربتعم  زین  زور  رد  تیؤر 

دارفا غارـس  ّهلدا  تاـقلطم  رد  هقف  ياـج  همه  رد  میناوـت  یمن  اـم  دـنا : هدوـمرف  یخرب  هک  نیا  میریگ  یم  هجیتـن  هدـش  رکذ  دراوـم  زا 
یسک رگا  و  تسین ؛ یحیحص  بلطم  «، 29» میهد رارق  مکح  كالم  ار  یفراعتم  ریغ  ًالماک  درف  لاله ، تیؤر  رد  یلو  میورب  فراعتم 

.دنا هدادن  رظن  فراعتم  درف  هب  اه ، نآ  رد  ناهیقف  هک  تفای  دهاوخ  زین  يرگید  دراوم  دنک ، يرتشیب  یسررب  هقف  رد 

فراعتم درف  رب  ار  قلطم  دراوم  ناهیقف  اـهنآ  رد  هک  تسا  هدـش  هراـشا  يدراوم  هب  لـاله » تیؤر  هراـبرد  مهم  هتکن  دـنچ   » هلاـقم رد 
یطابترا چیه  ًاساسا  هک  میروخ  یمرب  يدراوم  هب  هلاسر ، نیا  رد  هدش  رکذ  دراوم  نایم  رد  هک  تسا  نآ  بجعت  اّما  دـنا ؛ هدرک  لمح 

ای اهزور  هک  بطق  هب  کیدزن  ای  یبطق  قطانم  رد  هزور  زامن و  رد  تسا : هدـمآ  مراهچ  دروم  رد  لاثم ، ناونع  هب  .درادـن  اعّدـم  نیا  اب 
«. 30» دنناد یم  فراعتم  قطانم  ار  رایعم  ناهیقف  زا  يرایسب  تسا ، فراعتم  ریغ  هاتوک و  رایسب  اه  بش 

ایآ تسا ؟ طبترم  ثحب  نیا  هب  دشاب ، حرطم  فراعتم »  » هملک اجره  ایآ  دراد ؟ یلـصا  ياعّدم  اب  یطابترا  هچ  عرف  نیا  هک  تفگ  دیاب 
تـسا باب  نیا  زا  دروم ، نیا  رد  فراعتم  كالم  هک  تسا  نشور  دوش ؟ لمح  فراـعتم  درف  رب  دـیاب  هک  هدوب  یقـالطا  ثحب  نیارد 
.دـنهد ماجنا  ار  شیوخ  يدابع  لامعا  مدرم  ریاس  دـننام  دـیاب  دـنراد و  كارتشا  فیلکت  لصا  رد  هیقب ، اب  يا ، هطقن  ره  رد  مدرم  هک 

جنپ رد  فراعتم ، قطانم  دننام  هک  تسا  نآ  دروم  نیرت  بسانم  اذل 
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عولط و رب  دیاب  ار  لیللا » قسغ  یلإ  سمـشلا  كولدل  هالـصلا  مقأ   » هک دیوگ  یمن  یهیقف  چـیه  ّالاو  دـنهد  ماجنا  اردوخ  لامعا  تقو 
.درک لمح  فراعتم  بورغ 

هک یلاح  رد  .دشاب  فراعتم  ّالش ق  دیاب  دسیون : یم  تسا  قّالـش  نآ  ّدح  هک  یتارکنم  صوصخ  رد  « 31» مشش دروم  رد  نینچ  مه 
ياـه ّالـش ق  كـالم ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  دراد  دوجو  هک  ینئارق  اـب  هکلب  دـننک ؛ یمن  هدافتـسا  قـالطا  زا  زین  ار  نیا  تسا  نشور 

.تسا فراعتم 

فارصنا ياعدا  ثحب  يدنب  عمج 

.دومن کّسمت  نآ  هب  دیاب  تسا و  قالطالا  هلاصا  یلّوا ، لصا  . 1

فارـصنا رب  يا  هنیرق  هک  هقف  زا  يدایز  دراوم  رد  دـش  هظحالم  .دراد  زاین  هنیرق  هب  ًامتح  صاخ ، دروم  ای  صاـخ  درف  هب  فارـصنا  . 2
هنیرق رگید ، يوس  زا  میرادـن  فارـصنا  يارب  يا  هنیرق  زین  ثحب  نیا  رد  دـنا ؛ هدرک  کّـسمت  قلطم  دراوم  هب  ناـهیقف  درادـن ، دوـجو 

.تسین انتعا  لباق  زین  عوضوم  مکح و  تبسانم 

نئارق دهاوش و  دیاب  هکلب  دریگ ؛ رارق  هیقف  دنتسم  دناوت  یمن  نآ  دوجو  فرص  دراد ، دوجو  فارصنا  رب  هنیرق  هک  مه  يدراوم  رد  . 3
.دشاب هتشاد  دوجو  زین  يرگید 

