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عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  ياهبش 

: هدنسیون

يزاریش نیظعاولا  ناطلس 

: یپاچ رشان 

هیمالسالا بتکلاراد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  30ياهبش 

باتک 30تاصخشم 

30تامدقم

مراهچ پاچ  30همدقم 

موس پاچ  31همدقم 

مود پاچ  32همدقم 

32زاغآرس

33هراشا

اهنآب باوج  بدا و  لها  34ضارتعا 

اهنآب باوج  ربخ و  لها  34ضارتعا 

اهنآب باوج  ناراکهظفاحم و  35ضارتعا 

يرصم لکیه  رتکد  39يزروضرغ 

مالسالا رجف  يرصم و  نیما  40دمحا 

ۀعیشلا لصا  باتک  رد  نیما  دمحاب  ءاطغلا  فشاک  41باوج 

نآ تاهرت  داحتا و  يادن  یناتسدرک و  42خودرم 

دوب دهاوخن  تفالخ  رما  رد  مدقت  قح  لیلد  توبث ، ضرفب  تما  اب  رکب  یبا  ندناوخ  44زامن 

دینک تواضق  45هنافصنم 

تسا تداع  قرخ  يدهم  ترضح  رمع  47لوط 

نیملسم دجاسم  رد  ناملسم  نایعیش  ندوبن  دازآ  ربمغیپ و  دجسم  رد  يراصن  48يدازآ 

وا تالاقم  باوجب  هراشا  نآ و  تاهّرت  يورسک و  50دمحا 

باتک نیا  پاچ  تلعب  51يرظن 

تسا تعامج  تنس و  ءاملع  رباکا  زا  باتک  نیا  دانسا  52رداصم و 
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اهنآ باوج  نیما و  دمحا  يراک  طلغب  53هراشا 

اهنآ باوج  يورسک و  ياهیئوگطلغ  هب  57هراشا 

تراهط تیب  لها  ترتع و  لئاضف  رد  هماع  ءاملع  60بتک 

تراهط تیب  لها  ترتع و  لئاضفب  فارتعا  رد  یعفاش  ماما  61راعشا 

تراهط تیب  لها  ترتع و  لئاضف  رد  63رابخا 

تنس لها  قرط  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوجوب  65رابخا 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضحب  هراشا  مالسلا و  هیلع  یلع  لئاضف  رد  یبیجع  69ثیدح 

نآ باوج  مالسا و  سدقم  نیدب  يورسک  70تالمح 

هرظانم سلجم  رفس و  73زاغآ 

بجر 1345 هعمج 23  هلیل  لوا  75هسلج 

هسلج 75عورش 

یگداوناخ تبسن  76نییعت 

ربمایپ هیرذ  باب  رد  رفعج  نب  یسوم  نوراه و  باوج  77لاؤس و 

دنربمغیپ ياهدالوا  همطاف  ياهدالوا  هکنیا  رب  یفاک  78لئالد 

دومرفیم ءادا  قیرفت  عمجب و  ار  نیبرغم  نیرهظ و  زامن  79ربمغیپ 

دباع دمحم  ریما  82دیس 

ناخ غلتق  اب  گنج  هنیدم و  زا  یمشاه  تاداس  هلفاق  83تکرح 

وا تداهش  گنج و  غارچ و  هاش  دمحا  ریما  84دیس 

غارچ هاش  دسج  ندش  85ادیپ 

نیسح نیدلا  ءالع  85دیس 

باجم 85میهاربا 

هیما ینب  لامعا  86عیاجف 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دیز  تداهش  86هعقو 

ییحی بانج  87تداهش 
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مالّسلا هیلع  یلع  ربق  88شیادیپ 

مالّسلا هیلع  یلع  نفدم  88فالتخا 

باجم میهاربا  89نادنزرف 

نارهت رد  يزاریش  90تاداس 

بجر 1345 هبنش 24  هلیل  مود  91هسلج 

هسلج 91عورش 

هعیش بهذم  رب  ندومن  92لاکشا 

نیفلاخم ياهیشارتلاکشا  هب  93باوج 

عیشت تقیقح  هعیش و  ینعم  94رد 

عیشت ماقم  حیرشت  رد  رابخا  95تایآ و 

رامع دادقم و  ّرذ و  وبا  ناملس و  97ماقم 

هدنبادخ هاش  ناخ و  نازاغ  هملاید و  ءافلخ و  نامز  رد  نایناریا  عیشت  هجوت و  98تلع 

اهلوغم هرود  رد  عیشت  100روهظ 

درب نیب  زا  ار  يداژن  تارخافت  102مالسا 

دشابیم يداژن  تارخافت  يور  اهگنج  داسف و  102مامت 

ابس نب  هّللا  دبع  نعل  اهنآ و  تمذم  تالغ و  103دیاقع 

نآ باوج  دمحم و  لآ  رب  تاولص  رد  106لاکشا 

دشابیم ربمایپ  كرابم  مان  نیس »  » هکنیا سی و  106يانعم 

دندمحم لآ  نیسایلآ  زا  107دارم 

تسا بجاو  زامن  دهشت  رد  تنس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رب  107تاولص 

بجر 1345 هبنشکی 25  هلیل  میس  109هسلج 

هسلج 109عورش 

هیدیز 109دیاقع 

هیناسیک 110دیاقع 
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هیحاّدق 110دیاقع 

تالغ 111دیاقع 

هیرشعانثا هیماما  هعیش  111دیاقع 

نآ باوج  تفرعم و  ربخب  عجار  113لاکشا 

ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  یفارخ  114رابخا 

تنس لها  زا  یلاعت  هللا  تیؤر  114رابخا 

یلاعت هللا  ۀیؤر  مدع  رب  رابخا  115لئالد و 

نیحیحص تافارخب  116هراشا 

توملا کلم  تروصب  یسوم  ندز  117یلیس 

تسا تداعس  بابسا  ییانیب و  بجوم  118فاصنا 

هعیشب نداد  كرش  119تبسن 

كرش ماسقا  نایب  120رد 

تسین كرشم  یهار  چیه  زا  124هعیش 

نامیلس دزن  ار  سیقلب  تخت  فصآ  125ندروآ 

دناقح ضیف  طیاسو  دمحم  126لآ 

نیلقث 126ثیدح 

تسا تداعس  بجوم  بصعت  زا  یلاخ  رظن  127تقد 

دناهدومن ربخ  لقن  لاعج  دودرم و  لاجر  زا  ملسم  128يراخب و 

ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  هللا  لوسرب  تناها  کحضم و  128ربخ 

نیلقث ثیدح  دانسا  129رد 

هنیفس 130ثیدح 

لسوت 133ياعد 

ۀعامج نبا  ياوتفب  لوا  دیهش  134تداهش 

ادیص یضاق  تیاعسب  یناث  دیهش  134تداهش 
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فصنم مدرم  بلج  ۀهج  کین  135راتفگ 

نایناریا اب  هنغافا  ناکبزا و  نایمزراوخ و  همکارت و  نیگنن  لامعا  هب  136هراشا 

نایعیش تراغ  لتقب و  تنس  لها  ياملع  ياواتف  ناریاب و  هویخ  ناخ  136تازواجت 

ناسارخب کبزا  ناخ  هللا  دبع  تالمح  نایعیش و  تراغ  لتقب و  تنس  لها  ءاملع  137ياواتف 

ناتسناغفا نایعیش  اب  هنغافا  ءارما  137راتفر 

ناخ هللا  ناما  ریما  زا  137ریدقت 

ثلاث دیهش  138تداهش 

نآ زا  عافد  هلمح و  يارب  هلیسو  هیهت  ههبش و  داجیا  خیش و  138مادقا 

ترایز بادآ  139رد 

زامن زا  دعب  ياعد  ترایز و  140زامن 

تسین كرش  همئأ  بابق  هناتسآ  141ندیسوب 

ار فسوی  ناردارب ، ندومن  هدجس  نداتفا و  142كاخب 

مسج يانف  زا  دعب  حور  142ءاقب 

نآ باوج  حور و  ياقب  هب  143لاکشا 

میکح طارقس  اب  سیطارقمیذ  هلباقم  تعیبط و  هدام و  لها  143روهظ 

اپورا یهلا  ياملع  143لاوقا 

نآ باوج  اهنآ و  رفک  دیزی و  هیواعم و  تفالخ  زا  نیفلاخم  145عافد 

دیزی دادترا  رفک و  رب  145لئالد 

دیلپ دیزی  نعل  رب  تنس  لها  ءاملع  147زاوج 

دیزی تعیب  نتسکش  مرجب  هنیدم  لها  ماع  148لتق 

مانمگ 149زابرس 

دنتسه هدنز  قح و  هار  ءادهش  دمحم  150لآ 

بجر 45 هبنشود 26  هلیل  مراهچ  151هسلج 

هسلج 151عورش 
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تماما فارطا  رد  152ثحب 

تقیقح فشک  ننست و  لها  هعبرا  بهاذم  رد  152ثحب 

تسین هعبرا  بهاذم  تیعبت  رب  153یلیلد 

فاصنا اب  يالقع  لمأت  لباق  تسا  یبیجع  153رما 

ار هفینح  وبا  ننست  لها  ءاملع  ناماما و  ندومن  155در 

تسا هیهلا  هیلاع  تسایر  هعیش  هدیقع  رد  156تماما 

تسا هماع  توبن  زا  رتالاب  تماما  157ماقم 

ءایبنا بتارم  فالتخا  157رد 

هصاخ توبن  158هصیصخ 

ۀلزنم ثیدحب  یلع  يارب  زا  توبن  ماقم  تابثا  رب  159لئالد 

هماع قرط  زا  ۀلزنم  ثیدح  159دانسا 

يدمآ لاح  161حرش 

باطخلا نب  رمع  زا  ۀلزنم  ثیدح  161دنس 

تعامج بهذم  رد  دحاو  ربخ  162مکح 

مالّسلا هیلع  یلع  يارب  ینوراه  لزانم  163تابثا 

دوب ربمغیپ  لثامم  کیرش و  تافص  عیمج  رد  165یلع 

یلع هناخ  رد  رگم  دش  هتسب  دجسمب  اههناخ  ياهرد  مامت  ربمغیپ  167رماب 

دوخ ترازو  يارب  ار  یلع  ربمغیپ  ندومن  169اضاقت 

بجر 1345 هبنش 27  هس  هلیل  مجنپ  170هسلج 

هسلج 170عورش 

دنکیم مومع  هدافا  ۀلزنم  171هملک 

هدش دراو  كوبت  زا  ریغ  هددعتم  تاعفد  رد  ۀلزنم  172ثیدح 

يرماس بیرف  ار و  نوراه  دوخ  ردارب  یسوم  ترضح  نداد  رارق  173هفیلخ 

نوراه اب  نینمؤملا  ریما  تالاح  173هقباطم 
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تفالخب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ندومن  نییعت  راذنالا و  موی  رادلا  174ثیدح 

مالّسلا هیلع  یلع  تفالخب  هحّرصم  175ثیداحا 

دمآ ادصب  مهزاب  177خیش 

دومن لضفا  باختنا  دیاب  یلو  تسین  هباحص  لضف  رکنم  178يدحا 

تسا لوعجم  هک  نآ  باوج  رکب و  یبا  تلیضف  رد  ربخ  178لقن 

نآ تمذم  هریره و  وبا  لاح  179حرش 

دشابیمن ادج  نآرق  قح و  زا  179یلع 

نیفلاخم لباقم  رد  نایعیش  180تیمولظم 

( هبر دبع  نبا  ياهتمهت   ) نایعیشب ینس  ياملع  ياهتمهت  غورد و  181ياهتبسن 

مزح نبا  182ياهتمهت 

هّیمیت نبا  182ياهتمهت 

یناتسرهش 184ياهیراکطلغ 

نآ تالاح  هریره و  وبا  تمذم  رد  185رابخا 

نیملسم راتشک  ملظ و  رد  ةاطرا  نب  رسب  اب  هریره  وبا  185تکرش 

ار وا  رمع  ندز  هنایزات  هریره و  وبا  ندوب  186دودرم 

لوعجم یثیدح  باوج  188رد 

اهنآ در  رمع و  رکب و  یبا  تلیضف  رد  188رابخا 

دنتشهب لها  ناریپ  دیس  ود  رمع  رکب و  وبا  هک  يربخ  باوج  189رد 

دنتشهب لها  ناناوج  دیس  ود  نیسح  نسح و  ثیدح  190رد 

دندوب ربمغیپ  بوبحم  هشیاع  رکب و  یبأ  هک  يربخ  باوج  191رد 

تسا ملاع  نانز  نیرتهب  191همطاف 

تیبلا لها  بح  بوجوب  یعفاش  192رارقا 

هدوب ربمغیپ  دزن  نادرم  نیرتبوبحم  193یلع 

يوشم ریط  194ثیدح 
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تقیقح 196نایب 

دنادمحم لآ  رکذ  196لها 

نآ باوج  هعبرا و  ءافلخ  تفالخ  هقیرط  رد  هیآ  197لقن 

نآ باوج  راغ و  هیآب  198لالدتسا 

لاثما 200دهاوش و 

تقیقح 201زاربا 

دباع 201ياصیصرب 

هدوب ادخ  لوسر  رب  هنیکس  202لوزن 

بجر 1345 هبنشراهچ 28  هلیل  مشش  203هسلج 

هسلج 203عورش 

مالّسلا هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  203دصیس 

دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  نمؤم  لوا  مالّسلا  هیلع  205یلع 

تیلوفط زا  ار  یلع  ربمغیپ  ندومن  205تیبرت 

مالسا رد  مالسلا  هیلع  یلع  205تقبس 

نآ باوج  هدوب و  لفط  نوچ  یلع  نامیا  رد  207لاکشا 

دشابیم وا  لضف  لقع و  روفو  رب  لیلد  یکچوک  رد  یلع  208نامیا 

رفک زا  هن  هدوب  ترطف  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  209نامیا 

دوب تما  هباحص و  عیمج  زا  لضفا  مالّسلا  هیلع  210یلع 

دیباوخ مرکا  لوسر  رتسب  رد  هک  ةرجهلا  ۀلیل  یلع  نأش  رد  هیآ  212لوزن 

راغ رد  رکب  یبا  تبحاصم  زا  ربمغیپ  رتسب  رد  یلع  ندیباوخ  ندوب  لضفا  هب  ینس  ءاملع  213فارتعا 

هدوبن رمع  يارب  یتدش  ینید  تارظانم  یملع و  تاثحابم  214رد 

المع املع و  شدوخ  رب  ار  یلع  يرترب  رمع  214رارقا 

رمع کلهل  یلع  ول ال  رمع  راتفگ  دانسا  214رد 

اهنآ رارقا  داد و  تاجن  ار  افلخ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يدراوم  زا  215یضعب 
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دشن هدید  رمع  هفیلخ  زا  یتداشر  تعاجش و  گنج  ياهنادیم  216رد 

تقیقح نایب  مه  216زاب 

ربیخ رد  رمع  رکب و  وبأ  217تسکش 

دوب ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  220یلع 

ربیخ حتف  رد  تیار  220ثیدح 

رمع رکب و  یبا  فالخ  رب  نامثع  راتفر  223هیور و 

ار هیما  ینب  قاسف  نامثع  ندروآ  راک  224يور 

دندوب ربمغیپ  ادخ و  نوعلم  ناورم ، صاعلا و  یبا  نب  مکح  هیما و  224ینب 

صاعلا یبا  نب  225مکح 

دناوخ تعامج  زامن  یتسم  لاح  رد  قساف  225دیلو 

دش وا  لتق  بجوم  نامثع  226ياهیراکطلغ 

دش نامثع  لتقب  رجنم  مدرم  رد  یتیاضران  226داجیا 

ار ربمغیپ  باحصا  نامثع  ندز  227همدص 

وا ندرم  دوعسم و  نبا  ندش  227بورضم 

227هراشا

نامثع رماب  رامع  ندش  228بورضم 

هذبر يارحص  رد  وا  تافو  رذ و  ابا  ندومن  دیعبت  228تیذا و 

دوب تما  يوگسار  ربمغیپ و  ادخ و  بوبحم  رذ  229یبا 

دیامن هراپ  ار  لهج  ياههدرپ  ات  تسا  مزال  هنافصنم  230تواضق 

هذبرب ارابجا  رذ  یبا  231جارخا 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  تفوطع  محر و  231راثآ 

دومن يرتشیب  کمک  ياضاقت  هک  یماگنه  ار  لیقع  ندومن  232بدا 

هشیاع ریبز و  نب  هللا  دبع  ناورم و  اب  ترضح  نآ  233تفوطع 

واب تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  تفوطع  هیواعم و  ندومن  بآ  233عنم 
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تسا میخفت  میظعت و  يارب  هیآ  رد  عمج  234ظفل 

روهمج قافتاب  مالسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  تیالو  هیآ  234لوزن 

اهنآ زا  باوج  تیالو و  هیآ  رد  تالاکشا  235تاهبش و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تّوبن  رد  هّیبیدح  رد  رمع  ندومن  238کش 

هّیبیدح 239هعقو 

هرظتنم ریغ  239ياهوگتفگ 

بجر 45 هبنشجنپ 29  هلیل  متفه  241هسلج 

هسلج 241عورش 

تقیقح زاجم و  داحتا  نیب  241قرف 

یلع ربمغیپ و  یناسفن  242داحتا 

هلهابم هیآب  243داهشتسا 

نارجن ياراصن  اب  ربمغیپ  244هثحابم 

هلهابم يارب  يراصن  ندش  244هدامآ 

یلع ربمغیپ و  داحتا  رد  رابخا  زا  246دهاوش 

دشابیم اهنآ  زا  لضفا  مه  یلع  تسا  ءایبنا  رب  لضفا  ربمغیپ  247نوچ 

نآ باوج  ءایبنا و  زا  ندوب  لضفا  تلع  رد  مالسلا  هیلع  ّیلع  زا  هعصعص  247تالاؤس 

تسا هدوب  ءایبنا  عیمج  تآرم  249یلع 

هیبشت ثیدح  فارطا  رد  یعفاش  یجنگ  249نایب 

؟ تسا قح  عامجاب  کسمت  دنیوگ  250نیفلاخم 

عامجا در  رب  251لئالد 

اهرگیزاب اب  هماسا  253يوگتفگ 

نیقیرف قافتاب  عامجا  ندشن  255عقاو 

رکب یبا  تعیب  زا  هباحص  رابک  ندومن  256يرود 

هنیفس نیلقث و  ثیدح  256رد 
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دش رارق  رب  تفالخب  دوب  ربکا  انس  رکب  وبأ  نوچ  هکنیاب  لوق  رب  258در 

دومرفیم رایتخا  ار  ناوج  یلع  ربمغیپ  هباحص  زا  خویش  ندوب  258اب 

تسا لطاب  قح و  نیب  قراف  مالّسلا  هیلع  259یلع 

ددرگن عمج  اجکی  رد  تنطلس  توبن و  تفگ  هک  رمع  لوق  رب  261در 

تفالخ نییعت  رد  تقیقح  نایب  مه  262زاب 

دوب هام  شش  زا  دعب  دیدهت و  اب  مشاه  ینب  یلع و  264تعیب 

دندرب دجسمب  ریشمش  روز  اب  ار  یلع  هکنیا  رب  لیلد  265هدزاود 

دومن تواضق  هنافصنم  267دیاب 

مالسلا اهیلع  همطاف  نینج  طقس  269رابخا 

تسا مزال  تیمولظم  تابثا  قح و  زا  270عافد 

نآ باوج  ۀنجلا و  هل  تبجو  نیسحلا  یلع  یکب  نم  هنسح و  یلع  بح  ثیدح  رد  271لاکشا 

ننست لها  دالب  رد  ءاشحف  271عویش 

ننست لها  زا  يرشخمز  داقتنا  272فارتعا و 

نآ يانعم  ننست و  لها  بتک  زا  ۀنسح  یلع  بح  ثیدح  دانسا  273رد 

تقیقح 273فشک 

سکان سک و  نیب  275قرف 

يرادازع سلاجم  هیرگ و  رب  هجیتن  276رثا و 

هدوبن بلط  هاج  هاوخ و  تسایر  نیسح  277ماما 

دندوب اّربم  یسجر  لمع  ره  زا  ءابجنلا  277ۀسمخ 

هدوبن يرهاظ  تفالخ  تسایر و  يارب  نیسح  ماما  278مایق 

دوب هّللا  ّالا  هلا  هبیط ال  هرجش  ظفح  يارب  نیسح  ماما  279مایق 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  رد  یسیلگنا  مادام  283هلاقم 

تقیقح فشک  بولطم ، 283هجیتن 

ترایز دئاوف  باوث و  284رد 
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راهطا همئا  روبق  ترایز  رب  هبترتم  285تارثا 

مظعملا 45 نابعش  مکی  هلیل  متشه  286هسلج 

هسلج 286عورش 

نامیا مالسا و  نیب  قرف  287رد 

نامیا بتارم  288رد 

دننکیم درط  ار  نایعیش  نآرق  دعاوق  فالخ  رب  تنس  289لها 

هناگراهچ ناماما  زا  ندرکن  دیلقت  تیب و  لها  یلع و  زا  هعیش  يوریپ  289تلع 

ترضح نآ  ترتع  زا  دنیامن  تعباتم  تما  یتسیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  290رماب 

تسین یمدآ  هتسیاش  هناروکروک  292دیلقت 

دشاب درخ  شناد و  وریپ  دیاب  292یمدآ 

هدومن یفرعم  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ار  افلخ  293ددع 

مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  تاماقمب  294هراشا 

يرفعج بهذم  295روهظ 

؟ ترتعب یئانتعایب  گرزب و  لد  296درد 

رثأت قوف  297رثأت 

دنزیم هللا  لوسر  جاوزا  هباحص و  رب  نعط  هعیش  297ارچ 

دوشیمن رفک  بجوم  هباحص  رب  داقتنا  298نعط و 

هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هجوت  دروم  هباحص  دب  کین و  301لامعا 

ناوضرلا تعیب  زا  301باوج 

دینک ادتقا  نم  باحصاب  ثیدح  زا  302باوج 

ربمغیپ لتق  دصق  هبقع و  303ناتساد 

هدومنن نایوگغورد  زا  يوریپ  هب  رما  303ربمغیپ 

هفیقس رد  باحصا  304تفلاخم 

رمع رکب و  یبا  اب  هدابع  نب  دعس  304تفلاخم 
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هرصب رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  ریبز  هحلط و  304مایق 

دندومنیم بس  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  صاع  نب  ورمع  304هیواعم و 

تسا فیعض  موجنلاک  یباحصا  305دانسا 

دندوبن موصعم  305هباحص 

يرس سلجم  رد  هباحص  زا  رفن  هد  ندروخ  306بارش 

هباحص ندومن  دهع  ضقن  307رد 

دننآرق رد  نیقداص  یلع  307دمحم و 

نآ یگنوگچ  ریدغ و  ثیدح  308رد 

مخ ریدغ  ثیدح  لقن  رد  هماع  ءاملع  زا  هربتعم  309تاور 

داّدح نبا  هدقع و  نبا  310يربط و 

ار رمع  لیئربج  311تحیصن 

تسا شودخم  باحصأب  ءادتقا  312ثیدح 

دندش قح  زا  فرحنم  سفن و  ياوه  عبات  هباحص  زا  312ضعب 

هباحص دهع  ضقن  رد  یلاّزغ  312لوق 

تسا یلازغ  باتک  نیملاعلا  313رس 

هدقع نبا  لاحب  313هراشا 

يربط گرمب  314هراشا 

یئاسن ندش  314هتشک 

یلوم هملک  رد  314لاکشا 

ْغِّلَب ُلوُسَّرلا  اَهَُّیأ  ای  هیآ  لوزن  ندوب و  فرصتب  یلوا  هب  یلوم  ینعم  تابثا  315رد 

مخ ریدغ  رد  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  316لوزن 

یلوم يانعم  رد  يزوج  نبا  طبس  317رظن 

یلوم يانعم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  317رظن 

هبحر رد  ریدغ  ثیدحب  یلع  318جاجتحا 
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مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسل  مراهچ أ  319هنیرق 

هلآ هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  لوسر  روضح  رد  ناسح  320راعشأ 

هباحص ینکشدهع  321رد 

هیبیدح نینح و  دحا و  رد  هباحص  ندومن  دهع  321ضقن 

هیبیدح رد  هباحص  322رارف 

متسین لدج  لها  نم  هک  دنادیم  323ادخ 

نآ بصغ  كدف و  تقیقح  324رد 

« ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ 325لوزن 

نآ باوج  ثرون و  ثیدحب ال  325داهشتسا 

ثرون ثیدح ال  در  رب  همطاف  326لئالد 

رکب یبا  اب  یلع  327جاجتحا 

مالّسلا امهیلع  همطاف  یلعب و  نداد  مانشد  ربنم و  يالاب  رکب  یبا  328تاملک 

رکب یبا  راتفگ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  328بجعت 

تسا ربمغیپ  هب  مانشد  رازآ و  ّیلع  هب  مانشد  329رازآ و 

تسا تمکح  ملع و  باب  330یلع 

تیاصو رد  رابخا  331لقن 

دوب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هنیس  رد  هللا  لوسر  كرابم  رس  تافو  تقو  332رد 

تیاصو رما  رد  333قیقحت 

تیصوب هراشا  هباحص  زا  ضعب  333راعشا 

تیصو روتسدب  334هراشا 

تسا بجاو  ربمغیپ  رما  335تعاطا 

تیصو زا  ار  ربمغیپ  ندومن  335عنم 

تیصو زا  ار  ربمغیپ  ندش  عنام  زا  سابع  نبا  335نتسیرگ 

تیصو عنم  ثیدح  عبانم  336رد 
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دنکیم رک  روک و  ار  یمدآ  337بصعت 

هتشادن تلاسر  ماقمب  تفرعم  نایذه  هملک  هدنیوگ  هکنیاب  هماع  ءاملع  337فارتعا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  روضح  مالسا  رد  هنتف  337لوا 

هانگ زا  رتدب  339رذع 

رمع راتفگب  يزاریش  نیدلا  بطق  340ضارتعا 

ندرم تقو  رد  رکب  یبا  هماندهع  زا  ندشن  341عنام 

دیئاز ههامشش  هچب  هک  ینز  هرابرد  یلع  343مکح 

رمع ندش  عنام  مالسلا و  اهیلع  همطافب  ار  كدف  رکب  یبا  ندومن  343در 

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ياهدالواب  ار  كدف  افلخ  ندومن  344در 

ار كدف  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ندومن  344راذگاو 

مالسلا اهیلع  همطاف  هثروب  ار  كدف  یسابع  نومأم  يدهم و  هللا و  دبع  ندومن  344در 

كدف ندوب  هلحن  تابثا  345رد 

نآ باوج  هدومن و  لمع  تداهش  هیآ  بجومب  رکب  یبا  هک  نیفلاخم  لوق  345رد 

تسا هدوب  عرش  فالخ  فرصتم  زا  نتساوخ  346دهاش 

نیتداهشلا وذ  346ۀمیزخ 

ار همطاف  دوهش  ندومن  346در 

دنتسه یلع  دمحم و  هیآ  رد  نیقداص  زا  347دارم 

تسا نیقیّدص  لضفا  347یلع 

ددرگیم نآرق  قح و  اب  348یلع 

تسا ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  یلع  349تعاطا 

دشابیم القع  تربع  بجوم  واب  لام  ءاطعا  رباج و  350هیضق 

ریهطت هیآ  لوزن  رد  351لاکشا 

تسین جاوزا  قح  رد  هیآ  هکنیا  تابثا  لاکشا و  351باوج 

دنتسین تیب  لها  لخاد  ربمغیپ  352تاجوز 
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هدمآ تیب  لها  ناش  رد  ریهطت  هیآ  هکنیا  رد  هماع  352رابخا 

ریهطت هیآ  لوزن  مالسلا و  اهیلع  همطاف  هریرحب  عجار  هملس  ما  353ثیدح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  ار  سمخ  ندومن  354عنم 

هداد رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دهاش  ار  یلع  355ادخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ياهلد  356درد 

یلع ناگدننک  تیذا  تمذم  رد  356رابخا 

دوبن یضار  رمع  رکب و  یبا  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  گرم  مد  357ات 

تسا ربمغیپ  ادخ و  تیذا  همطاف  357تیذا 

ار لهج  یبا  رتخد  یلع  ندومن  هبطخ  زا  358باوج 

هیواعم نامز  رابخا  لعجب  عجار  یفاکسا  رفعج  یبا  359نایب 

نآ باوج  هدوبن و  ینید  همطاف  بضغ  هکنیا  رد  360لاکشا 

دوب نامیا  زا  ّولمم  همطاف  حراوج  360بلق و 

هدوب ینید  همطاف  360بضغ 

هدوبن اضر  بجوم  همطاف  361توکس 

هتشادن لمع  رد  يدازآ  تفالخ  هرود  رد  361یلع 

حیوارت زامن  362رد 

مالسلا اهیلع  همطاف  زا  رمع  رکب و  یبا  363تدایع 

363هراشا

دندومن نفد  بش  ار  363همطاف 

تسا روآرثأت  تمایق  ات  همطاف  لد  364ياهدرد 

مظعملا 45 نابعش  هبنش 2  هلیل  مهن  364هسلج 

هسلج 364عورش 

نآ باوج  دنهدیم و  شحف  ثبخ و  تبسن  هشیاعب  هک  نایعیشب  365لاکشا 

فذق شحف و  ثبخ و  زا  هشیاع  ندوب  اربم  کفا و  هیضقب  366هراشا 
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دنتسین لثامم  تیمومذم  تیحودمم و  رد  366نیجوز 

دوریم تشهبب  نوعرف  نز  دنوریم و  منهجب  طول  حون و  366نز 

طول حون و  ياهنز  تنایخ  یگنوگچ  367رد 

هفیرش هیآ  368يانعم 

هشیاع تالاحب  368هراشا 

ار ربمغیپ  هشیاع  نداد  369رازآ 

هللا لوسر  هجوز  هدوس  370راتفگ 

مالّسلا هیلع  یلع  اب  هشیاع  گنج  370تفلاخم و 

تسین هرامش  لباق  یلع  370لئاضف 

یلع بقانم  لیاضف و  رد  371رابخا 

دشابیم قافن  رفک و  وا  ینمشد  نامیا و  یلع  371یتسود 

هشیاع رمأب  هرصب  رد  كاپ  نینمؤم  هباحص و  373راتشک 

ربمغیپ راوج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ندومن  نفد  زا  هشیاع  ندومن  374تعنامم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  رد  هشیاع  ندومن  يداش  375هدجس و 

نامثعب تبسن  هشیاع  داضتم  376تاملک 

هشیاعب هملس  ما  376حیاصن 

هشیاع يارب  ار  یلع  لیاضف  هملس  ّما  ندومن  377يروآدای 

تسا اهنآ  تفالخ  نالطب  رب  لیلد  ثالث  ءافلخ  نییعت  رد  378فالتخا 

عامجا نالطب  رب  رگید  378لئالد 

يروش سلجم  رب  379ضارتعا 

فوع نب  نمحرلا  دبع  تیمکح  رب  379ضارتعا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقمب  شحاف  380ملظ 

هدوب ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  صوصنم  یلع  380تفالخ 

دوب رتکیدزن  عامجاب  یلع  381تفالخ 
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هدوب ءافلخ  ریاس  زا  زیامتم  مالّسلا  هیلع  382یلع 

تالامک لئاضف و  سوؤرب  382هراشا 

مالّسلا هیلع  یلع  كاپ  بسن  383رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  وا  تکرش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ینارون  تقلخ  383رد 

مالّسلا هیلع  یلع  ینامسج  بسن  384رد 

نآ باوج  هدوب و  رزآ  هک  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ردپ  رد  385لاکشا 

دندوب هللااب  نمؤم  یگمه  هکلب  هدوبن  كرشم  ربمغیپ  تاهّما  ءابا و  386رد 

بلاط یبأ  نامیا  رد  387فالتخا 

بلاط وبا  نامیا  رب  هعیش  387عامجا 

نآ باوج  حاضحض و  ثیدح  388رد 

حاضحض ثیدح  ندوب  388لوعجم 

بلاط وبا  نامیا  رب  388لئالد 

بلاط وبا  حدم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  389راعشا 

دشابیم وا  مالسا  رب  لیلد  بلاط  وبا  389راعشا 

هّللا ّالا  هلا  هب ال  گرم  مد  بلاط  وبا  391رارقا 

تثعب ءادتبا  رد  بلاط  وبا  اب  ربمغیپ  392يوگتفگ 

رزآ شمع  اب  وگتفگ  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  تثعب  392ءادتبا 

دندناوخن نینمؤملا  لاخ  ار  وا  اذل  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  وریپ  رکب  یبا  نب  دمحم  393نوچ 

دوب تالسارم  بتاک  هکلب  دوبن  یحولا  بتاک  394هیواعم 

هیواعم نعل  رفک و  رب  395لئالد 

دیزی هیواعم و  نعل  رب  هلاد  رابخا  395تایآ و 

هریغ رکب و  یبا  نب  دمحم  رتشا و  کلام  يدع و  نب  رجح  رامع و  نسح و  ماما  دننام  ینینمؤم  هیواعم  396راتشک 

هیواعم رماب  ار  نمؤم  ناملسم  رازه  یس  ةاطرا  نب  رسب  396راتشک 

راوگرزب نآ  تمذم  رد  رابخا  لعج  نینمؤملا و  ریما  بسب  هیواعم  ندومن  397رما 
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تسا رفاک  یلع  398نمشد 

دندوب رایسب  دب  بوخ و  ربمغیپ  باحصا  399رد 

بلاط یبأ  نامیا  رب  لئالد  401اضیا 

ردپ رماب  رایط  رفعج  ندروآ  402نامیا 

هدوب یناهنپ  سابع  404مالسا 

ار دوخ  نامیا  بلاط  وبا  نتشاد  ناهنپ  404تلع 

دنشابیم ینس  اههعیش  یضفار و  اهینس  تقیقح  رد  ینس  یضفار و  405عوضوم 

هعتم تیلح  رب  406لئالد 

هعتم تیلح  رب  ننست  لها  قرط  زا  407رابخا 

دناهدومن هعتم  خسن  مدعب  مکح  کلام  یتح  نیعبات  هباحص و  408رباکا 

تسا بترتم  هعتم  نز  رب  تیجوز  راثآ  408مامت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  رد  خسن  مکح  دورو  مدع  رب  409لئالد 

؟ دهد ماکحا  رییغت  دناوتیم  411دهتجم 

هدیدرگ انز  ءاشحف و  عویش  ببس  هعتم  412عنم 

هدوب هبعک  هناخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  413دلوم 

بلاط وبا  ندوب  دحوم  تابثا  رب  رگید  لیلد  بیغ و  ملاع  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  414يراذگمان 

دیدرگ تبث  العا  شرع  رد  ربمغیپ  ادخ و  مان  زا  دعب  یلع  415مان 

مالّسلا هیلع  یلع  يراذگمان  ۀهج  بلاط  وبا  رب  حول  416لوزن 

تسین هماقا  ناذا و  ءزج  یلع  417مان 

مالّسلا هیلع  یلع  ياوقت  دهز و  418رد 

عفار هللا  دبع  418ربخ 

هلفغ نب  دیوس  418ربخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ندروخن  419اولح 

مالّسلا هیلع  یلع  ششوپ  سابل و  419رد 
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هیواعم اب  رارض  420راتفگ 

مالّسلا هیلع  یلعب  ار  دهز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  420تراشب 