رابتعا حیرـص ، نشور و  ینایب  اب  دیاب  تسناد ، یم  ربتعم  ار  حّلـسم  ریغ  تیؤر  ّمهم  رما  نیا  رد  سّدقم  عراش  رگا  دسر  یم  رظن  هب  . 4
ره رد  ناناملـسم  يـالتبا  دروم  هک  يرما  رد  عراـش  تفگ  ناوت  یمن  رگید ، تراـبع  هب  .دومرف  یم  رکذ  ار  یلوـمعم  مشچ  اـب  تیؤر 

.دنک افتکا  فارصنا  دّرجم  هب  تسا ، هام  ره  رد  هکلب  لاس و 

یـسک رگا  نیاربانب ، .دراد  رابتعا  نیمز  حطـس  رد  مه  نآ  یلومعم  تیؤر  طقف  هک  میوش  لئاق  دیاب  میریذپب ، ار  فارـصنا  هچنانچ  . 5
رابتعا دیابن  دنیبب ، یلومعم  مشچ  اب  ار  هام  یعفترم  رایسب  نامتخاس  ای  هوک  يالاب  رد 
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هک هدـش  یهن  تایاور  زا  یخرب  رد  باـتفآ ، بورغ  هب  تبـسن  هتبلا  .دـش  مزتلم  بلطم  نیا  هب  ناوت  یمن  هک  یلاـح  رد  دـشاب ؛ هتـشاد 
.تسا فالتخا  عوضوم  رد  ود ، نیا  نیب  درادن و  یطابترا  ام  ثحب  هب  بلطم  نیا  اّما  دورب ؛ هوک  يالاب  رب  ناسنا 

زین حّلسم  مشچ  اب  تیؤر  دشاب ، یفاک  دناوت  یم  يداع  مشچ  اب  تیؤر  هک  هنوگ  نامه  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یبوخ  هب  نیاربانب ،
.تسا دعاسم  ًالماک  هیرظن  نیا  اب  طباوض ، ّهلدا و  دراد و  یعرش  ّتیجح  رابتعا و 

ّتیعوضوم ّتیقیرط و  مّود : ياعّدا 

ّتیقیرط تیؤر ، لاله ، هلئـسم  رد  هک  تسا  هدـمآ  هتفرگ و  رارق  هراـشا  دروم  ّتیعوضوم  ّتیقیرط و  هلأـسم  اـه  هتـشون  زا  یخرب  رد 
نوچ هک  دـنا  هدوب  بلطم  نیا  ّلـح  لاـبند  هب  قیرط  نیا  زا  .دراد  ّتیعوـضوم  مرحماـن ، هب  هاـگن  هلئـسم  رد  ًـالثم  هک  یلاـح  رد  دراد ؛

.درادن دوجو  یقرف  نآ  بابسا  ماسقا و  نایم  دراد ، ّتیعوضوم  مرحمان  هب  هاگن  هلئسم  رد  تیؤر 

: اریز تسا ؛ يّدج  هشقانم  لباق  ًالماک  بلطم  نیا 

دهاش ود  تداهـش  لیبق  زا  يرگید  روما  دراد و  ّتیقیرط  ناونع  يرمق ، هام  لّوا  لـاله  هلأـسم  رد  تیؤر  هک  میرادـن  يدـیدرت  ـالّوا :
ًاـساسا ّتیعوضوم ؟ ای  دراد  ّتیقیرط  تیؤر ، ایآ  هک  تسین  نیا  رد  ثحب  اّما  .دوش  نآ  نیزگیاج  دـناوت  یم  یـصخش ، ملع  ای  لداـع 

، تـیؤر هـک  يأر  نـیا  قـبط  مـه  تـیؤر و  تـّیقیرط  هـیرظن  قـبط  مـه  ینعی  دوـش ؛ یم  حرطم  لوـق  ود  ره  قـبط  ثـحب ، لـحم  عازن 
، تیؤر قـلطم  اـیآ  و  يداـع ؟ قـیرط  زا  تیؤر  اـی  تـسا  قـیرط  تـیؤر ، قـلطم  اـیآ  هـک  تـسا  نـیا  رد  فـالتخا  .دراد  ّتیعوـضوم 
زا تیؤر  هک  درک  تابثا  ار  رما  نیا  ناوت  یمن  ّتیعوضوم  یفن  اب  رت ، نشور  تراـبع  هب  يداـع ؟ قیرط  زا  تیؤر  اـی  دراد  ّتیعوضوم 