دندناوخ نیقتملا  ماما  ار  یلع  ربمغیپ  420ادخ و 

دنیامن هنافصنم  تواضق  تقیقح  422لها 

هریغ روای و  نتشادن  هطساوب  اهتما  نایم  زا  ءایبنا  رارف  لازتعا و  دوعق و  423توکس و 

تفالخ عوضوم  رد  نوراه  اب  یلع  424تهابش 

ربمایپ تافو  زا  دعب  نیفلاخم  اب  گنج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوعق  425تلع 

توکس دوعق و  تلع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  426تانایب 

رصم لهاب  مالّسلا  هیلع  یلع  426همان 

هیقشقش 427هبطخ 

نآ باوج  هیقشقش و  هبطخ  رد  427لاکشا 

یضر دیس  تالاحب  428هراشا 

هدوب بتک  رد  تبث  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هیقشقش  428هبطخ 

مظعملا 45 نابعش  میس  هبنشکی  هلیل  مهد  429هسلج 

هسلج 429عورش 

نآ باوج  رمع و  یملع  ماقم  زا  429لاؤس 

یعرش هلئسم  کی  رد  ار  رمع  ینز  ندومن  431باجم 

هدرمن ترضح  نآ  هک  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  رمع  432راهظا 

مکح رد  هابتشاب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  نتخاس  هجوتم  یناز و  رفن  جنپ  مجرب  رمع  ندومن  432رما 

ار وا  یلع  ندومن  عنم  هلماح و  نز  مجرب  رمع  ندومن  433رما 

مالّسلا هیلع  یلع  ندش  عنام  هناوید و  نز  مجرب  رمع  ندومن  433رما 

تواضق ماقمب  ار  ترضح  نآ  ربمغیپ  ندومن  بصن  مالّسلا و  هیلع  یلع  مولع  لئاضف و  رد  یکلام  غابص  نبا  434نایب 

تفالخ نامز  رد  نداد  یهابتشا  مکح  ربمغیپ و  نامز  ممیت  رد  رمع  435هابتشا 

هدوب رضاح  تسد  فک  دننام  یلع  دزن  رد  مولع  436مامت 
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مالّسلا هیلع  یلع  ماقم  زا  هیواعم  ندومن  436عافد 

دشیم لکشم  راک  دوبن  یلع  رگا  هکنیاب  فارتعا  هلکشم و  تالاؤس  لباقم  رد  زجعب  رمع  436رارقا 

هدوب تفالخ  ماقمب  قحا  یلوا و  438یلع 

راّوز دزد و  439لثم 

دشابن هناروکروک  دیاب  تناید  439لوبق 

مالّسلا هیلع  یلع  تعاطاب  ربمغیپ  ندومن  441رما 

دننک يراکمه  نایعیش  اب  دنهاوخیمن  تنس  لها  442ءاملع 

تبرت رب  هدجس  رد  442فالتخا 

رثات اب  مأوت  تقیقح  442زاربا 

دومن ممیت  دیاب  وضو  لسغ و  يارب  بآ  نادقف  443رد 

دنهد ماجنا  ذیبن  اب  ار  وضو  لسغ و  لمع  بآ  دقف  رد  رفاسم  هکنیا  رب  هفینح  وبا  443ياوتف 

نآرق حیرص  صن  فالخ  رب  وضو  رد  اهاپ  نتسشب  تنس  لها  نداد  445يوتف 

نآرق حیرص  صن  فالخ  رب  باروج  همکچب و  حسم  رب  تنس  لها  نداد  446يوتف 

نآرق حیرص  صن  فالخ  رب  همامع  ندومن  حسم  رب  تّنس  لها  446ياوتف 

تسا مزال  هنافصنم  تواضق  صاخ و  446هجوت 

دننادیمن بجاو  ار  البرک  كاخ  رب  هدجس  448نایعیش 

هدجس يارب  دوخ  اب  یئاهرهم  نایعیش  نتشادرب  448تلع 

البرک كاخ  رب  ندومن  هدجس  448تلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تانایب  البرک و  كاخ  449صئاصخ 

تسا بجعت  بجوم  تنس  لها  ءاملع  450لمع 

هکم لها  رب  تئارب  هروس  غالبا  رد  یلع  بصن  رکب و  یبا  450لزع 

ارهاظ مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع  451تلع 

نمیب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نداتسرف  452تواضقب 

هدوب تما  يداه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  453یلع 
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تقیقح زاجم و  تسایس  نیب  قرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  يداعا  453سئاسد 

نینمؤملا ریما  تفالخ  رد  بالقنا  للعب  454هراشا 

ناورهن نیفص و  هرصب و  ياهگنج  زا  ربمغیپ  نداد  455ربخ 

دنادن يدحا  ادخ  زا  ریغ  ار  بیغ  456ملع 

دوشیم ءایصوا  ءایبنا و  رب  هضافا  ادخ  بناج  زا  بیغ  457ملع 

یضرع و  یتاذ ، تسا  مسق  ود  رب  458ملع 

دندوب بیغب  ملاع  اهنآ  ءایصوا  ءایبنا و  هکنیا  رب  هّینآرق  تایآ  زا  459لئالد 

دنباذک بابسا  هلیسو و  رهب  بیغ  ملع  460نایعدم 

دندوب بیغب  ملاع  ءایصوا  460ءایبنا و 

دندوب بیغب  ملاع  قح  رب  ءاقلخ  نیرهاط  461همئا 

هنیدم ثیدح  نیلقان  تاور و  لقن  462رد 

امش ءاملع  رباکأ  هلمج  463زا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح  نایب  465رد 

ثیدح فارطا  رد  466حیضوت 

هدوب بیغب  ملاع  مالّسلا  هیلع  466یلع 

هدوب نآرق  نطاب  رهاظب و  ملاع  مالّسلا  هیلع  467یلع 

دومنزاب یلع  هنیس  رد  ملع  زا  باب  رازه  467ربمغیپ 

مالّسلا امهیلع  یلعب  هللا  لوسر  ملع  هضافا  قرط  468رد 

نآ یگنوگچ  هعماج و  رفج  469رد 

دوخ گرم  زا  نومأم  هماندهع  رد  اضر  ترضح  نداد  470ربخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یصو  نینمؤملا  ریما  يارب  یموتخم  باتک  لیئربج  471ندروآ 

مالّسلا هیلع  یلع  نداد  ینولس  يادن  رد  ننست  لها  رابخا  472لقن 

دیدرگ نیسح  ماما  لتاق  هک  سنا  نب  نانس  زا  نداد  474ربخ 

رامع نب  بیبح  يرادملع  زا  نداد  474ربخ 
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تابیغم زا  نداد  474ربخ 

نوعلم نآ  ياهملظ  هیواعم و  هبلغ  زا  نداد  475ربخ 

گنجب عورش  زا  لبق  هیدثلا  وذ  ندش  هتشک  زا  نداد  475ربخ 

ار مجلم  نبا  یفرعم  دوخ و  لتق  زا  نداد  476ربخ 

مالّسلا هیلع  یلع  تّیلضفا  تّیملعاب و  477هراشا 

هدوب تما  ملعا  یلع  ربمغیپ  هدومرف  478هب 

دیدج تئیه  قبط  هیوج  تارک  زا  یلع  نداد  479ربخ 

يوسنارف قرشتسم  نئوژ  ویسم  اب  480وگتفگ 

برغم رد  مالسا  ندمت  ریثأت  رد  نوبولواتسوگ  481راتفگ 

ناملراش يارب  ار  نیملسم  تخاس  تعاس  نوراه  نداتسرف  482هیده 

دوشیم مالّسلا  هیلع  یلع  هب  یهتنم  مولع  483عیمج 

مالّسلا هیلع  یلع  هیملع  تاماقمب  دیدحلا  یبا  نبا  484فارتعا 

تما هکئالم و  تینهت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  484ربخ 

هنافصنم 485تواضق 

عیشت لوبق  رد  باون  485تانایب 

ننست لها  رفن  شش  ندومن  رایتخا  487عّیشت 

ینیسح دالیم  488دیع 

سلجم 488عورش 

ربنم 489زاغآ 

تقیقح زاجم و  490يدازآ 

تسا بجاو  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  ادخ و  490تعاطا 

رمالا یلوا  يانعم  رد  ننست  لها  490هدیقع 

دنمسق هس  رب  رما  491نابحاص 

دندمآ رد  دساف  یسوم  بانج  بختنم  لیئارسا  491ینب 
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دنشابیمن رمالا  یلوا  ءارما  491نیطالس و 

دشاب هللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  دیاب  رمالا  493یلوا 

هماع قرط  زا  همئأ  تمصع  رد  495رابخا 

تراهط تیب  لها  ترتع و  ملعب  495هراشا 

هدماین نآرق  رد  همئأ  یماسا  ارچ  هکنیا  رد  495لاکشا 

لاکشا زا  496باوج 

هدماین نآرق  رد  زامن  ءازجا  تاعکر و  496ددع 

دنتسه هرهاط  ترتع  زا  همئا  یلع و  رمالا  یلوا  زا  497دارم 

رشع انثا  همئأ  دادعا  یماسا و  باب  499رد 

تسا هدزاود  ربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  501ددع 

تسا تقیقحب  لوصو  زا  عنام  بصعت  هنالهاج و  502تداع 

نایعیش هنافصنم  503رارقا 

ینس هعیش و  نارداربب  هناقفشم  حیاصن  504تارکذت و 

تسا تدایس  بجوم  قافتا  504داحتا و 

ینس هعیش و  نارداربب  هناقفشم  ظعاوم  505اضیا 

دشابیم یئادج  هقرفت و  بجوم  تبیغ  نظ و  506ءوس 

دشابیمن هعیش  ینس و  دجاسم  نیب  508یقرف 

تسا بلاط  یبأ  نب  یلع  يوریپ  رد  تما  تدایس  509تداعس و 

مزال 511حیضوت 

511هراشا

يرئاح میرکلا  دبع  خیش  هللا  تیآ  512همانهزاجا 

يورغ یئابطابط  مساقلا  وبا  دیس  جاح  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  512همانهزاجا 

یناقمام هّللا  دبع  خیش  جاح  یناث  يهمالع  هللا  تیآ  513همانهزاجا 

يورغ یقارع  نیدلا  ءایض  خیش  هللا  تیآ  514همانهزاجا 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  518هرابرد 
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عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  ياهبش 

باتک تاصخشم 

1276  - 1350 دمحم ، نیظعاولاناطلس  هسانشرس : 
]؟ شیاریو 3  : ] تساریو تیعضو  يزاریش  نیظعاولاناطلس  راتفگ  عیشت  میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  ياهبش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

هیمالسالا 1366. بتکلا  راد  نارهت  رشن :  تاصخشم 
روصم 1059 ص  يرهاظ :  تاصخشم 

يدنوخآ 1347 تاراشتنا  لوا  پاچ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  1500 لایر ؛  1500 کباش : 
متفه یـس و  پاچ  تشاددای :  لاـیر   20000 مشـش 1374 ؛ یـس و  پاچ  تشاددای :  لایر   8000 مجنپ 1372 ؛ یـس و  پاچ  تشادداـی : 

ISBN 964-440-040-2 لایر  30000 1376 ؛
ISBN 964-440-040-2 لایر  400000 متشه 1377 ؛ یس و  پاچ  تشاددای : 

1308 [ - 1033  ] همانباتک ص تشاددای :  لایر   20000 مهن 1379 ؛ یس و  پاچ  تشاددای : 
اههیدر اههیعافد و  تنس --  لها  عوضوم :  تاجاجتحا  هعیش --  عوضوم : 

اههیدر اههیعافد و  هیماما --  هعیش  عوضوم : 
BP228/س8ش2 1366 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/4172 ییوید :  يدنب  هدر 
م871-66 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تامدقم

مراهچ پاچ  همدقم 

و نیرهاّطلا ، نیبّیطلا  هلآ  یلع  و  نیمالا ، یبنلا  دّمحم  نیّیبنلا  متاخ  یلع  مالـسلا  ةالّـصلا و  و  نیملاعلا ، بر  هّلل  دمحلا  دمحلا  هل  هّللا و  مسب 
. نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  هّیصو  هّمع و  نبا  امّیس  ال 

باتک مراهچ  پاچ  بدا  ملع و  بابرا  ياضاقت  مالـسلا و  مهیلع  تلاسر  نادناخ  صوصخم  هجوت  كاپ و  نادزی  قیفوتب  هک  عقوم  نیا  رد 
. دناسریم مرتحم  نیئراق  ضرعب  ار  ریز  هلمج  راهچ  اموزل  هتفای  همتاخ  رواشیپ  ياهبش  سدقم 

هکلب ندومن  فیرحت  ار  اهنآ  بلاطم  ندرب و  نادنمـشناد  ءاملع و  ناگرزب  ياهباتکب  تنایخ  تسد  لیطابا  بابرا  ياهیراکطلغ  زا  یکی  . 1
!! تسا نتخادرپ  تاجردنم  ضعب  وحم  هب 

!! دشابیم ادیوه  رهاظ و  دالب  ریاس  رصم و  رد  ننست  لها  دیدج  تاعوبطم  رد  طلغ  لمع  نیا  هنافسأتم  و 
. دنیامنیم تحاران  بّذعم و  ار  ناشدوخ  گرزب  نیفلؤم  نادنمشناد و  ءاملع و  حور  بلاطم  ضعب  طقس  هب  هکلب  رایسب  ياهفیرحت  هب  هک 

تنایخ تسد  هک  دـیآ  بلاغ  اهنآ  شناد  رب  بّصعت  هک  دـسرب  یئاجب  نادنمـشناد  یـضعب  یهاوخ  دوخ  هک  تسا  فسات  یـسب  ياج  اعقاو 
!! درب نایم  زا  ار  تقیقح  قح و  دوشیم  بلاطم  ضعب  ندومن  وحم  ای  فیرحتب  هک  دنیامن  نامگ  و  هدومن ، لخاد  ناگرزب  ياهباتکب 

طـسب حرـش و  لاجم  یـسیونهمدقم  تقو  نوچ  تسا  هداد  رارق  دوخ  تردق  هدـهع  رب  ار  قح  تظافح  تنامـض و  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  و 
. میامنیم هراشا  هلمج  کیب  الیذ  بلطم  تابثا  هنومن و  يارب  دهدیمن ، ار  يدایز 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


یبابلا یفطصم  خیش  روتسدب  رـصم ، قالویب  هیریما  ياربکلا  ۀعبطم  رد  يرجه  لاس 1319  مود  پاچ  فاشک  ریسفت  میـس  دلج  سرد 301 
نآ مامت  هک   ) تسا هدومن  تبث  هدومن  هدـیقع  راهظا  هدورـس و  فاشک  رّـسفم  يرـشخمز  هّللا  راج  دوخ  هک  ار  يراعـشا  ناردارب ، یبلحلا و 

طقاس ار  روکذم  راعـشا  هرهاقلاب ، ۀماقتـسالا  ۀـعبطم  يرجه  لاـس 1373  پاـچ  رد  یلو  تسا ) دوـجوم  باـتک  نیمه  رد ص 523  راعـشا 
هراشا باتک  نتم  رد  ام  هک  یئاههرامـش  ضعب  ۀـهج  نیمهب  تنـس ، لها  نایاقآ  درک  لـمع  راـتفر و  هیور و  زا  ياهنومن  تسنیا  دـناهدومن ،

. لمجم نیا  زا  ناوخب  لّصفم  ثیدح  دوخ  وت  دش ، رکذ  هک  تسنامه  تلع  دوشن  تفای  دیدج  ياهپاچ  رد  رگا  میاهدومن 
رـشتنم طلغ  زا  یلاخ  سدـقم  باتک  نیا  هک  تفر  راکب  هناخپاچ  باتک و  نیحّحـصم  فرط  زا  هک  یـششوک  یعـس و  تقد و  لامک  اـب  . 2

مراد انمت  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  دیدرگ ، يریگطلغ  دوب  روسیم  هک  اجنآ  ات  میدومن  دروخرب  رایسب  ياهطلغب  پاچ  زا  دعب  هنافـسأتم  ددرگ ،
. دنیامرف هعلاطم  حالصا  اب  هعجارم و  باتک  رهظ  همان  طلغب  هعلاطم  زا  لبق  هک 

همجرت هزاجا  مه  تیوک  دادـغب و  زا  نینچ  مه  و  دـناهدومن ، ودرا  نابزب  ار  رواـشیپ  ياهبـش  باـتک  همجرت  ياـضاقت  ناتـسکاپ  زا  نوچ  . 3
باتک ناسل  رهب  همجرت  يارب  هک  دناسریم  ناگدـننک  تساوخ  رد  مومع  ضرعب  همدـقم  نیا  رد  کنیا  دـناهدومن ، تساوخرد  ار  نآ  یبرع 

، دنیامنب نوکی  ناک  یظفللا  تحت  همجرت  هک  تسنآ  نیمجرتم  زا  ریقح  يانمت  طقف  تسا  رـضاح  یناطلـس  هلاقم  دـص  ای  رواشیپ و  ياهبش 
ات دنناسرب  یعاد  رظنب  و  ددرگ ، سکعنم  همجرت  رد  هملک  کی  رد  ول  ینعمب و  لقن  ای  فیرحت  طوقس و  نودب  اّلک  ءزج و  بلاطم  مامت  هک 

. دوش هداد  رشن  پاچ و  هزاجا  مجرتم  يارب  پاچ  همجرت و  قح  ظفح  اب 
و مرادن ، هتشادن و  يّدام  هدافتسا  تراجت و  رظن  رواشیپ  ياهبـش  باتک  رـشن  رد  ریقح  هک  مدومن  يروآدای  مه  لبق  ياهپاچ  رد  هچنانچ  . 4

فراعم رـشن  یعاد  ضرغ  طقف  دنـشابیم ) راتفگ  هاوگ  اهـشورفباتک  نایاقآ  هچناـنچ   ) مدومنن ذـخا  يونعم  يّداـم و  کـمک  مه  يدـحا  زا 
زا یـضعب  هتفرگ  رارق  هعماـج  بولطم  باـتک  نوچ  یعاد  دـصقم  فـالخ  رب  ماهدینـش  هنافّـسأتم  يّداـم  عفاـنم  بلج  هن  تسا  هدوب  تیـالو 

!! دناهدیناسر ناموت  یسب  ات  ار  باتک  تمیق  تایالو  زکرم و  رد  اهشورفباتک 
. تسا تیالو  ماقمب  تنایخ  و  فالخ ، یلمع  نینچ  هک  میامن  راطخا  نیدتم  ناگدنشورف  نایاقآب  امسر  هلیسو  نیدب  مراچان 

هزاجا و فالخ  رب  هک  فالخ  لمع  نیاب  یـضار  مه  تیالو  ماقم  بحاـص  ربمغیپ و  ادـخ و  هکلب  مرادـن ، تیاـضر  رما  نیاـب  ریقح  ادـبا  و 
. دنشابیمن تسا  فلؤم  ياضر 

. يزاریشلا نیظعاولا  ناطلس  ینافلا  دبعلا  انا  و  يدهلا ، عبتا  نم  یلع  مالسلا  و 
كرابملا 1378 ناضمر  رهش 

موس پاچ  همدقم 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
ّدج كاپ  حورب  رامـشیب  تاولـص  مالـس و  و  الع ، ّلج و  تیدحا  ترـضح  تمظع  اب  هاگردـب  باسح  دـحیب و  ساپـس  دـمح و  زا  سپ 

ملاوع هاشنهاش  رهد  سومان  رصع و  یلو  ءایصوالا  متاخ  امّیس  ترضح ، نآ  تیب  لها  ترتع و  زا  نیرهاط  همئا  و  ءایبنالا ، متاخ  مراوگرزب 
. هجرف یلاعت  هّللا  لّجع  نسحلا  نب  ۀّجح  ترضح  توکلم  کلم و 

. دشابیم هادف  انحاورأ  نانمؤم  ریما  نایقتم  يالوم  تداعس  اب  تدالو  دیع  يرجه و  بجرملا 1377  بجر  هک 13  عقوم  نیا  رد 
ۀیروت و تفرعم  رد  نیملسم ، يراصن و  دوهی و  يامنهار  یناطلس ) هلاقم  دص   ) باتک رشن  قیفوت  زیچان  یعادب  هتمظع  ّتلج  لاعتم  دنوادخ 
اههمان و دیـسر  رواشیپ و  ياهبـش  باـتک  مود  پاـچ  ندـش  ماـمت  و  مهم ، رما  نیا  زا  تغارف  زا  سپ  دومرف ، اـطع  ار  دـیجم  نآرق  لـیجنا و 
، تقیقح رکف و  اـب  نادنمـشناد  ياـضاقت  و  بدا ، ملع و  لـها  نینّیدـتم  راـشف  ناریا و  زا  جراـخ  کـلامم  و  تاـیالو ، زا  رایـسب  تاـفارگلت 

. مدومن عورش  ار  باتک  نیا  موس  پاچ  یمظع ، تبهوم  نیا  هنارکشب 
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. درادب قفوم  تسا ، دوجوم  هک  يدنمدوس  تافیلأت  بتک و  ریاس  رشنب  ار  یعاد  هک  مناهاوخ  گرزب  راگدرورپ  تلالج  اب  هاگشیپ  زا  و 
. دنیامرف دای  ریخ  ياعدب  ار  زیچان  ریقح  نیا  هک  مناهاوخ  ینامیا  ناردارب  زا  و 

يزاریش نیظعاولا  ناطلس  ینافلا  دبعلا  انا  بجر 1377 و   13

مود پاچ  همدقم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
تاهبش و ندومن  فرط  رب  تماما و  ماقم  هولج  تیالو و  تقیقح  روهظ  زج  هدوبن ، یـضرغ  سّدقم  باتک  نیا  رـشن  رد  ار  ریقف  ریقح  نوچ 

. دناهداد ياج  نّنست  لها  ناردارب  كاپ  ناهذأ  رد  اهنرق  يداعا  هک  ياهدساف  تائاقلا 
ملق باتک ) رـشن  دعاوق  اهـشورفباتک و  نایاقآ  لایما  فالخ  رب   ) باتک نیا  رـشن  رد  ار  يدام  عفانم  ذخا  تراجت و  فده  مه  تهج  نیمهب 
. دیامن هجیتن  ذخا  هدروآ و  تسدب  ار  نآ  دناوتب  سک  ره  ات  مدراذگ ، مومع  سرتسد  رد  رتمک ) هکلب   ) هدش مامت  تمیق  نامهب  و  هتفرگ ،
هّللا ناک  هّلل  ناک  نم   » ياوحف یْثنُأ و  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلـِماع  َلَـمَع  ُعیِـضُأ  ـال  یِّنَأ  دـیامرف  هک  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 193  ياضتقمب 

. تفرگ رارق  فلاخم  فلاؤم و  ماع ، ّصاخ و  هجوت  دروم  باطتسم  باتک  نیا  هدومن ، ار  دوخ  هولج  تیالو  راونا  هّعشا  هعم »
اقآ جاح  ياقآ  نیملاعلا  یف  هّللا  ۀیآ  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  داتـسا  نیدلا  ۀلملا و  سیئر  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح  اصوصخم  و 

ار یناف  دبع  نیا  رایسب  قبس ) ام  یلع  ادئاز   ) ألم ألخ و  رد  باتک  هعلاطم  زا  دعب  هئاقب  لوطب  نیملسملا  هّللا  عتم  يدرجورب  یئابطابط  نیـسح 
. دندومرف دای  هّیریخ  هیعدأب  هداد و  رارق  تیانع  دروم 

دوخ فطاوع  لومشم  ار  ریقح  اهافش  ابتک و  هدیدج  نونف  دیتاسا  نادنمـشناد و  همیدق و  مولع  رد  رّحبتم  ياملع  ءاهقف و  ریاس  نینچ  مه  و 
. دنداد رارق  ریدقت  دروم  ار  یعاد  رایسب  ياهظیرقت  لاسراب  و  هداد ، رارق 

هیلاع محارم  زا  رکـشت  ضرع  اـب  دـنیوگب ) هن  دـنیوبب  هک  تسنآ  کـشم   ) فورعم لـثم  ناونعب  متـسه  راـنک  رب  یئاـمندوخ  زا  یعاد  نوچ 
. مبلطیم شزوپ  روذعم و  نانآ  ياههمانریدقت  تاظیرقت و  جرد  زا  شناد  ملع و  ناگرزب 

. مناسر پاچب  ار  میرک  نآرق  تابثا  هدوجوم و  لیجنا  ۀیروت و  ّدر  رد  یناطلس ) هلاقم  دص   ) باتک هدومن و  افو  دوخ  هدعوب  مدوب  مزاع 
. دیدرگ بایان  مامت و  تعرس  لامک  اب  تفرگ و  رارق  مومع  لوبق  دنسپ و  دروم  لوا  پاچ  نوچ  یلو 

گرزب و عـجارم  مـحارم  فاـطلا و  زا  رکـشت  اـب  هدوـمن  تباـجا  راـچان  دـندومن ، پاـچ  دـیدجت  ياـضاقت  تاـیالو  نارهط و  زا  هتـسویپ  و 
. مدومن مود  پاچب  مادقا  ّتلم  هدیمهف  دارفا  هرخالاب  ردق ، یلاع  نادنمشناد 

وهـس و يور  زا  اذـل  میامن  لصا  اب  هقباـطم  متـسناوتن  هناـخپاچ  تاحالـصا  عقوم  رد  مدوب  يرتسب  راـمیب  ریقح  لوا  پاـچ  عقوم  رد  نوچ  و 
. دوب هدیسرن  پاچب  هدیدرگ و  طقاس  یسراف  یبرع و  تارابع  ظافلا و  زا  يرایسب  نایسن 

. مدمآ رب  ناربج  ماقم  رد  هدرب و  یپ  لوا  پاچ  صقاونب  لصا  اب  هقباطم  تاحالصا و  عقوم  رد  هداد  تسد  يرتشیب  تصرف  هک  کنیا 
رد یتاهابتشا  اهطلغ و  هنافسأتم  تفر  راکب  يردیح ) یفطصم  جاح  ياقآ   ) هناخپاچ مرتحم  ریدم  یعاد و  فرط  زا  هک  یغیلب  یعـس  اب  یلو 

هاگنآ هدومن  حالـصا  ار  ظافلا  رد  تاهابتـشا  همانطلغب  هعجارم  اب  دوشیم  اضاقت  مرتحم  ناگدنناوخ  نادنمهقالع و  زا  اذلف  هتفر ، راکب  ظافلا 
. دنیامرف دای  ریخ  ياعدب  ار  ریقف  ریقح  نیا  و  هدومن . هعلاطم  هناقیقد 

. میامن مهارف  ار  باتک  شناد و  ملعب و  نادنمهقالع  رطاخ  ياضر  رشتنم و  ار  یناطلس ) هلاقم  دص   ) باتک يدوزب  مراودیما 
مایصلا 1376 رهش  یف  يزاریشلا  نیظعاولا  ناطلس  ینافلا  دبعلا  انا  و 

زاغآرس
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هراشا

یلع مالسلا  ةالـصلا و  دحأ و  اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  يّذلا  دمّـصلا  درفلا  دحالا  دحاولا  هّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
هتیب لهأ  یلع  هّللا و  دـبع  نب  دـمحم  مساقلا  یبأ  رهاّزلا  ملعلا  رهاّطلا و  رهّطلا  نیلـسرملا  ءاـیبنالا و  متاـخ  نیرخـآلا  نیلّوـالا و  دّیـس  هلوسر 

بلاط یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  هتّما  یف  صوصنملا  هتفیلخ  هعرش و  یلع  هنیما  هملع و  ثراو  هّیصو و  هّمع و  نبا  امّیـس  نیرهاّطلا  نیبّیطلا 
. بصاّونلا جراوخلا و  نم  مهتقیرط  نع  نیبّکنتملا  مهئادعا و  یلع  هّللا  ۀنعل  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرافلا 

یئامندوخ رادرک  راتفگ و  ثیح  زا  هدوب و  یگداس  وریپ  هتـسویپ  مدـش  عامتجا  دراو  هک  یمایا  نامه  زا  لاعتم  راـگدرورپ  فطل  لـضفب و 
. مدوب رانک  رب  یهاوخدوخ  بجع و  زا  متشادن و 

زا دوخ  هداس  ترطف  عبط و  مکحب  یلو  دوب  مهارف  نآ  رد  مّعنت  بابـسا  نّیعت و  لیاسو  عون  همه  هک  دوب  ياهناخ  رد  میاـمن  وشن و  هکنآ  اـب 
. ضرعم روفن و  مدوب ) فقاو  الماک  نآ  تافآب  هک   ) یئارآدوخ ترهش و  بلط  زا  نازیرگ و  لّمجت  زا  نادرگ و  يور  نّیعت 

تنایدب نادنمهقالع  مارک و  نادنمشناد  ءالضف و  ماخف و  ءاهقف  مالعا و  ءاملع  رباکا  عجارم و  زا  یعمج  رارصا  رماب و  هک  زین  عقوم  نیا  رد 
اب ار  رـضاح  باتک  متـساوخیم  يرطف  یگداس  یعیبط و  لصا  نامه  ياضتقمب  تفرگ  رارق  رظن  حـمطم  باـتک  نیا  پاـچ  تقو  ياـضتقا  و 

. مناسر پاچب  هیاریپ  ره  زا  یلاخ  همدقم  هچابید و  نودب  تطاسب و 
گنهرف دیتاسا  رخافم  زا  هک  یمیهاربا  نشلگ  دیمحلا  دبع  رتکد  ياقآ  زیزع  دنمشناد  هّصاخ  ناتسود  زا  یضعب  رارصا  دید و  حالصب  نکل 

زا یـضعب  رد  یلماک  حیـضوت  هدومن و  قیاقح  فشک  همدقم  نیا  رد  هک  مسیونب  باتک  نیا  رب  ياهمدـقم  رـصتخم  مدـش  مّمـصم  دنـشابیم 
. دوش هراشا  ارصتخم  نیفلاخم  تاهبش  تاداریا و  زا  ضعبب  هدومن و  رکذ  ار  نآ  پاچ  ّتلع  هداد و  باتک  تاعوضوم 

راتفرگ ام  ناینیـشیپ  هکنانچ  مه  مریگ ، رارق  تمالم  ياهریت  جامآ  تالمح و  دروم  فرط  ره  زا  باتک  نیا  پاـچ  اـب  تسا  نکمم  نوچ  و 
. دناهدیدرگ تالمح  عون  نیا 

: هتفگ تسرد  تقیقحب  هک  مفقاو  یماش  یباّتع  فورعم  دنمشناد  بیدا  لوق  رب  یبوخب  هک  كاب  هچ  نکل 
ام لیلق  و  يوهلا ، ریغب  مکح  لدعلا و  نیعب  هیف  رظن  نم  دنع  ّالا  نسلالل  فرشتسا  موصخلل و  فدهتـسا  دقف  اباتک  عضو  وا  ارعـش  ضرق  نم 

. مه
بّصعت لهج  تملظ  هدرپ  هک  مه  یناگدنـسیون  ملق و  بابرا  دنریگیم  رارق  تالمح  دروم  نایب  قطن و  لها  هک  یمـسق  نامه  تسا  یهیدب 

رد تسا  هدش  یئاسرفملق  اهنآ  ءاوها  ضارغا و  فالخ  هک  یناسک  ینعی  یضاران  نامدرم  هلمح  زا  دنیامنیم  راکـشآ  ار  قیاقح  هدیرد و  ار 
. دوب دنهاوخن  ناما 

: زاریش لجا  خیش  هتفگ  ياضتقمب  یلو 
هدازآ تسیاهداتفا  يدعس 
هداتفا گنجب  دیاین  سک 

. تسین هشقانم  گنج و  رس  رگهزیتس  رگشاخرپ و  نامدرم  اب  ار  ام 
رد فصنم  ملاع  هک  دـنچ  ره   ) میریذـپیم لد  ناجب و  رطاخ و  بیط  اـب  دـشاب  تکازن  قطنم و  لـقع و  ملع و  اـب  مأوت  ياهلمح  رگا  نکیل 

(. دنکیمن هلمح  افاصنا  یقطنم  قیاقح  اب  هلباقم  تاثحابم و 
مکحب رانک و  رب  هلداجم  زا  یعاد  دنیامن  هلباقم  لاجنج  وه و  اب  نایم و  رد  اجیب  تاضارتعا  ءارتفا و  تمهت و  ازـسان و  شحف و  ياپ  رگا  و 

بیدا دیآرـس  شوخ  هچ  میامنیم  راتفر  ًامالَـس  اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  َو  ًانْوَه  ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  َو  همیرک  هیآ 
یسراپ

میوگ سک  ره  خلت  باوج  هک  اشاح 
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میوگ سکاو  سک و  زا  مونش  دب  کی 
سک دیوگ  مدب  هک  نم  دب  تسین  نیا 

میوگ سک  دب  هک  نم  دب  تسنیا 
داریا و ضارتـعا و  دروم  تسا  نکمم  ۀـهج  هس  زا  دونع  دوسح و  ناـمدرم  ياـهیئوجبیع  زا  هتـشذگ  منک  ینیبشیپ  مناوتیم  نونکا  هچنآ 

. مریگ رارق  تمالم  ياهریت  جامآ 

اهنآب باوج  بدا و  لها  ضارتعا 

نیماضم زا  باتک  نیا  ارچ  هک  دومن  دنهاوخ  باتک  نیا  هیلاع  یناعم  تارابع و  رهاوظب  بدا  لها  ءالـضف و  هک  تسا  یـضارتعا  تسخن  . 1
. دشابیم رانک  رب  هیفاق  عجس و  یملع و  یفسلف و  دنلب  یناعم  یبدا و  رکب 

باسح رد  هک  هرذ  نآ  عقاو  يور  زا  هکلب  متـشادن  یئامندوخ  دصق  هاگچـیه  رمع  مامت  رد  یعاد  هک  مداد  رکذـت  البق  میوگیم : خـساپ  رد 
. متسه نم  دیان 

يارب ای  دسیونب  اهنآ  يارب  دنک و  تبحص  ءالضف  ثحب  سرد و  سلاجم  رد  امسر  دیاب  ای  هدنسیون  هدنیوگ و  هک  تسنیا  یعاد  هدیقع  ایناث 
. طسوتم هقبط  مومع و 

هقبط ءالضف و  يارب  اهنآ  ریظن  ریرحت  رارکت و  دناهتشون  رایسب  ياهباتک  هفـسلف  ملع و  لها  ءالـضف و  تاعوضوم  لیبق  نیا  رد  تسا  یهیدب 
تیرثکا هشیمه  هک  طسوتم  هقبط  مومع و  يارب  یلو  لاضنلا  یلا  ةدوسم  یعاد  رجه و  یلا  رمتلا  لماحک  تسا  ندرب  ناـمرکب  هریز  صاوخ 

بلاطم یتسیاب  تسا  اهنآ  رمع  عییضت  بجوم  هدیافیب و  طلغ و  یلکب  یفسلف  یملع و  بلاطم  نتشون  نتفگ و  دنهدیم  لیکـشت  ار  هعماج 
. دوش ءادا  هداس  ینایب  اب  هیلاع 

هعماج لیوحت  یبلاج  باتک  هّیملع  هّیرکف و  هوق  راکتبا  اب  هتفرگ و  تسدـب  ملق  هک  تسا  هدوبن  نآ  راک  نیاب  مادـقا  رد  یعاد  كّرحم  اـیناث 
دوجوم یضتقم  دوب  هدش  تبث  تالجم  دیارج و  رتافد و  رد  دش و  ءادا  هداس  نابز  اب  ياهیلاع  بلاطم  زاب و  تارظانم  باب  نوچ  هکلب  مهدب 