قیرط
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لئاـق ّتیعوضوم  ّتیقیرط و  دراوم  نیب  هک  یکیکفت  ساـسا  رب  تسا : هدـمآ  « 32» تـالاقم زا  یخرب  رد  هک  نیا  .تسا  ربتعم  يداـع 
هک تسا  بّجعت  ياـج  رایـسب  .دـشاب  یم  حّلـسم  ریغ  مشچ  اـب  اـم  يریذـپ  تیؤر  ًافرـص  كـالم ، هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  میدـش ،

ار ّتیعوضوم  لصا  طقف  زین ، ّتیقیرط  یفن  و  ّتیقیرط ، لصا  طقف  ّتیعوضوم ، یفن  دناسر ؟ یم  هجیتن  نیا  هب  ار  ام  کیکفت  هنوگچ 
.درادن یطبر  يرگید  هب  مادکره  قالطا  مدع  قالطا و  اّما  دنک ؛ یم  تابثا 

زیچ هزادنا  ای  دـیدحت  يارب  قیرط  ندـید ، ای  ندینـش  هک  یتایاور  رد  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  «، 33» تـالاقم زا  رگید  یخرب  رد 
، رازبا اب  ندینـش  حّلـسم و  مشچ  اهنت  هن  .دوش  یمن  نآ  نیزگیاـج  يرگید  زیچ  دراد و  ّتیقیرط  ندـید  ندینـش و  نآ  دـشاب ، یـصاخ 

.ددرگ یمن  نآ  نیزگیاج  زین  هداعلا  قراخ  ندید  ندینش و  یّتح  هکلب 

، سکع هب  هکلب  دوش ، نآ  نیزگیاج  دـناوتن  زین  يرگید  یّتح  هک  تسین  نیا  ّتیقیرط  يانعم  ًـالّوا : هک  تسا  نآ  هظحـالم  لـباق  هتکن 
.دراد يراگزاس  ّتیقیرط  اب  رگید ، روما  ینیزگیاج 

، دریگ رارق  مکح  يارب  عوضوم  كـالم و  اـی  دـشاب و  قیرط  یناونع  هک  نیا  نیب  یطلخ  هک  دوش  یم  نشور  ثحب  رد  ّتقد  اـب  ًاـیناث :
مکح و تبـسانم  هنیرق  تسا و  دـیدحت  يارب  ِعوضوم  ندـید ، ندینـش و  يدراوـم  نینچ  رد  مییوـگب  تسا  نکمم  .تسا  هدـش  عـقاو 

نآ نیزگیاج  دناوت  یم  دراد  تبـسانم  دیدحت  اب  هک  يروما  هکلب  دوش ؛ نآ  نیزگیاج  دناوتن  يزیچ  ره  هک  دـنک  یم  اضتقا  عوضوم ،
.ددرگ

یم دیدحت  ماقم  رد  عراش  اجنآ  هک  روط  نامه  .تسا  صخرت  ّدـح  هلأسم  دـننام  لاله ، باب  رد  تیؤر  هک  هدـمآ  هلاقم  نیا  رد  ًاثلاث :
یلیلد چیه  تسا و  اعّدا  کی  نیا  طقف  هک  یلاح  رد  .تسا  نینچ  زین  ثحب  نیا  رد  دشاب ،
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و دوش ؛ یلومعم  ندید  نیزگیاج  دـناوت  یمن  رازبا  اب  ندـید  هک  مییوگب  میناوت  یم  ینـشور  هب  صخرت ، ّدـح  هلئـسم  رد  اریز  درادـن ؛
ناذا يادـص  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  رهـش  زا  ندـش  رود  كـالم ، اـجنآ  رد  هکارچ  .دراد  دوجو  زین  عوـضوم  مکح و  تبـسانم  هنیرق 

نآ دـیدحت  يرمق و  هام  عورـش  اب  یتافانم  هنوگ  چـیه  دـنک ، یم  تیافک  مه  رازبا  اب  تیؤر  مییوگب  رگا  اـجنیا  رد  اـّما  دوشن ؛ هدـینش 
.درادن

هک یناسک  هیرظن  یّتح  دـننک ؛ عفد  ار  لباقم  لاوقا  ماـمت  دـیاب  رازبا  اـب  تیؤر  تیاـفک  مدـع  هب  نیلئاـق  هک  نآ  رت  مهم  هتکن  هرخـالاب 
ناوت یم  وا  لباقم  رد  ایآ  دنادب ، يرمق  هام  أدـبم  ار  قاحم  زا  هام  جورخ  یـسک  رگا  .دـنناد  یم  قاحم  زا  جورخ  دّرجم  ار  هام  عورش 