. دنروخن ار  ناگدنبیرف  بیرف  هدومن و  قحب  تواضق  هنافصنم  ات  درذگب  یمارگ  نانطو  مه  هصاخ  نیملسم  رظن  زا  هک  دیدرگ 
دنه تاّلجم  دئارج و  بابرا  هداد و  خر  نّنـست  ياملع  زا  نت  دـنچ  یعاد و  نیب  هک  تسا  یئاهوگتفگ  تارـضاحم و  نامه  باتک  نیا  اذـل 
نیا یط  رد  یعاد  دـناهدرک و  سکعنم  دوخ  یگتفه  هیموی و  ياههمان  رد  طبـض و  هرظانم ، سلجم  رد  رـضاح  سیوندـنت  نیربخم  هلیـسوب 

. مناسریم مرتحم  نیئراق  رظنب  لیدعت  حرج و  نودب  هدومن  خاسنتسا  تاّلجم  دئارج و  يور  زا  هک  ار  اهوگتفگ  نانخس و  نامه  باتک 
هکنآ يارب  تقو  ياضتقمب  هدش ) هداد  باوج  ناهرب  لیلد و  قطنم و  هبرح  اب  ول  و   ) هدیدرگ لدـب  در و  ام  نیب  هک  یتالمج  ضعب  رد  طقف 

رابخا و تارابع  كرادـم و  دانـسا و  لقن  رد  يراددوخ و  هعومجم  نیرد  اهنآ  لقن  زا  دوشن  هداد  زومرم  يدایا  نارگیزاب و  تسدـب  هناـهب 
. هداد رارق  فاصنا  ملع و  لها  راکفا  ضرعم  رد  رت  طوسبم  هدومن و  يرتشیب  رظن  دیدجت  لاح  ياضتقاب  زین  دوب ، مزال  هک  ياهزات  بلاطم 

دنیامن و رظن  فرص  یبدا  تاداقتنا  يریگهدروخ و  زا  دنرگنب و  باتک  نیاب  حالـصا  هداس و  رظن  اب  بدا  لضف و  ملع و  لها  هک  مراودیما 
. دنشاب حالصا  ماقم  رد  هدومرف و  نیع  ضمغ  دنروخرب  یهابتشا  وهسب و  هچنانچ 

. تسین يّربم  يدحأ  شزغل  نیا  زا  مارک  ءایصوا  ماظع و  ءایبنا  هسدقم  تاوذ  زا  ریغ  تسا و  رشب  يوناث  تداع  نایسن  وهس و  هکنآ  هچ 

اهنآب باوج  ربخ و  لها  ضارتعا 

هتفگ لاس  دصیس  رازه  یط  رد  هک  تسیئاهنامه  هکلب  تسین  ياهزات  باتک  نیرد  هک  دنیامنب  ربخ  لها  تسا  نکمم  هک  تسا  یضارتعا  . 2
. تسا دوجوم  ءاملع  بتک  رد  هدیدرگ و  رارکت  تاّرکب  هتشون و  و 
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داجیا يراکتبا  ددرگ و  ضوع  نامز  رییغت  اـب  هک  تسین  یفـسلف  یـضایر و  ثحاـبم  یملع و  تایـضرف  ینید  تاـعوضوم  میوگیم  باوج 
. دوش

یعاد درادیم ، رب  هرهب  دوخ  فلـس  زا  یفلخ  ره  هتبلا  تسین و  یندش  ضوع  خـیرات  عیاقو  هلوقنم و  ثیداحا  هدراو و  رابخا  دـیجم و  نآرق 
هک هدوب  شناد  ملع و  بابرا  تاقیقحت  هدراو و  عیاقو  هلوقنم و  ثیداحا  رابخا و  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  ماهتـشادرب  هرهب  مراد و  هچنآ  مه 

. مدومن زاربا  عقومب  طبض و  دوخ  هظفاح  رد 

اهنآب باوج  ناراکهظفاحم و  ضارتعا 

ملق قطن و  هلیـسوب  تسین  راوازـس  هک  دنیامنب  یمالـسا  داحتا  بلاط  نیب  رهاظ  راکهظفاحم  هداس  دارفا  تسا  نکمم  هک  تسا  یـضارتعا  . 3
. ددرگ یگهتسدود  هملک و  قیرفت  بجوم  هرخالاب  دیامن و  تاساسحا  کیرحت  تسا  نکمم  بتک  لیبق  نیا  دوش و  تاساسحا  کیرحت 

هدومن و یتالمح  هتـشون و  یتالمج  بدا  قطنم و  ملع و  زا  جراخ  هتفرگ و  تسدب  ملق  ءادـتبا  رگا  میناد ، زین  ام  يوقت  نیئآ  تسا  یهیدـب 
. تسین راوازس  اعطق  مینزب  یئاهتمهت 

ننـست لها  شجنر  دایدزا  بجوم  دیابن  قیاقح  رکذ  اب  هک  دـندقتعم  هک  یـصاخشا  نآ  ینعی  نیب  رهاظ  ناراکهظفاحم  رظن  اب  اصخـش  یلو 
نیا متـسین و  قفاوم  دوشن  هداد  باوج  چیه  مه  اهتناها  اهتمهت و  لباقم  رد  دوشن و  یقطنم  یملع و  تاثحابم  عون  چیه  هک  یئاج  ات  دیدرگ 

. منادیم عّیشت  ملاع  نایزب  الماک  ار  شور 
تیاعر نودب  اهنآ  زا  ضعب  فرط  زا  هدیدرگ  يراکهظفاحم  یشوپهدرپ و  توکس و  ام  فرط  زا  ردق  ره  هدش  هدید  خیرات  تداهـشب  اریز 

هدش امب  المع  اناسل و  املق و  تناها  تمهت و  اب  مأوت  يدیدش  تالمح  هتسویپ  نّیدت  نّدمت و  بدا و  شناد و  ملع و  لوصا  زا  یلصا  چیه 
. دناهداد رارق  دوخ  زاتوتخات  دروم  ار  تراهط  تیب  لها  ناوریپ  هعیش  هعماج  و 

هدـید اب  اهنآ  عرـش  لقع و  فالخ  لاـمعا  ماـمتب  میاهدـش و  دراو  یتسود  تبحم و  رد  زا  دـنچ  ره  هک  هدـمآ  ققحم  تباـث و  هبرجت  هار  زا 
رد میاهدرک  رظن  فرص  دناهداد  ام  تاسّدقمب  اهنآ  ناگدنـسیون  ضعب  هک  ار  یئاهتمهت  اهریفکت و  اهـشحف و  مامت  میاهتـسیرگن و  ضامغا 

دروم ار  ام  هدز و  ار  دوخ  ياهـشین  دندروآ  تسدب  یتقو  هک  عقوم  ره  دناهدش و  رتيرج  هکلب  هدشن  ادـیپ  رییغت  ياهّرذ  اهنآ  راتفر  شور و 
. دناهدومن یفرعم  رفاک  كرشم و  ماوع  هقبطب  هداد و  رارق  دیدش  تالمح 

رد اعطق  دنوشن  باوج  ندادب  رـضاح  دنیامنب و  ار  یتسود  بناج  تکازن و  تیاعر  یـصاخشا  هچنانچ  تامدـقم  نیا  مامت  اب  تسا  یهیدـب 
. دناهدومن روصق  يراد  هفیظو  دودح 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  هیلاع  ریتاسد  هینآرق و  تایآ  قبط  هکلب  مشاب  نیملسم  نیب  امیف  داحتا  فلاخم  یعاد  دور  روصت  هک  تسنیا  هن 
داـحتا رد  نایمالـسا  ّتیلم  ّتیموق و  تدایـس و  تداعـس و  نوچ  متـسه  ینعم  نیا  راد  فرط  اّدـج  هرهاـط  ترتع  زا  نیموصعم  همئأ  هلآ و 

زا هک  تسا  رمث  رمثم  نسحتـسم و  یتقو  داحتا  یتسود و  هظحالم  تکازن و  ظفح  ینعم و  نیا  تیاعر  یلو  تسا  نیملـسم  تاـقبط  مومع 
. دوش تیاعر  فرط  ود  ره 

يدارفا اـهنآ  ناـیم  زا  هتـسویپ  سکع  رب  میئاـمن  راـیتخا  توکـس  هدومن  نیع  ضمغ  قاـفن  زا  يرود  داـحتا و  تیاـعر  ناوـنعب  اـم  هکنآ  هن 
. دوشیم مامت  ام  ررضب  اعطق  اهنیع  ضمغ  توکس و  نینچ  دنیامن  یئاسرفملق  ام  فالخ  رب  هتساخرب و 

مهافت نسح  دنموزرآ  مالسا و  قرف  نیب  طباور  میکحت  ناهاوخ  ننست و  لها  ناردارب  اب  ّتیمیمص  یتسود و  ظفح  بلاط  یعاد  عطق  روطب 
. منادیم تیعضو  نیا  لوصح  رد  ار  نایمالسا  مالسا و  حالص  متسه و  نانآ  اب  لماک 

یتسود و نیا  بلاط  لوصا و  نیاب  دنبیاپ  ار  دوخ  مه  اهنآ  نارادمامز  نیدئاق و  ءامعز و  ءاملع و  نّنـست و  لها  ناردارب  هکنآ  طرـشب  یلو 
. دننادب داحتا  یگناگی و 
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. تسین ماود  لباق  یفرط  کی  نیع  ضمغ  تشذگ و  یفرط و  کی  تیاعر  یفرط و  کی  یتسود  ّالا  و 
یب رس  ود  زا  ینابرهمیب  شوخ  هچ 

یب رس  درد  ینابرهم  رس  کی  هک 
زا ضعب  هریخأ  راودأ  نیا  رد  اصوصخم  راودأ  زا  ياهرود  ره  رد  هک  تسا  هدوب  ام  بناج  زا  نآ  تیاـعر  هفرط و  کـی  شور  بیترت و  نیا 

تاسدـقمب اهتراسج  تالاقم  اهباتک و  نتـشونب  هدومن  راداو  دـناهدومن  یفّرعم  یّنـس  ماـنب  ار  دوخ  هک  يزیچ  همهیب  حـیقو و  ناگدنـسیون 
. دنهد ناشن  سکع  رب  الماک  ربخیب  ماوعب  ار  رما  دنیامنب و  ام  یبهذم 

ماقم رد  هعیـش  هعماج  زا  يدارفا  ای  يدرف  رگا  دـننادب و  قحیذ  ار  دوخ  زاب  اهتمهت  اهتناها و  یـشاّحف و  یّطخت و  همه  نیا  اـب  هکنآ  بجع  و 
تـسا اهنآ  هنیرید  تاداع  هک  اهتمهت  تشز و  تاملک  نارازه  هداد و  رارق  تالمح  دروم  ار  وا  دـیآرب  دوخ  هقح  قوقح  زا  عاـفد  باوج و 

. طالتخالا یعلا  لوا  تسا ) تناها  تمهت و  شحف و  زجاع  هبرح  نوچ   ) دننزب نانآب 
اهتمهت اهـشحف و  اـهتناها و  تـالمح و  زا  عنم  ار  اـهنآ  هدومنن و  اـهملق  نآ  زا  يریگوـلج  مه  اـهنآ  گرزب  ياـملع  هکنآ  همه  زا  بجع  او 

. دینکیمن رایتخا  توکس  دیهدیم و  ار  اهنآ  باوج  ارچ  هک  دنیامنیم  ام  زا  هلگ  سکع  رب  دنیامنیمن ،
. دنیامنب ار  ینعم  نیا  تیاعر  مه  اهنآ  هک  میئامنیم  نیع  ضمغ  توکس و  ام  یمادام 

تاسدقمب تراسج  ماقم  رد  هک  ار  مهریغ  اههّللا و  راج  یـسوم  اهیلع ، درک  اهتباث ، دـمحم  اهیمیـصق ، اهنیما ، دـمحا  لاثما  میدـید  ام  یتقو 
زا درط و  ار  اهنآ  امسر  هریغ  دادغب و  قشمد و  یملع  زکارم  ریاس  رصم و  رهزالا  عماج  زا  نّنست  لها  گرزب  ءاملع  دندمآ  رب  هعیـش  یبهذم 

هدیشک اهنآ  يوسب  داحتا  تسد  ّتیمیمـص  لامک  اب  مه  ام  دندومن  يریگولج  دراد ) ار  هقرتحم  داوم  مکح  هک   ) اهنآ تالاقم  بتک و  رـشن 
تـسدب ار  هتفر  تسد  زا  تداعـس  تدایـس و  ات  داد  میهاوخ  یگرزب  هیداحتا  لیکـشت  هقالع  راهظا  اـب  هداد  راـشف  هنامیمـص  ار  ناشتـسد  و 

. میروآ
لیکـشت یتّیمیمـص  داحتا و  نینچ  دنراذگیمن  دـنناوخیم و  یّنـس  ار  دوخ  هک  دـنانیب  رد  یکابیب  ناگدنـسیون  زومرم و  يدایا  اعطق  یلو 

. دنراکیم نیملسم  بولق  رد  ار  تیئود  قافن و  مخت  دوخ  هتسکش  ياهملق  شین  اب  هتسویپ  دوش و 
رد میریذپب و  ار  اهتمهت  میونـشب و  ار  اهریفکت  اهـشحف و  ام  هتـسویپ  هک  دـننکیم  لوبق  اهراکهظفاحم  دوریم و  راب  نیا  ریز  ءالقع  لوقع  ایآ 

. میئاینرب باوج  ماقم 
امن یّنـس  ناگدنـسیون  زا  ضعب  تالمح  تالاقم و  اـهباتکب و  يرظن  اـیآ  دومن  دـیابن  تاـساسحا  کـیرحت  دـنیوگیم  هک  یمرتحم  ناـیاقآ 

. دنیامنیم هعیش  نادنمشناد  ءاملع و  هک  یئاهعافد  هن  دیامنیم  تاساسحا  کیرحت  هک  تسا  هتسکش  ياهملق  نآ  دننیبب  ات  دنیامنیمن 
تالمج تانایب و  زا  راچان  هّقح  قوقح  زا  عافد  باوج و  ماقم  رد  ماـمت  دوش  هدـید  هعیـش  ءاـملع  زا  یتـالاقم  بتک و  هریخأ  راودأ  رد  رگا 

. داد یسیوندنتب  دیاب  ار  سیوندنت  ياهملق  باوج  دناهدوب  يدنت 
. دنورب اهتمهت  اهشحف و  راب  ریز  هک  دور  راکب  نیع  ضمغ  توکس و  هزادنا  نآ  ات  دیامنیمن  لوبق  یلقع  يذ  چیه  لقع  اعطق 

هدـهع رب  ار  مالـسا  سدـقم  میرح  زا  عافد  هباـطخ و  ظـعو و  گرزب  هفیظو  مدـیدرگ و  تاـغیلبت  نیـشندنسم  هک  يزور  زا  یعاد  هچناـنچ 
. مدومن يداعأ  زا  ياهلمح  عون  ره  هدامآ  ار  دوخ  متفرگ 

دیامنیم ینمشد  داجیإ  تاداع  اب  گنج  اعطق  تسا  لکشم  رایسب  رشب  یناوهـش  لایمأ  یفارخ و  تاداع  اب  گنج  متـسنادیم  نیقیب  هک  نوچ 
ياهطیرفت طارفإ و  زا  دـنناوخب و  تسار  هارب  ار  جوعم  جـک و  مما  دنتـساوخ  هک  ّتیمدآ  نأشلا  میظع  نایامنهار  گرزب و  نایداه  هچناـنچ 

. دندومنن هقیاضم  اهنآب  تبسن  یتفلاخم  عون  چیه  زا  دنتفرگ و  رارق  هنالهاج  تخس  تالمح  دروم  هتسویپ  دنرادزاب  یناویح 
دیامنیم ناریح  وحم و  ار  ءالقع  لوقع  هک  یبیجع  تالمح  زا  تسا  رپ  لصا  نیمه  يور  مارک  ءایـصوا  ءایبنأ و  یناگدـنز  تایح و  خـیرات 

. دندومنن يراددوخ  اوران  ياهتمهت  حیبق و  تشز و  لمع  عون  چیه  زا  اهنآ  تخس  رس  نیفلاخم  هک 
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لباقم رد  هتشاد و  ار  اوران  ياهتبسن  دیدش و  تالمح  راظتنا  یتسیاب  اعطق  میتسه  اهنآ  هقیرط  ریپ و  ءایبنأ و  نمرخ  نیچ  هشوخ  هک  مه  ام 
. ددرگ ام  بیصن  لماک  دزم  رجأ و  روشحم و  دوخ  یلاوم  اب  ات  میشاب  رباص  اهتمهت  دئادش و 

رارق اجیب  ياهتبـسن  اهتمهت و  فدـه  ار  یعاد  یجراخ  یلخاد و  يداعا  هزادـنا  ره  هک  هداد  ار  دوخ  ناحتما  مه  نونکاـت  یلاـعت  هّللا  دـمحب 
. دندومن مدیدهت  هفلتخم  لئاسوب  و  دشاب ) هتفرگ  رارق  اوران  ياهتمهت  تالمح و  دروم  یعاد  دننام  یسک  رتمک  دیاش  و   ) دنداد

هیور و هتسویپ  دش و  رتشیب  ماهدیقع  رب  تماقتـسا  رتمدقتباث و  هکلب  مدماین  رب  دوخ  زا  عافد  ماقم  رد  نوگانوگ  تالمح  لباقم  رد  اهنت  هن 
مکحلا هللا، متفگیم  یعاد و  نیعلا  بصن  نید  ناگرزب  یلاوم و  تالاح  خیرات  راتفر و 

مرذگن قح  نامرف  مکح و  زا  نم 
مرس زا  مصخ  غیت  درذگب  رگا 

ات هدوزفا  متّیبوبحم  مارتحا و  رب  هدومن و  مظفح  اجیب  ياهتبـسن  اوران و  ياهتمهت  همه  نیا  اـب  لاـحب  اـت  هک  ار  لاـعتم  يادـخ  میاـمنیم  رکش 
. دوب دهاوخن  تقیقح  قح و  وحمب  رداق  يرشب  هاگچیه  هل  هللا  ناک  ناک هللا  نم  هک  دنک  تباث  نیدیب  مدرمب 