ناکما هن  تسا  قیرط  قاحم ، زا  جورخ  يارب  تیؤر ، تایاور  هک  دیوگب  رگا  درادن ؟ يراگزاس  دیدحت  ماقم  اب  هیرظن  نیا  هک  تفگ 
؟ دیهد یم  باوج  هنوگچ  يداع ، مشچ  اب  تیؤر 

دوخ نهذ  رد  ار  دـصقم  ادـتبا  امـش  .تسا  نشور  هرداصم  کی  تسا ، یلومعم  مشچ  اـب  تیؤر  ناـمه  تیؤر ، هک  هیرظن  نیا  ًاـساسا 
.دیا هداد  ماجنا  لومحم  طرش  هب  يرورض  هیضق  هیبش  يزیچ  دیا و  هدرک  لمح  یلومعم  تیؤر  رب  ار  تیؤر  سپس  دیا و  هدرک  نّیعم 

: دراد دوجو  تاّیصوصخ  نیا  صّخرت  ّدح  هلأسم  رد  رت ، نشور  ترابع  هب 

زارحا يارب  قیرط  هدومرف ، نایب  عراش  هچنآ  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  و  دـنیوگ ؛ یم  صّخرت  ّدـح  ار  نّیعم  ّدـح  کـی  فرع ، رظن  زا  . 1
.تسا یفرع  ّدح  نیا 

یعقاو دیدحت  کی  ثحب  نیا  رد  یلو  .دشاب  هتشاد  يراگزاس  دیدحت  ناونع  اب  دیاب  دشاب ، نآ  يارب  قیرط  دهاوخب  هک  يزیچ  ره  . 2
ای 30 زور  ره 29  رد  نایاپ  کی  عورش و  کی  هام  ینعی  دراد ؛ دوجو 
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رد اّما  دراد ، یفرع  ناونع  کی  ّدح  صّخرت ، هلئـسم  رد  رگید  ترابع  هب  .درادن  یفرع  ناونع  تسا و  ینیوکت  رما  کی  هک  دراد  زور 
يارب هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  هداد ، رارق  قیرط  ار  تیؤر  عراش  هک  لاح  .تسا  یعقاو  ناونع  کی  لاله  هاـم و  ثحب ، دروم  هلأـسم 
مـشچ اب  هدـش و  جراخ  قاـحم  زا  هک  یتروص  رد  هاـم  يارب  تسا  قیرط  تیؤر  مییوگب  رگا  تسا ؟ هدـش  هداد  رارق  قیرط  يزیچ  هچ 

.اعّدم نیع  مه  تسا و  رود  مه  نیا  دشاب ، هتشاد  تیؤر  ناکما  یلومعم 

مینیبـب هکلب  مینکن ؛ ثحب  تیؤر  ّتیقیرط  مدـع  ّتیقیرط و  هب  تبـسن  عازن ، نیا  صوـصخ  رد  هک  دـنک  یم  اـضتقا  یملع  ثـحب  سپ 
نوچ هک  تفگ  ناوـت  یم  تروـص  نیا  رد  تسا ؟ قاـحم  زا  جورخ  دّرجم  اـیآ  تسیچ ؟ هدـش  عـقاو  نآ  يارب  عوـضوم  تیؤر  هچنآ 

.دشاب نازیم  دناوت  یمن  تسا ، فرع  مهف  زا  جراخ  یلقع و  قیقد ، يرما  قاحم  زا  جورخ  دّرجم 

هام ناوتن  یلومعم  مشچ  اب  هک  دریگب  هلصاف  دیـشروخ  زا  يرادقم  هب  دوش و  جراخ  يا  هزادنا  هب  قاحم  زا  هک  تسا  نآ  مّود  لامتحا 
.دید ار  نآ  ناوت  یم  حّلسم  مشچ  اب  اّما  دید ، ار 

.دشاب ندید  لباق  مه  يداع  مشچ  اب  هک  دوش  جراخ  قاحم  زا  يا  هزادنا  هب  هام  هک  نآ  مّوس  لامتحا 

هک نیا  فرـص  هب  دومن ؟ هماقا  ناوت  یم  نآ  رب  یلیلد  هچ  تسا و  حیحـص  مّوس  مّود و  لامتحا  ود  زا  کی  مادـک  هک  تسا  نیا  ثحب 
ود ره  اـب  ّتیقیرط  نیا  رگید ، تراـبع  هب  .درک  تاـبثا  ناوـت  یمن  ار  لاـمتحا  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  دراد ، ّتیقیرط  تـیؤر  مییوـگب 

اهنآ زا  مادک  ره  قالطا ، مدع  قالطا و  هار  زا  ناوت  یم  هتبلا  .دراد  يراگزاس  لامتحا 
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.درک یفن  ای  تابثا  ار 