ناتهب غورد و  نادنچ  نادوهی  نآ  دنتفگ 
يراوح میرم و  رب  میرم ، نب  یسیع  رب 

نتفگ غورد  ناوتن  نم  رب  هک  متسیک  نم 
يراهچ هد  هام  هن  مباتفآ  صرق  هن 

نارمع تنب  میرم  هّللا و  میلک  یـسومب  انز  تبـسن  لیبق  زا  دـندز  مارک  ءایـصوا  ماظع و  ءایبنأب  هک  اوران  ياهتبـسن  اجیب و  ياهتمهت  همه  نآ 
مدق و تابث  رد  هکنآ  زا  هتشذگ  اهنآ  همه  ندناوخ  وگغورد  باذک و  رگوداج و  رحاس و  مالّسلا و  امهیلع  یسیع  هموصعم  هدج  ام  هدلاو 
رب هکلب  هدومنن  رارف  ریفکت  تمهت و  شحف و  نادـیم  زا  هک  دـیدرگ  اهنآ  ناوریپ  ام  يارب  یتربع  سرد  دومنن  ادـیپ  هار  یلزلزت  ناشتماقتـسا 

. میشاب رتيوق  هزرابم  نادیم  رد  تباث و  دوخ  هدیقع 
. دنیامن هعماج  روفنم  ار  اهنآ  دنربب و  نایم  زا  ار  اهنآ  کین  مان  اهتمهت  عاوناب  دنتسناوتن  نید  يداعا  میدید  هکنآ  هچ 

ياهتمهت اب  دومن  ثبشت  یتشز  لمع  رهب  درک  اهتیّدج  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  كرابم  مان  ندومن  وحم  يارب  هک  هیواهلا  هیلع  هیواعم  دننام 
ار مدرم  هماع  نداد  ترـضح  نآب  هریغ  نامثع و  لتق  رد  تلاخد  هنیدم و  رد  هنتف  داجیا  یبلط و  هاج  ةالـصلا و  كرات  تبـسن  لیبق  زا  اوران 

عابتا لمع  دروم  ءافخ  رد  لاحلا  یلإ  ـالم و  رب  ینلع و  بارحم  ربنم و  رد  لاـس  داتـشه  تدـم  هک  دومن  راداو  راوگرزب  نآ  رب  ّبس  نعلب و 
؟!! تسا بصاون  جراوخ و 

رد ناشگنن  مان  دنتفر و  نایم  زا  ناشدوخ  داد  سکع  رب  هجیتن  دـندومن  ترـضح  نآ  كرابم  مان  وحم  يارب  شـشوک  یعـس و  اهیوما  هچنآ 
هک یناسک  تسین  يرثا  ملاع  رد  مه  اهنآ  لوبق  زا  یتح  ۀلود  قحلل  نالوج و  لطابلل  تسا و  نیمه  لطاب  قح و  یناشن  دـنام  ناهج  خـیرات 

امومع و هیما  ینب  روبق  زا  کلذ  عم  دـنراد  هیواعمب  ماش  یلاها  مه  لاحلا  هک  ياهقالع  ترثک  اـب  دـنوشیم  ریحتم  دـناهدید  ار  ماـش  قشمد و 
دـالب راـنک  هشوـگ و  ره  رد  مالـسلا  مـهیلع  راوـگرزب  نآ  داـجما  دـالوا  یلع و  هیلاـع  روـبق  یلو  دـشابیمن  يرثا  اـصوصخ  دـیزی  هیواـعم و 

اب تفالخ  نآ  هیواعم  هک  ماش  دوخ  رد  یتح  دـشابیم  تیعر  هاش و  یماـع و  فراـع و  رازم  ادـیوه و  رهاـظ و  راـهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک 
هّللا دبع  همطاف و  هنیکـس و  مشاه و  ترـضح  هسدقم  راوناب  مشاه  ینب  ناتـسربق  یلو  تسین  يرثا  شربق  زا  درب  راکب  يزور  دنچ  ار  رادتقا 
ینب هلیقع  مانب  یهاگراب  هبق و  تمظع و  اب  ربق  رب  هوالع  دـشابیم  هدنـشخرد  نشور و  هداوناـخ  نآ  نذؤم  لـالب  یتح  مهریغ  راـیط و  رفعج 

یفیرظ کچوک  ربق  يوما  دجـسم  بنج  تسا  مومع  رازم  هک  ماش  یخـسرف  کی  رد  اهیلع  هّللا  مالـس  يربک  بنیز  يرغـص  هقیدص  مشاه 
نامه رد  هتفر و  ایند  زا  ماش  هبارخ  رد  يریسا  عقوم  دنیوگ  هک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  دنبلد  دنزرف  هیقر  یتس  مانب  تسا 

هّللا لوسر  نت  هراپ  نآ  حوتفرپ  حور  زا  هدومن و  ربق  بحاصب  یتدارإ  راهظا  درذـگیم  اـجنآ  زا  هک  هعیـش  ینـس و  ره  هدـیدرگ  نفد  ناـکم 
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. دنیامنیم روبع  هدومن  دادمتسا 
دندرگ رایـشوه  هتفرگ  دنپ  اهنآ  دب  کین و  مان  روبق و  ندید  زا  دندرگ و  هبنتم  خیرات  ندـناوخ  زا  هکنآ  ضوع  ماوقا  نامه  عابتا  مه  زورما 
يدایأ نآ  بصاون  جراوخ و  يایاقب  دـننام  دـننکیم  زاب  دارفا  درف و  يورب  ار  تمهت  باـب  هتـسویپ  دـنراد  رب  تسد  دوخ  تشز  لاـمعا  زا  و 

. دنالمع لوغشم  هتسویپ  تسرپهناگیب  زومرم 
اهیرـصم و زا  وا  لاـثما  و  دودرم )  ) خودرم دـننام  دـنیامنیم  هرهاـط  ترتـع  زا  تیب  لـها  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  یلعب  هـلمح  یهاـگ 

اهنآ دنشابیم  تلاسر  تیب  لها  ترتع و  هقیرط  جّورم  هّللا  لوسرل  اعبت  ارچ  هک  هدومن  هعیـش  نیغّلبم  ءاملعب و  هلمح  یهاگ  هریغ  اهیقـشمد و 
نیملسم و قوقح  رد  یتنامایب  لام و  عمج  لیبق  زا  وا  لاح  ياضتقمب  دنهدب  تبـسن  دنناوتب  هچ  ره  سک  رهب  نوگانوگ  ياهتمهت  عاونأب  ار 
زا رثا  ات  دنیامن  نیبدب  اهنآب  تسـس و  ار  هعماج  دامتعا  هدیقع و  ات  دنیامنیم  مهّتم  نوهوم و  قالخا  رد  یتفعیب  نید و  رد  يدـیقیب  یهاگ 

يارب ار  هنیمز  دندرگ  قفوم  تسا  ماوع  ندومن  نادرگرـس  ناریح و  هک  دوخ  هجیتنب  هاگنآ  ددرگ  جراخ  اهلد  زا  ناشتبحم  هتفر و  ناشمالک 
. دنیامن هدامآ  ناگناگیب  هبلغ 

ياهتمهت مه  زورما  دش  رتدایز  هعماج  رد  زورب  زور  اهنآ  تیبوبحم  دنام و  رثا  الب  ءایـصوا  ءایبناب و  ياهتمهت  هک  يروطنامه  هکنآ  زا  لفاغ 
نانمـشد ات  دـنراد  اج  رتشیب  مدرم  ياهلد  رد  زورب  زور  رثا  الب  دنتـسه  هسدـقم  تاوذ  نآ  نمرخ  نیچهشوخ  هک  نیغلبم  ظاعو و  ءاـملعب و 

َِّمُتی ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  دیامرف  هبوت :)  ) هروس 9 هیآ 32  رد  لاعتم  يادخ  هل  هللا  ناک  ناک هللا  نم  دنمهفب 
َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون 

دزورف رب  دزیا  هک  ار  یغارچ 
دزوسب شاهشیر ) هکلب   ) ششیر دنک  فپ  هلبا  رگ 

ضامغا وفع و  تشذگ و  لّمحت و  لباق  دشاب  یصخش  رگا  تسا  دونع  هیامیب و  نامدرم  هنیرید  تداع  هک  تمهت  شحف و  مالک  هصالخ 
. تسین تشذگ  لّمحت و  لباق  دشاب  یعون  اهتمهت  رگا  یلو  تسا 

. درادن یلیلد  زجع  زج  ینعمیب و  اجنیا  رد  توکس 
ربص و ینک  گنج  تسین  حالـص  دـنیوگب  دـندنبب و  ار  یکی  تسد  دـنریگ  رارق  مه  لـباقم  رد  دربن  مه  رفن  ود  هک  دـنامیم  نآ  لـثم  اـنیع 

. دنکب دهاوخیم  هچ  ره  هک  دنراذگب  زاب  ار  فرط  تسد  یلو  ددرگن  تیئود  قافن و  داجیا  ات  امنب  توکس  لمحت و 
مرج یتوکـس  نینچ  هتبلا  ددرگ و  ناربخیب  یهارمگ  ثعاب  زجع  توبث  رب  هوالع  دوش  توکـس  رگا  صاخـشا  لـیبق  نیا  لـباقم  رد  اـعطق 
متک اذا  هملع و  رهظی  نا  ملاعللف  عدـبلا  ترهظ  اذا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ثیدـح  رد  هکنآ  يارب  تسا  گرزب 

هجهللا و حیرـص  یلیخ  دیاب  فالخ  رب  یمومع  روما  رد  یلو  دشاب  تشذگ  اب  لمحت و  اب  دیاب  ناسنا  یـصخش  روما  رد  هتبلا  هللا  ۀـنعل  هیلعف 
، دشاب جمس  تخس و 

دـندومن و ینوناقیب  ملظ و  لباقم  رد  تمواقم  ماـیق و  دـنتفرن  دـیزی  هیواـعم و  لاـثما  راـب  ریز  هک  مراد  دوخ  دادـجا  زا  ار  لـمع  سرد  نیا 
هک یتقو  اصوصخ  دـیامنن  دوخ  قح  زا  عافد  دـشاب و  عافد  زا  رداـق  هک  یمولظم  ره  تسا  یهیدـب  راـعلا  بوکر  نم  ریخ  توملا  دـندومرف 

. دوب دهاوخ  ملاظ  رای  کمک  دوخ  توکسب  اعطق  دشابن  نیب  رد  یعنام 
دروم لبق  لاس  یـس  رد  ننـست  لها  ناردارب  امـش و  نیب  هک  یبلاطم  تشاداو  هچ  هک  مریگ  رارق  یـضعب  لاؤس  دروم  تسا  نکمم  اجنیا  رد 

. دیاهدومن مادقا  نآ  رشنب  لاحلا  هتفرگ  رارق  ثحب 
مفقاو الماک  یئامندوخ  ترهش و  تافآب  هدوبن و  یئامندوخ  ترهش و  بلاط  یعاد  هک  مدرک  ضرع  البق  هچنآب  رظن  اجب  تسا  يداریا  هتبلا 
یتاهج اریخا  یلو  ماهدوبن  رهاظت  رکفب  ادبا  ماهتـشون و  هفلتخم  نونف  رد  باتک  دلج  زا 30  هدایز  نونکات  دناهدید ) همه  مه  المع  هچنانچ  )

. هدیدرگ باتک  نیا  پاچ  عبط و  رد  یعاد  كرحم 
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دنتفگ و دنتـساوخ  هچ  ره  دندید  یلاخ  ار  نادیم  نوچ  دـندراذگ  ار  نالوج  يانب  نارگیزاب  ناسل  نادـسفم و  راکتنایخ  ياهملق  فارطا  زا 
يرآ دنتشون ، دنتسناوت  هچ  ره 
دوش ناهنپ  هچ  هدنشخرد  رهم 

دوش نادیم  رگیزاب  هرپبش 
راکب اّدـج  يزومرم  يداـیا  هنافـسأتم  هدـمآ ) باـسحب  زورما  یمالـسا  شناد  ياهرهـش  یملع و  زکارم  زا  یکی  هک   ) رـصم رد  اـصوصخم 
دحوم ناردارب  هدومن و  هبتـشم  ناربـخیب  ماوع و  رب  ار  رما  تـالاقم  بتک و  رـشن  هلیـسوب  دـندومن و  اـهیئامندوخ  اـتابثا  اـیفن و  دـنتخادرپ 

. دندومن یفرعم  یلاغ  رفاک و  كرشم و  یلبنح  یعفاش و  یکلام و  یفنح و  ناردارب  رظن  رد  ار  يرفعج 
یعاد و   ) دنشابیم ملق  ملع و  لها  نوچ  مروآ  باسحب  زومرم  يدایا  ءزج  ار  اهنآ  میامن و  یـضار  ار  دوخ  مناوتیمن  هک  اهنآ  زا  یـضعب  یلو 
بدا زا  یهاگ  هفافل و  رد  بدؤم و  رایسب  فلس  نع  افلخ  تداع  يور  مشابیم ) سونأم  دنمهقالع و  اهنآ  یملع  تالجم  بتک و  ریـسافتب و 
عّیشت ملاعب  یئاهشین  هداد و  رشن  ۀعیـشلا ) ۀّنـسلا و   ) دننام رادخاش  ياهغورد  اوران و  ياهتمهت  رب  لمتـشم  یئاهباتک  الم  رب  ینلع و  جراخ 

، دننزیم هدز و 
اهلاس و تشذـگ  زا  دـعب  ددرگن و  كاپ  زگره  هک  دـندراذگ  تافیلأت  رد  دوخ  يارب  یخیرات  ياههکل  نانچ  اهنآ  زا  ضعب  سکع  رب  یلو 

. دنسانشب یخیرات  عیاقو  زا  عالطا  یبای  ضرغم  نامدرم  ار  اهنآ  فرطیب  نادنمشناد  اهنرق 

يرصم لکیه  رتکد  يزروضرغ 

نآ نتـشون  رد  ار  دوخ  یعالطایب  ای  ینارضرغ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تایح  باتک  فلؤم  لکیه  نیـسح  دـمحم  رتکد  دـننام 
!! هدومن رهاظ  باتک 

مامت گرم  مد  ات  تدالو  نیح  زا  دیاب  دسیونیم  ار  یسایس  ای  یناحور  لاجر  زا  يدرف  یناگدنز  هک  یسک  تسا  مسر  هدعاقلا  یلع  نوچ 
صقن نیرتگرزب  دنناوخیم و  ضرغم  ای  عالطایب و  ای  ار  هدنسیون  دشاب  خیرات  نآ  رد  یناصقن  رگا  الا  دیامن و  طبـض  ار  وا  یناگدنز  عیاقو 

. دیامن ضرغ  لامعا  خیرات  نتشون  رد  هک  تسنآ  خّروم  يارب 
هک تسا  ترجه  مهد  لاس  مارحلا  ۀجح  يذ  مهدجیه  نآ  هدوب و  یّمهم  زور  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یناگدنز  خـیرات  رد 

هدیقعب ای  جاح  تیعمج  رازه  داتفه  هدوبن  هاگلزنم  هک  مخ  ریدـغ  مانب  یگرزب  يارحـص  رد  هتـشگرب و  عادولا ) ۀـجح   ) هکم رفـس  زا  ربمغیپ 
نآ رد  ار  تیعمج  رازه  تسیب  دصکی و  نارگید  هرکذـت و  رد  يزوج  نبا  طبـس  ریـسفت و  رد  یبلعث  ماما  دـننام  هماع  ءاملع  رباکا  زا  ضعب 
یلع اب  تعیبب  رما  ار  تما  هتـسب و  مدرم  اب  ینامیپ  دهع و  هدـناوخ  ياهبطخ  هتفر  ربنم  زامن  زا  دـعب  يرهظ  تقو  هتـشادهاگن  زور  هس  ارحص 

تسا هدوب  هّللا  لوسر  یناگدنز  یخیرات  مهم  ياهزور  زا  زور  هس  نآ  هدومن و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب 
هدومنن رکذ  ار  گرزب  زور  نآ  یخیرات  عیاقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یناگدنز  خیرات  باتک  رد  لکیه  رتکد  ياقآ  ارچ  منادیمن 

!!؟) هدومن وحم  مود  پاچ  رد  هدومن و  لقن  لوا  پاچ  رد  یضعب  لوقب  ای  )
یناسک امومع و  ینـس  گرزب  ءاملع  هکنآ  يارب  دناهدومرف  فالخ  اعطق  هدوبن  يزور  وچمه  هّللا  لوسر  یناگدنز  خـیرات  رد  دـنیوگب  رگا 

. دناهدومن طبض  تبث و  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدوب  رتالاب  لکیه  رتکد  ياقآ  زا  بتارمب  اهنآ  یملع  بتارم  هک 
ات ص هب ص 600  دینک  هعجارم  هماع  ياملع  رباکا  بتک  زا  یخیرات  مهم  زور  نیا  ریدغ  ثیدح  دانـساب  ندرب  یپ  تقیقح و  فشک  يارب 

. تسا هدوب  مه  مهم  رایسب  هتشاد و  دوجو  يزور  نینچ  دینادب  ات  باتک  نیمه   624
نیا دسریم  گنهرف  ترازو  يداتـسا و  ماقمب  هک  یـسک  اریز  دناهدوب  خـیرات  زا  عالطایب  میوگب  مناوتیمن  اعطق  دنتـشونن  ناشیا  ارچ  سپ 
لایخ دنتفرگ و  رارق  تداع  ریثأت  تحت  هدیدرگ و  يزروضرغ  امتح  سپ  مالـسا  خـیرات  مه  نآ  دوب  دـهاوخن  خـیرات  زا  عالطایب  هزادـنا 
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. دورب نایم  زا  قح  تسا  لاحم  ّالا  دندومن و  عیاض  ار  دوخ  ناشیا  هکنآ  لاح  دوریم و  نایم  زا  قح  ناشیا  لاثما  ای  ناشیا  نتشوننب  دندومن 
باتفآ يودع  کشاّفخ  تسین 