حّلـسم مشچ  اب  تیؤر  رابتعا  مدع  يارب  ثحب  نیا  رد  هک  ییاعّدا  ود  زا  مادک  چیه  هک  دوش  یم  نشور  هدش  رکذ  بلاطم  عومجم  زا 
كالم تسا ، قیرط  نآ  هب  تبسن  تیؤر  لاله و  كالم ، نوچ  هجیتن  رد  .تسا  شودخم  ًالماک  تسین و  هتفریذپ  تسا ، هدش  حرطم 

یم طوبرم  لّوا  بش  نامه  هب  هک  تسا  یعقاو  رما  کی  لاله  میتفگ  ًـالبق  تسا و  لـاله  هب  نیقی  هزور ، بوجو  يرمق و  هاـم  عورش 
.دنک یم  تیافک  زین  تالآ  بابسا و  اب  ندید  نیاربانب ، .دوش 

تامّهوت تالاکشا و 

: دوش هتخادرپ  دنا ، هدومن  حرطم  حّلسم  مشچ  اب  تیؤر  رابتعا  نیرکنم  هک  یتالاکشا  زا  یضعب  هب  تسا  مزال  شخب  نیا  رد 

اب ندـید  تراهط ، تساجن و  باب  رد  تسا  مزال  دـشاب ، هتـشاد  ّتیجح  رابتعا و  هتفرـشیپ ، لئاسو  رازبا و  اب  تیؤر  رگا  لّوا : لاکـشا 
رد تسـش ؛ ار  سابل  دیاب  دـشاب ، صیخـشت  لباق  مه  پوکـسورکیم  اب  تساجن  تاّرذ  هچنانچ  ینعی  .دـشاب  یفاک  زین  پوکـسورکیم 

«34  » .تسا حیحص  ریغ  هکلب  لکشم ، یهقف  رظن  زا  رما  نیا  هب  مازتلا  هک  یلاح 

رد ینعی  .تسا  تساجن  هب  نیقی  نآ ، ریهطت  موزل  تساجن و  باب  رد  كالم  تایاور ، قبط  هک  تسا  نشور  رایـسب  بلطم  نیا  خساپ :
تسا نشور  هتبلا  «. 35 «» سأب ّالإو ال  هلـسغاف ، ءیـش  هرثأ  نم  نابتـسإ  ناک  نإ  : » تسا مزال  ریهطت  دشاب ، ینیقی  تساجن  هک  یتروص 

، دناد یمن  Š زال ار  تاساجن  درومرد  عقاو  زا  قیقحت  یـسررب و  ّکش ، ماـگنه  رد  عراـش  .تسا  ّکـش  صوصخ  رد  تاـیاور  نیا  هک 
هدعاق و زین  تاساجن  باب  رد  رگا  رگید ، ترابع  هب  .دیوشب  ار  نآ  دنک و  بانتجا  نآ  زا  تسا  مزال  درک ، ادیپ  نیقی  نآ  هب  رگا  هکلب 

، دوب قیقحت  یسررب و  لصا ،
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هک يا  هعـسوت  تهج  هب  اّما  .تسا  نیب  هّرذ  ای  پوکـسورکیم و  اب  ندید  یـسررب ، ياه  هار  زا  یکی  هک  میتفگ  یم  نشور  تروص  هب 
لصاح عطق  ناسنا  يارب  يداع  تروص  هب  رگا  هکلب  دناد ؛ یمن  مزال  ار  یـسررب  نینچ  عراش  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هداد ، عراش 

.تسا مزال  نتسش  دوش ،

دتفا و قافّتا  يرما  نینچ  ًافداصت  رگا  یلو  تسین ، مزال  تالآ  رازبا و  اب  تساجن  یسررب  هچرگ  هک  دوش  یم  حرطم  شسرپ  نیا  لاح 
دروم نیا  هک  مییوگب  میناوت  یم  تاقالطا  قبط  ًارهاظ  تفگ ؟ دیاب  هچ  دوش ، هدید  سابل  رد  تساجن  تاّرذ  پوکـسلت ، ای  نیب  هّرذ  اب 
دوجو زین  لامتحا  نیا  هتبلا  .دراد  ار  دراوم  ریاس  مکح  هدـش ، لـصاح  نیقی  تساـجن  دوجو  هب  نوچ  تسا و  هنابتـسا  قیداـصم  زا  زین 

هدادـن و رارق  مکح  عوضوم  ار  رادـقم  نیا  عراش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تساجن  تراهط و  باب  رد  دوجوم  ّهلدا  عومجم  زا  هک  دراد 
.مینک دنتسم  فارصنا  هب  میناوت  یمن  ار  ینعم  نیا  اّما  تسا ؛ هتسناد  مدع  هلزنم  هب  ار  نآ 