باجح رد  دمآ  شیوخ  يودع  وا 
هنوگچ دنتـسناوتن  دـننک  شوماخ  ار  غارچ  نیا  دنتـساوخ  اهنآ  عابتا  بصاون و  جراوخ و  اـهیوما و  هک  تسا  زواـجتم  لاـس  دصیـس  رازه و 

. دیدرگ دهاوخن  اهنآ  بیصن  ياهجیتن  ترخآ  ایند و  رد  تحاضف  زج  اعطق  دنراد  یتردق  نینچ  اهنآ  لاثما  لکیه و  ياقآ 
زا ترـضح  نآ  نانمـشد  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تالاح  زا  تسا  بجعت  دـیوگ  هک  سیردا ) نب  دـمحم   ) یعفاـش ماـما  لوقب 

اهباتک مامت  کلذ  عم  دـنرادیمن  راهظا  ار  قیاقح  يداعا  زا  سرت  هیقت و  هار  زا  وا  ناتـسود  دـنرادیم  ناهنپ  ار  وا  لیاضف  هنیک  ضغب و  يور 
باتفآ دننام  دنامیمن  هدرپ  ریز  هاگچـیه  تقیقح  قح و  دوشیم  مولعم  سپ  ترـضح  نآ  بقانم  لئاضف و  زا  تسا  رپ  نمـشد  تسود و  زا 

. تشگ دهاوخ  رهاظ  تبقاع  دنامب  ربا  میخض  هدرپ  ریز  يزور  دنچ  رگا  هک 
تقاطیب و یلیخ  رگا  دسیونب و  هنافرطیب  دیاب  تفرگ  تسدـب  هک  ملق  دـشاب  هدـیقع  ره  ياراد  سک و  ره  هدنـسیون  خروم و  تسا  یهیدـب 

یلکب هکنآ  هن  دندومن ) یـضعب  هچنانچ   ) دنک رهاظ  ار  دوخ  تفلاخم  دهدب و  یقرواپ  دـشابیم  یخیرات  دـمآ  شیپ  زا  یـضاران  ینابـصع و 
یلخاد روما  یتح  ترـضح  نآ  یناگدـنز  تایئزج  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياـج  اـعقاو  دـنک ، یفرعم  ضرغم  ار  دوخ  هدومن و  لـقن  كرت 

هعقاو نینچ  کی  یلو  تسا  هتـشون  هدومن  يرامیب  رتسب  رد  هشیاع  اب  هک  یحازم  یخوش و  دـننام  دـسیونب  دـیابن  اـقالخا  هک  ار  یگداوناـخ 
هک ناگدنـسیون  لیبق  نیا  زا  هصالخ  داـنعلا  بصعّتلا و  نم  هللااـب  ذوعن  هدومن ! كرت  هتفاـی  عوقو  تروص  رفن  نارازه  روضح  رد  هک  یمهم 

. دنشابیم رایسب  دناهدرک  یئاسرفملق  تداع  ریثأت  تحت 
مالساب روتـسم و  ار  قیاقح  هدروآ و  اههراپ  قرو  يور  تقیقح  قح و  فالخ  رب  ار  دوخ  هتـسکش  ياهملق  هتفر و  رتدنت  اهنآ  زا  ضعب  یلو 

. دناهتساخرب گنجب  ربمغیپ  تیب  لها  و 
دنسیونب یئاهباتک  تداع  يور  رکفت  نودب  دنسرب  یبدا  یملع و  تاهج  رد  يداتسا  ماقمب  هک  يدنمشناد  دارفا  تسا  رثأت  یـسب  ياج  اعقاو 

دنـس يدنمـشناد  درم  هنوگچ  هک  دروآ  بجعتب  ار  ياهدننیب  ره  ارتفا و  فرـص  تقیقح و  زا  یلاخ  یّلکب  هک  دنیامن  جرد  نآ  رد  یبلاطم  و 
!؟ هداد رارق  مومع  سرتسد  رد  ار  دوخ  يزروضرغ  ای  یعالطایب 

مالسالا رجف  يرصم و  نیما  دمحا 

ياهمدقم اب  هدیسر  ام  تسدب  مالسالا  یحض  مالـسالا و  رجف  مانب  وا  تافیلأت  زا  باتک  ود  هک  يرـصم  فورعم  هدنـسیون  نیما  دمحا  دننام 
مه اـب  نیما  دـمحا  نم و  هک  میوگیم  فوـخ  سرت و  نودـب   ) دـیوگیم احیرـص  همدـقم  نآ  رخآ  رد  هتـشون و  نآ  رب  نیـسح  هط  رتـکد  هک 

تربـع خـیرات  زا  هدرک و  هابتـشا  تفگ  نیـسح  هط  ياـقآ  هـب  دـیاب  مـیهد )!؟ رارق  موـمع  ضرعم  رد  هدوـمن  درجم  ار  قیاـقح  اـت  میدـحتم 
هکنآ يارب  دننک  شوماخ  ار  تیالو  رون  دنتـسناوتن  دندومن  داحتا  اهامـش  زا  رتيوق  امـش  ناردارب  لاحب  ات  لبق  لاس  رازه  زا  هک  دیاهتفرگن 

درم ینـس و  نیدـتم  ملاع  کی  ملق  زا  زگره  هدـش  هتـشون  باتک  نیا  رد  هک  یبلاطم  َنوُِرفاـْکلا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  دـیامرف  نآرق  رد 
یئاهتمهت دناهتشون و  بصاون  جراوخ و  اهنرق  هک  يدیاقع  نیع  باتک  نیا  قاروا  يالبال  زا  اریز  ددرگیمن  يراج  یفـصنم  علطم  دنمـشناد 

. دشابیم ادیوه  رهاظ و  دناهدز  عّیشت  ملاعب  هک 
. تسا راکشآ  زراب و  هدنسیون  ینارضرغ  ای  للم  دیاقع  زا  یعالطایب  الماک  و 

. دناهدومن فذح  ار  بلاطم  ضعب  دیدج  پاچ  رد  هدمآ  دراو  ّفلؤمب  هک  یئاهراشف  هدش و  هداد  هک  یئاهباوج  هطساوب  ماهدینش  یلو 
ندرک فذـح  انید  هکلب  اقطنم  القع و  منادـیم  ردـق  نیمه  یلو  میامنب  نآ  یگنوگچ  رد  تواضق  مناوتیمن  ماهدـیدن  ار  يوناث  پاـچ  نوچ 

. هدوب تقیقح  زا  یلاخ  میتشون  البق  هچنآ  دنسیونب  احیرص  دیاب  هکلب  تسین  مات  دیفم  اهنت  اهتمهت ،
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ربخیب نابز  یسراپ  ناناوج  ضعبب  رگا  نآ  یسراف  همجرت  زا  هک  یئاهتراسخ  ناربج  ندرک  فذح  یبرع  باتک  رد  تحـص  ضرف  رب  ایناث 
. دیامنیمن هدمآ  دراو  درخیب 

رشن اب  دناهتفرگ  رارق  زغمیب  ناگدنسیون  لیبق  نیا  هدنبیرف  تاملک  ریثأت  تحت  رگا  هک  یناناوج  هتسد  نآ  يرادیب  يارب  میدش  راچان  ام  اذل 
. میئامن قیاقح  فشک  باتک  نیا 

ۀعیشلا لصا  باتک  رد  نیما  دمحاب  ءاطغلا  فشاک  باوج 

رـصان ۀعیـشلا و  رخف  دهاجم  هّللا  ۀـیآ  فیلأت  اهلوصا  ۀعیـشلا و  لصا  سّدـقم  باتک  هک  مدومن  هعلاطم  ار  باتک  نآ  هک  یتقو  هناتخبـشوخ 
. دوب هدش  رشتنم  وا  باوج  رد  فرشا  فجن  زا  هتاکرب  تماد  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیسح  دّمحم  خیش  اقآ  ترضح  هعیرشلا 

دوخ تیب  لهاب  دشاب و  هتشاد  لزنم  رد  ار  باتک  نآ  زا  دلج  کی  تسمزال  هعیش  درف  ره  رب  هداس و  نیتم و  یلاع و  رایسب  تسیباتک  قحلا  )
(. دنروخن ار  نارگیزاب  بیرف  هدش  انشآ  دوخ  بهذم  تقیقحب  ات  دزومایب 

یسراف هدافتسا  يارب  هک  یناورسخ  ازریم  اضر  یلع  رابت  الاو  هدازهاش  رصاعم  دنمـشناد  لضافب  دیامرف  تیانع  لماک  قیفوت  لاعتم  دنوادخ 
(. نآ ياهیاپ  هعیش و  ياههشیر   ) مانب دناهدومن  همجرت  یسراپب  اهنابز 

رد یمیـصق  هّللا  دبع  یندالا و  قرـش  عوبر  یف  ۀلوجلا  رد  تباث  دّمحم  نوچ  قشمد  رـصم و  رد  يرگید  ناگدنـسیون  نیما  دمحا  رب  هوالع 
رد يرضخ  دّمحم  خیش  و  یضر ، فیرش  رد  ینالیگ  دیس  دّمحم  و  انلاعفا ، انلاوقا و  رد  یلع  درک  دّمحم  و  ۀینثولا ، مالسالا و  نیب  عارّـصلا 

نتشونب نارگید  و  نامثعلا ، رد  نیسح  هط  رتکد  و  ۀعیشلا ، دیاقع  دقن  یف  ۀعیشولا  رد  هّللا  راج  یسوم  و  ۀیمالسالا ، ممالا  خیرات  تارضاحم 
ینـس و  ) ناملـسم ناردارب  نیب  رامـشیب  ياهتناها  رایـسب و  ياهتمهتب  هحیرج و  ار  نایعیـش  بولق  دـئارج  تالجم و  تالاقم و  اـهباتک و 

. دنیامنیم داجیا  اهترودک  هعیش )
هدومن و یسراپب  همجرت  ار  بتک  لیبق  نیا  هدوبن  ای  هدوب  فقاو  نآ  ياهررضب  ینعی  هتـسنادن  ای  هتـسناد  مه  یناریا  ءالـضف  زا  ياهّدع  ابجع 

. هدومن كوکشم  بهذم  نید و  هیلاع  ینابمب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  عّیشت  مالسا و  يدابم  زا  ربخیب  ناملسم  رهاظ  ناناوج  سر  تسد  رد 
اب هدز و  ینیبدب  کنیع  هتسب و  ار  فاصنا  هدید  اهنآ  هکنآ  هچ  هدشن  هدامآ  اهنآ  لاثما  نیما و  دمحا  اهیرصم و  رـصم و  يارب  ام  باتک  نیا 

. دنرگنیم ار  قیاقح  دانع  بّصعت و  رظن 
. ًاراسَخ اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدیِزَی  َو ال  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  دیامرف  لیئارسا  ینب   ) هروس 17 هیآ 84  رد  لاعتم  دنوادخ 

هکنآ هچ  دـنروخیم  ار  ناگدـنبیرف  بیرف  هک  دـشابیم  نابز  یـسراپ  ربخیب  ناردارب  سراـن و  ناـناوج  يرادـیب  يارب  باـتک  نیا  رـشن  سپ 
يایاقب بصاون و  اهیباهو و  هدـیقعب  هدرپ  سپ  رد  یلو  هعیـش  تروصب  اهنآ  ناگدـننادرگ  هک  هداـتفا  راـکب  نارهط  نیمه  رد  یئاههاگتـسد 
ناناوج مالـسا  داحتا  زا  يرادـفرط  مانب  هدـنبیرف  ياهراتفگ  قطن و  اب  هدـساف  تایرـشن  رب  هوـالع  هک  دنـشابیم  اـهیوما  نارادـفرط  جراوخ و 

. دنیامنیم لزلزتم  فرحنم و  ار  ربخیب 
باوـج رد  یعاد  دـندادیم  ناـشن  وراو  ار  بلاـطم  بآ و  ار  بارـس  اـجکره  نوـچ  دـمآیم  یعاد  يارب  بترم  تایرـشن  نآ  زا  یکی  هـک  )

زا اهدعب  دوب  اهنآ  هدیقع  هیور و  لیم و  فالخ  رب  لمع  نیا  نوچ  دننک  رشتنم  دوخ  هیرـشن  رد  ار  باوج  دندشیم  راچان  اهنآ  مدمآیمرب و 
(. دنیامن یلمع  دشاب  ناربخیب  رب  يراک  هابتشا  هک  ار  دوخ  هیور  دننامب و  نوصم  یعاد  ياهباوج  زا  ات  دنداتسرفن  یعاد  يارب  تایرشن  نآ 
نآ دننادب  ات  دنیامن  هعلاطم  هناقیقد  ار  باتک  نیا  دانع  بصعت و  نودب  فاصنا  هدید  اب  یفرطیب  لامک  اب  ربخیب  ناناوج  نآ  تسمزال  اذـل 

. دنداد راشتنا  قح  مانب  یلیطابا  هتفر  یضاق  اهنت  لخاد  جراخ و  رد  صاخشا  لیبق 
دنتـسه ینانیدیب  هکلب  دـنیامنیم  یئاهتیلاعف  ام  تیلم  تیموق و  ساسا  ندیـشاپ  مه  زا  يارب  هک  دنتـسه  يزومرم  يدایا  اهنآ  هک  دـنمهفب  و 

مجنپ نوتـس  ساّسح  دارفا  اهیزورما  لوقب  هک  اهنآ  یـسوساج  ياههاگتـسد  اب  طبترم  ناـگناگیب و  هدـناشنتسد  میقتـسم  ریغ  اـی  امیقتـسم 
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. دنشابیم یناریا  بیجن  ّتلم  فیرش و  ناناوج  نیب  رد  فالتخا  قافن و  دیلوت  تکلمم  نیا  رد  اهنآ  هفیظو  هک  دناناگناگیب 
ار اهنآ  یبوخب  تلم  هّللا  دـمحب  هک   ) ّتیناحور سّدـقم  سابل  رد  یّتح  دـناهفیظو  ماجنا  لوغـشم  فلتخم  ياهـسابل  رد  صاخـشا  لیبق  نیا 

یئامندوخ مدرم  نامیا  ياهب  نارگ  رهوگ  ندوبر  يارب  هدراذـگ  رـسب  همامع  هک  يدزد  ای  هتفر  شیم  دـلجب  هک  یگرگ  دـننام  دنـسانشیم )
. دننکیم

بصاون و مارم  دندزیم و  عّیـشت  مالـسا و  هشیرب  هشیت  مالـسا  داحتا  زا  يرادفرط  مانب  سّدقم  سابل  نیا  اب  يرایـسب  ریخا  نرقمین  رد  هچنانچ 
روبق تراـیز  يرادازع و  تعافـش و  هّللا و  لوسر  جارعم  تعجر و  راـکنا  یهاـگ  هداد  رـشن  هعماـج  رد  نید  يزوسلد  تروصب  ار  جراوخ 

اّیح ار  شناد  ملع و  لها  تیناحور و  هسدقم  تاماقمب  تناها  هدومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تراهط  ترتع و  تیب  لها  هّللا و  ءایلوا 
. دناهداد رارق  دوخ  راک  رادم  اتّیم  و 

نآ تاهرت  داحتا و  يادن  یناتسدرک و  خودرم 

و  ) مالسا يرادفرط  مانب  ارهاظ  يدنچ  ياهباتک  رشنب  هک  تنس  باتک و  زا  ربخیب  و  ینس ) رهاظ   ) یناتـسدرک دودرم )  ) خودرم خیـش  دننام 
فیثک و نطاب  هدیـشاپ و  ناناملـسم  نیب  ار  قاـفن  هقرفت و  مخت  هدز و  ار  دوخ  ياهـشین  اـهیوما ) بصاون و  جراوخ و  يرادـفرطب  ینعم  رد 

. هدومن رهاظ  ار  دوخ  فیخس  هدیقع 
تکلمم نیا  ناـگناگیب  هک  رویرهـش 1320  زا  دـعب  هدـش  يریگولج  وا  تاـیلمع  عاعـش  زا  تقو  ناطلـس  فرط  زا  لـبق  تموکح  هرود  رد 

. دندومن یلمع  اهنآ  عفنب  ار  دوخ  تایرشن  اّدج  دشزاب  اهرگیزاب  لابورپ  دندومن  لاغشا  قح  نودب  ار  هعیش  یمالسا 
ار نایعیـش  هعماج  طقف  هن  باتک  نیا  رـشن  زا  هک  روفاک ) یگنز  مان  دـنهن  سکع  رب  هک   ) تسا داحتا ) يادـن   ) باـتک وا  تایرـشن  هلمج  زا 

. دندومن درط  دوخ  زا  ار  وا  تاّلجم  رد  تالاقم  رشنب  رثأتم و  ار  ننست  لها  ءاملع  رباکا  هکلب  هدومن  ملأتم  ینابصع و 
دندومن مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  سّدـقم  ماقمب  تبـسن  اهیرـصم  زا  یـضعب  هچنآ  زا  رتالاب  ياهتراسج  اهتناها و  باتک  نیا  رد  اریز 

. هدومن دیدجت  ار  اهیوما  بصاون و  جراوخ و  دیاقع  هدروآرد و  دوخ  هتسکش  ملق  ریزب 
ترـضح و نآ  تخـسرس  نمـشد  تسا  تباث  هکلب  هتـشادن  رابخا  تنـس و  باتک و  هلیـسوب  ترـضح  نآ  سّدـقم  ماقمب  تفرعم  ناـمه  هن 