يادص دـشاب و  رود  مشچ  زا  رهـش  ياه  هناخ  راوید  هک  تسا  یناکم  صّخرت  ّدـح  تسا : هدـش  هتفگ  صّخرت  ّدـح  رد  مّود : لاکـشا 
تـسیب هلـصاف  زا  ًـالثم  یـسک  رگا  هک  دـیآ  یم  مزـال  تسا ، ندینـش  قلطم  تیؤر و  قلطم  كـالم  مییوـگب  رگا  .دوـشن  هدینـش  ناذا 

دنا هداد  اوتف  ناهیقف  همه  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ ناـکم  ناـمه  وا  صّخرت  ّدـح  دـنیبب ، ار  اـهراوید  پوکـسلت  اـی  نیبرود  اـب  يرتمولیک 
«36  » .تسا یعیبط  ندینش  ندید و  يداع و  تلاح  كالم ،

و تسا ؛ یفرع  رما  کی  هکلب  دوش ، فلتخم  صاخـشا  دارفا و  فالتخا  هب  هک  تسین  يروما  زا  صّخرت  ّدـح  هک  تسا  نشور  خـساپ :
رما کی  ناونع  هب  زین  عراش  دیدحت  نیا 
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یم رارق  نازیم  ار  يداع  ندینـش  ندـید و  ناـمه  دروم ، نیا  رد  فرع  .دراد  رظن  یفرع  هطباـض  کـی  هب  هکلب  تسین ، ضحم  يدـّبعت 
ّدح نیا  لـئاسو ، فـالتخا  هب  رگید  تشاد ، یتلاـخد  لـئاسو  رازبا و  رگا  هکارچ  تسین ؛ لـئاق  يراـبتعا  تـالآ  رازبا و  يارب  دـهد و 

تسا يرادقم  هب  رهـش  زا  ندش  رود  صّخرت ، ّدح  كالم  رگید ، ترابع  هب  .دش  یم  جراخ  ّدح  تقیقح  ناونع و  زا  ًاساسا  و  دّدعتم ،
.دراد دوجو  نآ  يارب  یعقاو  نّیعم  ّدح  کی  هک  نیا  رب  تسا  هنیرق  نیرتهب  ندش ، رود  دوخ  دوشن و  هدید  رهش  ياهراوید  هک 

اب ندید  هجیتن  رد  دـنک ؛ یمن  تیافک  دـنهد  تداهـش  ربارب ، ود  ییانیب  تردـق  اب  ییانثتـسا  رفن  ود  رگا  هک  هدـش  هتفگ  مّوس : لاکـشا 
.درادن يرابتعا  چیه  هک  مییوگب  مینک و  قحلم  دراوم  نیا  هب  دیاب  زین  ار  لئاسو 

رد هک  یلاح  رد  تسا ؛ دایز  نآ  رد  اطخ  هابتـشا و  دوجو  لامتحا  تسا ، ییانثتـسا  اهنآ  ندید  تردق  هک  تهج  نیا  رد  ًالّوا ، باوج :
.تسا فیعض  رایسب  ّدح  رد  ای  درادن و  دوجو  ای  لامتحا  نیا  پوکسلت  نیبرود و 

نیا زا  میناوت  یمن  نیاربانب  .تسا  نانآ  دوخ  هب  ّصتخم  ندید  دروم ، نیا  رد  اّما  دنیبب ؛ پوکـسلت ، نیبرود و  اب  دـنناوت  یم  همه  ًایناث ،
.تسا هداعلا  قراخ  مشچ  اب  ندید  دننام  زین  پوکسلت  اب  ندید  هک  مینک  هدافتسا  تایاور 

هک تفگ  ناوت  یمن  تساجن  باب  رد  ًالثم  درک  قحلم  نآ  هب  ناوت  یمن  ار  رگید  دراوم  تسا و  سایق  کـی  اـهنت  لالدتـسا  نیا  ًاـثلاث ،
لوصح هب  نوچ  هکلب  تسین ؛ مزال  نآ  زا  بانتجا  وارب  دـنیبب ، ار  تساجن  دوخ  مشچ  اب  دـشاب و  ییانثتـسا  یـسک  ییاـنیب  تردـق  رگا 

بانتجا نارگید  يارب  دنچره  دنک ؛ بانتجا  دیاب  ًامتح  تسا ، هدرک  نیقی  تساجن 
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.تسین مزال 

ًاعطق دنا ، هدید  هک  نانآ  دوخ  يارب  یلو  درادن ؛ يرابتعا  نارگید  يارب  نانآ  تداهش  هک  دوش  یم  هدافتسا  اوتف  ای  هیرظن  نیا  زا  ًاعبار ،
.دنهد رثا  بیترت  نآ  هب  دیاب  دراد و  رابتعا 

نیا هب  .دشاب  هتخادنا  هابتشا  هب  ار  مدرم  لاس  رازه  زا  شیب  سّدقم  عراش  هک  تسا  نآ  حّلسم  مشچ  ندوب  ربتعم  همزال  مراهچ : لاکشا 
هک یلاحرد  تسا ، هدش  عورش  نانآ  دزن  رد  رترید  هام  ًابلاغ  ای  هشیمه  هدوبن ، مدرم  رایتخا  رد  لئاسو  نیا  هتـشذگ  رد  نوچ  هک  ینعم 

.دش مزتلم  رما  نیا  هب  ناوت  یمن 

نینچ هک  یلاح  رد  دـشاب ، هدرک  عنم  تالآ  نیا  هدافتـسا  زا  ار  مدرم  عراـش  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  لاکـشا  نیا  ًـالّوا ، خـساپ :
.تسا هتشادن  دوجو  یعنم 

نیلئاق میتفگ  هک  یلاح  رد  دشاب ، یقیقح  كالم  هتشاد و  ِنُیعت  حلسم  مشچ  اب  تیؤر  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  لاکشا  نیا  ًایناث ،
.دنراد لوبق  ار  هیرظن  نیا  ّولخلا  هعنام  وحن  هب  رابتعا ، هب 

یلومعم مشچ  اب  تیؤر  ناکما  لبق ، بش  رد  هک  دوش  یمن  لیلد  هاگ  چیه  دوش ، تیؤر  یلومعم  مشچ  اب  يا  هقطنم  رد  هام  رگا  ًاثلاث ،
، دشابن ای  دشاب  یفاک  حّلـسم  مشچ  اب  تیؤر  هک  نیا  رگید ، ترابع  هب  .درک  لاطبا  هار  نیا  زا  ار  هیرظن  نیا  دیابن  نیاربانب  .تسا  هدوبن 

.تسا نینچ  نیا  زین  حّلسم  ریغ  مشچ  اب  تیؤر  هک  يروط  نامه  درادن ؛ تقیقح  ّتیعقاو و  رد  يریثأت 

هچ تسا ؛ ضقن  لباق  فلُخ ، ناهرب  اب  ددرگ و  یم  يرایـسب  تالکـشم  بجوم  حّلـسم ، مشچ  اب  تیؤر  ّتیجح  لوبق  مجنپ : لاکـشا 
عبات يدابع ، لامعا  حـلاصم  دـسافم و  یهلا و  ماکحا  هک  تسا  انعم  نآ  هب  دـشاب ، هتـشاد  یعرـش  تّجح  رازبا  اـب  ندـید  رگا  هک  نآ 

رگا ینعی  .تسا  دیدج  يرواّنف  رازبا و  يریگراک  هب  تفرشیپ و 
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ردق بش  ًالثم  دوش ، یم  هدید  تسین  ریذپ  تیؤر  يداع  مشچ  اب  هک  یلاله  دریگ ، رارق  هدافتسا  دروم  دوش و  عارتخا  يوق  پوکـسلت 
«. 37  » ...و ناضمر  هام  رد  هزور  همزلم  تحلصم  دننک و  یم  لوزن  رتدوز  بش  کی  هکئالم  دتفا و  یم  رتولج  بش  کی 

هک ییاهرهـش  رد  دـشاب ، كالم  زین  یلومعم  مشچ  اب  تیؤر  هچناـنچ  ینعی  دـشاب ؛ كرتشم  دـناوت  یم  تالکـشم  نیا  ًـالّوا ، باوج :
هدافتسا رطاخ  هب  تالکشم  نیا  رگید ، ترابع  هب  .داد  دهاوخ  خر  تالکشم  نیا  همه  دنتـسین ، مه  قفالا  بیرق  دنا و  هدیدن  ار  لاله 

.تسین لئاسو  رازبا و  زا  ندرک 

زا نشور  نیا  نانیمطا  دـهد و  یمن  يور  تالاکـشا  نیا  زا  يرایـسب  دـشاب ، یفاک  لئاسو  اب  ندـید  رگا  هک  تسا  نآ  ام  ياعّدا  ًایناث ،
.تسا رتشیب  یلومعم  مشچ  اب  تیؤر 

يرهاظ ناونع  هک  یلعف  ماکحا  رد  اّما  دـشاب ؛ یم  یعقاو  ماکحا  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات  هچنآ  هک  هدـش  تباث  لوصا  رد  ًاـثلاث ،
(. دراد يرتشیب  تیمها  موس  باوج  تسا ( هدش  ثحب  لوصا  ملع  رد  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  حرطم  يرگید  تاکالم  دراد ،

هب صخش  نآ  هچ  نانچ  اواتف  و  « 38» تایاور بسح  رب  دننیبن ، نارگید  دنیبب و  ار  لاله  ییاهنت  هب  صخش  کی  هک  يدروم  رد  ًاعبار ،
.دریگب هزور  مدرم  اب  هارمه  دیاب  دنک ، ّکش  رگا  دریگب و  هزور  ییاهنت  هب  دیاب  دنکن ، کش  دشاب و  هتشاد  نانیمطا  دوخ  ندید 

دیاب ای  دیراد ؟ لوبق  ار  تالاکـشا  نیا  زین  تروص  نیا  رد  ایآ  .دوش  یم  فلتخم  هیقب  اب  صخـش  نیا  فیلکت  ضرف ، نیا  رد  نیاربانب 
.مییوگب خساپ  تسا ، هدش  حرطم  لوصا  رد  دوخ  ّلحم  رد  يرهاظ  یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  هک  يا  هویش  هب 

نیا زا  هدافتسا  هک  میریگ  یم  هجیتن  ور  نیا  زا 
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.تشاد دهاوخن  لابند  هب  ار  اه  هدسفم  نیا  زا  مادک  چیه  تالآ ،

.نیملاعلا بر  هّلل  دمحلاو  ملاعلا  هّللاو 

_____________________________________

.دراوملا برقا  برالا ، یهتنم  . 1

.لله هدام  ج 15 ، برعلا ، ناسل  . 2

ص 93. ج4 ، . 3

ص 1851. ج 5 ، هغللا ، حاحص  . 4

ص 144. ءاّرغلا ، هّیمالسالا  هعیرشلا  یف  موصلا  . 5

ص 169. ش 43 ، (ع ،) تیب لها  هقف  لاله ، تیؤر  هرابرد  هتکن  دنچ  . 6

ح 2. باب 3 ، ناضمر ، رهش  ماکحا  باوبا  ص 252 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  . 7

ح 2. نامه ، . 8

ح 11. ص 255 ، نامه ، . 9

ح 16. ص 256 ، نامه ، . 10

ح 7. ص 254 ، نامه ، . 11

ح 4. ص 282 ، باب 9 ، موصلا ، باتک  نامه ، . 12

.همانلصف هرامش  نیمه  رد  ص 170  لاله ، تیؤر  هرابرد  هتکن  دنچ  . 13

ص 222. ج 1 ، مالکلا ، رهاوج  یفجن ، نسحدمحم  . 14

ص147. ج2 ، نامه ، . 15

.نامه . 16

ص 159. نامه ، . 17
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ص 205. ج 9 ، نامه ، . 18

ص 159. ج 2 ، نامه ، . 19

ص 185. ج 2 ، نامه ، . 20

ص 25. ج 6 ، نامه ، . 21

ص 384. ج 18 ، نامه ، . 22

ص 402. ج 11 ، نامه ، . 23

ص402. ج 11 ، مالکلا ، رهاوج  . 24

4 و 5. ح 3 ، تایآ ، لاو  فوسکلا  هالص  باوبا  هعیشلا ، لئاسو  . 25

ح 4. نامه ، . 26

ص 287. نیحلاصلا ، جاهنم  . 27

ح 5. هدعب ،) الو  لاوزلا  لبق  لالهلا  هیؤرب  هربع  ّهنا ال   ) باب 8 هعیشلا ، لئاسو  . 28

.همانلصف هرامش  نیمه  رد  ص 170  لاله ، تیؤر  هراب  رد  هتکن  دنچ  . 29

ص 169. نامه ، . 30

ص 170. نامه ، . 31

.حّلسم مشچ  اب  لاله  تیؤر  یعرش  مکح  یسررب  یعیمس ، دّمحم  . 32

هرامش 40 39. مهد  لاس  تیب  لها  هقف  هلجم  حّلسم ، مشچ  اب  لاله  تیؤر  يراتخم ، اضر  . 33

.نامه . 34

ص 467. باب 37 ، تاساجنلا ، باوبا  هعیشلا ، لئاسو  . 35

.نامه يراتخم ، اضر  . 36

ص حّلسم ، مشچ  اب  لاله  تیؤر  یعرش  مکح  یسررب  یعیمس ، دمحم  . 37
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ح 1 و2. باب 4 ، ناضمر ، رهش  ماکحا  باوبا  هعیشلا ، لئاسو  . 38
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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

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا
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