. هدوب اهیوما  يّدج  رادفرط 
ار ینـس  هعیـش و  نیقیرف  دـنزیم  نیملـسم  یگناگی  داحتا و  زا  مد  فرطیب  يزوسلد  مدآ  دـننام  هناـبیرفماوع  تاـملک  اـب  باـتک  نآ  لوا  رد 
فده و هک  دمهفیم  دیامنیم  هعلاطم  ار  باتک  هناقیقد  یمدآ  یتقو  دیامنیم  نّنـست  عّیـشت و  هدـیقع  كرتب  توعد  دوخ  يربهرب  تحیـصن و 
: دیوگ هک  برع  رعاش  رعش  زا  لفاغ  دشابیم  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  وا  يالوم  كاپان  تاّین  زا  يوریپ  اهیوما و  بصاونب و  شتوعد  دصقم و 

الیلد هل  بارغلا  نکی  نم  و 
بالکلا فیج  یلع  هب  ّرمی 

راب دص  تسا  رازیب  هقرخ  ناز  ادخ 
ینیتسآ رد  شدشاب  تب  دص  هک 

: دیوگ يرگید 
موق لیلد  بارغلا  ناک  اذا 

نیکلاهلا لیبس  مهیدهیس 
انالوم دوخ  تباث  هدیقع  اب  نابابرا و  روتسدب  هدیشاپ و  قافن  مخت  دوخ  هتسکش )  ) ملق شین  هب  هک  یتلاح  رد  دنزیم  داحتا  زا  مد  شباتک  رد 

نآ سدق  تحاسب  زیمآتناها  تاملک  تراسج  هجرد  یهتنم  اب  هئربت و  ار  هیواهلا  هیلع  هیواعم  رّـصقم و  لحارم  عیمج  رد  ار  نینمؤملا  ریما 
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!؟ هدومن دراو  ترضح 
دیاقع ناوریپ  زا  يوما و  اعطق  هکلب  دـشابیمن  یّنـس  زگره  فّرحم  ماـن  نیا  بحاـص  هک  مدـیمهف  مدـناوخ  ار  وا  ياـهباتک  هک  يزور  نیلوا 

. هدمآرد سابل  نیاب  ننست  لها  ناردارب  ندومن  رادهکل  يارب  هک  دشابیم  بصاون  جراوخ و 
یحیبق تشز و  لمع  ره  بکترم  دشاب  رگید  زیچ  ای  ترهـش  ماقم و  هاج و  هک  دوخ  دصقم  فدهب و  ندیـسر  يارب  هک  تسا  ینیدیب  ای  و 

. دوشیم
رالاس يرادفرطب  هک  لبق  لاس  لهچ  زا  دنتـسه و  هدوب و  وا  تالاح  دـهاش  یبوخب  اهنآ  مرتحم  ياملع  اصوصخم  ناتـسدرک  یلاها  هچنانچ 

ناتـسدرک جدننـس و  مرتـحم  ناـمدرم  صوصخب  ناریا  برغ  یلاـها  ماـمت  هجوت  دروم  وا  تاـیلمع  هدوـمن  ماـیق  هراـچیب  تلم  نیا  گـنجب 
. دشابیم

هدومن و رهاظ  ار  دوخ  موئـشم  دـیاقع  داحتا ، يرادـفرط  هدرپ  ریز  هدـیدرگ و  مالـسا  داحتا  رادـفرط  کنیا  وج  هنتف  مدآ  کی  تسا  بجع 
قیالان ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  باتک  روطـس  لالخ  رد  هتخات و  هرهاط  ترتع  زا  اهنآ  تمظع  اب  یلاوم  كاپ و  دحوم  نایعیـشب 

. هدومن یفرعم  كرشم  ار  نایعیش  كاّفس و  و 
رد ریهطت  هیآ  دنوادخ  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سدق  تحاسب  تبسن  ددرگیمن  رـضاح  يرای ) راهچ   ) ناشدوخ لوقب  ینـس  چیه  ّالا  و 
هللا یلـص  هّللا  لوسر  سفن  هلزنمب  ار  راوگرزب  نآ  هلهابم  هیآ  رد  هدش و  رکذ  احورـشم  باتک  نیمه  رد ص 690  هچنانچ  هداتسرف  وا  نأش 

رد هک  اجنآ  ات  دـنک  يریگهدروخ  دزاتب و  هدومرف  اربم  هزیکاپ و  كاپ و  ای  اطخ  صئاـقن و  ساـجرا و  عیمج  زا  هدومن و  یفرعم  هلآ  هیلع و 
وهس و هدزیس  ریما ) تّالزم  قلازم و  هدمع   ) رتیت تحت  رد  گنهرف ) پاچ  یماهس  تکرـش  یـسمش  مود 1324  پاچ   ) داحتا يادن  ص 23 
هیواهلا و هیلع  هیواعم  وا  يالوم  تایلعج  تایرـشن و  زا  هک  تسیئاهتمهت  کـفا و  اـهنآ  ماـمت  هک  هداد  تبـسن  ترـضح  نآـب  صقن  اـطخ و 

. دشابیم هدوب و  اهنآ  يایاقب  بصاون و  جراوخ و  تسد  بابسا 
. ماهدروآ روطس  نیا  رد  ارابجا  ار  وا  فّرحم  مان  هک  مرثأتم  مه  یلیخ  دوش و  هدرب  وا  مان  هک  هدوبن  انتعا  لباق  دودرم  خیش  نیا  هچرگ 
مراچان یلو  دـهدیمن  ار  اهنآ  مامت  لقن  لاجم  رـصتخم  هزیجو  نیا  هک  دراد  یقطنم  حـضاو  ياـهباوج  وا  باـتک  زا  هملک  ره  تسا  یهیدـب 

. میامن هراشا  طقف  نآ  تاهج  زا  ضعبب  هتفر  باوخ  هدروخبیرف  ناناوج  زا  ضعب  ندش  نشور  يرادیب و  يارب 
هتشون هک  دشاب  روطنآ  دیاش  ینـسب  عجار  تسا ، هدوبن  روکذم  ینـس  ای  هعیـش  زا  یمـسا  لوسر  ترـضح  نامز  رد  دیوگ  باتک  ص 3  رد 

نیمه ات ص 156  هب ص 153  دنیامن  هعجارم  وا  ياهیراکطلغ  هب  ندرب  یپ  يارب  مرتحم  ناگدنناوخ  تسبوخ  هتفر  طلغ  هعیـشب  عجار  یلو 
. هدوب زادرپغورد  باّذک و  هیواعم  شیالوم  دننام  هزادنا  هچ  ات  دودرم  خیش  هک  دنوش  نشور  ات  باتک 

ات ص زا ص 187  ات ص 176 و  زا ص 171  وا  تاهّرت  باوج  هدوب  يدوهی  ءابس  نبا  عّیشت  ساسا  سسؤم  دیوگ و  هحفص  نامه  رد  اضیا 
. هدش هداد   190

ات زا ص 162  شباوج  دومن ، ادیپ  ّتیمـسر  ناریا  رد  عّیـشت  بهذم  لیعامـسا  هاش  تنطلـس  هرود  يرجه  مهد  نرق  رد  دیوگ  رد ص 5  و 
هدش هداد  ص 166 

تعیب وا  اب  تبغر  تیاهن  اب  راـصنا  رجاـهم و  تهج  نیاـب  هدوب  تفـالخ  ماـقمب  قیلا  عروا و  نسا و  رکب  وبا  دـیوگ  هحفـص  ناـمه  رد  زین  و 
. دندرک

. هدش هداد  ات ص 896  زا ص 891  ات ص 497 و  رد ص 495  رکب  یبا  ندوب  نسا  باوج  الوا 
. دومرف دیهاوخ  هعلاطم  ات ص 833  رد ص 823  ار  رکب  یبا  ندوب  قیلا  عروا و  باوج  ایناث 

تقیقح ات  ات ص 325  صب 317  دوش  هعجارم  صن  لیلد و  ندـش  نشور  يارب  هدوبن ، هدوجوم  ریما  تفـالخ  رب  یلیلد  دـیوگ  رد ص 6  و 
. ددرگ حضاو 
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تیصو رما  ءارجا  ۀهج  ذغاک  ملق و  ندروآ  زا  ندش  عنام  تیصو و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رمع  ندومن  عنم  هحفـص  نامه  رد  و 
ات ص 668 صب 656  دوش  هعجارم  تسا  مزال  تقیقح  لصأب  ندرب  یپ  يارب  دـیامنیم ، هدراـب  تـالیوأت  لـباقم  رد  یلو  هدومن  فارتعا  ار 

هولج کچوک  هداس و  رایـسب  ار  بلطم  هدومن و  راکنا  تماما  تفالخ و  رب  لیلد  ناونعب  ار  ریدغ  تمظع  اب  ثیدح  رد ص 7  باتک  نیمه 
راکـشآ حـضاو و  ار  بلطم  تمظع  اـت  باـتک  نیمه  اـت ص 624  صب 600  دـننک  هعجارم  مرتحم  ناگدـنناوخ  تسا  مزال  رایـسب  دـهدیم 

. دنیامنب وگغورد  باّذک و  رب  نعل  دنیامن و  هدهاشم 
تما اب  ار  زاـمن  ترـضح  نآ  رماـب  توم  ضرم  رد  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راـغ  راـی  سنوم و  رکب  وبأ  نوچ  دـیوگ  ص 8  رد 

. دندرک تعیب  وا  اب  مامت  تبغر  لیم و  اب  قافتالاب  تما  مامت  هدناوخ 
( دراد يراختفا  ملاع  تبحاصم  رد  یلهاج  ره  هکنآ  هچ   ) دـشاب يراختفا  تسا  نکمم  رکب  یبا  يارب  هزور  دـنچ  تبحاـصم  فقوت و  ـالّوا 
رد ص 375 ار  نآب  داهشتسا  راغ و  هیآ  باوج  هکنآ  رب  هوالع  دوب  دهاوخن  تفالخ  توبث  رب  لیلد  زگره  تبحاصم  ترفاسم و  نینچ  یلو 

. میاهداد ات ص 382 

دوب دهاوخن  تفالخ  رما  رد  مدقت  قح  لیلد  توبث ، ضرفب  تما  اب  رکب  یبا  ندناوخ  زامن 

رب مدـقت  قح  تیناـقح و  رب  لـیلد  توبث  ضرف  رب  تسین  تباـث  عطق  روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  رکب  یبا  زاـمن  تباـین  اـیناث 
دوب دهاوخن  لئاضفلا  وبا  صوصنم  هفیلخ 

ای هنکما  حاتتفا  لیبق  زا  اهراک  زا  يرایـسب  رد  هاگره  دراد  تباث  دـهعیلو  هک  یهاـشداپ  رگا  میروآ  یلثم  ناـهذا  بیرقت  يارب  تسبوخ  هچ 
اب دناوتیم  هدنیامن  نآ  هاشداپ  گرم  زا  سپ  ایآ  دتسرفب  دوخ  هدنیامن  ناونعب  ار  ناگتـسب  زا  يدرف  هریغ  اهنـشج و  رد  تکرـش  ای  اهلابقتـسا 

یگدنیامنب يزور  هکنآ  لیلدب  دناوخب  ناطلـس  ار  دوخ  رانک و  رب  راک  زا  ار  تباث  دهعیلو  هدومن و  تنطلـس  تباین  يوعد  رادفرط  ياهّدـع 
یفنم ءالقعلا  دنع  باوج  اعطق  ماهدوب  هاشداپ  اب  ياهزور  دـنچ  ترفاسم  رد  ای  هدومن و  تکرـش  لابقتـسا  ای  نشج و  ای  رما  نالف  رد  هاشداپ 

. دشابیم
زاـمن دتـسرفب و  تباـینب  ار  دوـخ  باحـصا  زا  يدرف  ددرگ و  ضیرم  يدـهتجم  هیقف و  رگا  هک  منک  ضرع  بلطمب  رتـکیدزن  يرگید  لـثم 

ار دوخ  دـناوتیم  زامن  تباین  كاسمتـسا  هب  تعامج  زامن  بیان  نآ  هیقف  دـهتجم و  نآ  تافو  زا  سپ  ایآ  دروآ  ياجب  مدرم  اـب  ار  تعاـمج 
!! دناجراخ مالسا  هقبر  زا  دنیامن  درمت  رگا  دنیامن و  نم  زا  دیلقت  دنروبجم  نیملسم  دیوگب  هدومن  یفرعم  دهتجم  هیقف  نآ  نیشناج 

عرـش و نطاب  رهاـظ و  رب  یملع  هطاـحا  هک  تسا  یماـقم  نیا  و  تسا ، دوجوم  دـهعیلو  نوچ  دـنیوگب  دـنیامن و  تفلاـخم  یتعاـمج  رگا  و 
تباـین زاـمن  یتعکر  دـنچ  ضحمب  طـقف  هدیدنـسپ ، قـالخا  هدـیمح و  تافـص  عیمج  ندوب  دـجاو  رب  هوـالع  تسا ، مزـال  نآ  رد  تعیرش 

. دیامنیمن تهاقف  داجیا  ندوب  دهتجم  هار  قیفر  ترفاسم  رد  زور  دنچ  ای  ندناوخ 
هیقف دهتجم و  ینیشناجب  دندرگ  میلست  هک  دنیامن  روبجم  دنروایب و  دنـشکب و  ار  اهنآ  تناها  دب و  شحف و  اب  دنربب  اهنآ  هناخ  رد  رب  شتآ 

!!؟ دوب دنهاوخ  یضفار  رفاک و  كرشم و  دنیامنن  لوبق  رگا  و 
ایآ دـهاوخیمن  نید  دـعاوق  ماکحا و  رب  یلالدتـسا  هطاحا  شناد و  ملع و  دـهتجم  هیقف و  ینیـشناج  ایآ  دـیئامن  تواـضق  هنـالقاع  ناـیاقآ 

دیلقت دنـشاب  رادهفیظو  مدرم  هک  ددرگیم  تباث  دشاب  یبوخ  مدآ  مه  هزادـنا  رهوگ  هلأسم  کی  يارب  تهاقف  تعامج ، زامن  تباین  ضحمب 
!! دنیامنب وا  زا 

. دوب دهاوخن  نیملسم  تماما  تفالخ و  تابثا  رب  لیلد  توبث  ضرف  رب  تما  اب  رکب  یبا  ندناوخ  زامن  عوضوم  تسا  نینچمه 
. دهاوخیم تاهجلا  عیمج  نم  تیلضفا  تیملعا و  تمصع و  یلج  ّصن  رب  هوالع  تفالخ  توبث  هکنآ  هچ 
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دینک تواضق  هنافصنم 

نآ اب  دنکیم  يربارب  دیهد ) فاصنا  مسق  ادـخب  ار  امـش   ) ندـناوخ تما  اب  زامن  یتعکر  دـنچ  ای  ندوب  ربمغیپ  اب  ترفاسم  رد  یبش  دـنچ  ایآ 
هنیدملا و ثیدح  ۀلزنملا و  ثیدح  دننام  رگید  رایـسب  ثیداحا  عم  رادـلا  ثیدـح  لیبق  زا  تالامک  لیاضف و  هیفخ و  هیلج و  صوصن  همه 

کی ره  هک  هماع  ياملع  رباکا  تایاور  رب  انب   ) هیآ دصیـس  لوزن  هرخالاب ، هلهابم . هیالولا و  تایآ  ریدـغلا و  ثیدـح  تاـخاوملا و  ثیدـح 
. مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نیقتملا  ماما  انالوم  نأش  رد  تسا ) جردنم  باتک  نتم  رد  هدحیلع 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  هک  یـسک  نآ  ای  تسا  تفالخ  ماقمب  یلوا  هدناوخ  مدرم  اب  تعامج  زامن  یتعکر  دـنچ  ضرفلاب  هک  یـسک  نآ  ایآ 
ۀلزنمب ینم  تنا  نایب  اب  احیرـص  و  تعامج ) زامنب  تباین  هن   ) داد رارق  دوخ  هفیلخ  ار  وا  امـسر  هدـید و  تفالخ  ماقم  قیـال  ار  وا  هلآ  هیلع و 

هّللا لوسر  تفالخ  ماقم  نامه  هلمج  زا  هک  دومن  تباث  ترضح  نآ  يارب  توبن  ماقم  ءانثتـساب  ار  ینوراه  لزانم  عیمج  یـسوم  نم  نوراه 
راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  مداد ، حرش  الّصفم  باتک  نیمه  ات ص 315  زا ص 285  هچنانچ  دشابیم 

. دیرب یپ  تما  مامت  تیعبت  عامجا و  يانعمب  ات  دیئامن  هعلاطم  ات ص 504  زا ص 482  ار  تما  مامت  تیعبت  عامجا و  زا  باوج  اثلاث 
ات دیئامن  هعلاطم  ار  ات ص 520  زا ص 509  دندومن  تعیب  تبغر  لیمب و  تما  مامت  هتـشون  هک  ار  وا  رادخاش  غورد  بذـک و  باوج  اعبار 

دیسانشب ار  رگیزاب  يرتفم  باّذک 
لـصاب ندرب  یپ  يارب  دـندش ، دـعاقتم  عناق و  رکب  یبا  مکحب  كدـف  عوضوم  رد  مالّـسلا ) اـمهیلع   ) همطاـف یلع و  تسا  هتـشون  ص 9  رد 

. دیوش رادیب  نشور و  ات  باتک  نیمه  ات ص 682  هب ص 633  دیئامن  هعجارم  بلطم  تقیقح 
دوب انب  ادخ  زا  ریغ  نم  رگا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنکیم  رکب  یبا  تلیضف  رد  ّتلخ  ثیدحب  هراشا  هحفـص  نامه  رد  زین  و 

. مدادیم رارق  دوخ  لیلخ  ار  رکب  وبا  مریگب  دوخ  يارب  یلیلخ 
هاگنآ ننست  لها  ءاملع  رباکا  زا  لیدعت  حرج و  بابرا  بتکب  دومنیم  هعجارم  لوا  دوب  قیقحت  لامک و  لضف و  لها  رگا  دودرم  خیش  نیا 

تالوعجم و هلمج  زا  هماع  ءاملع  رباکا  نیققحم  دزن  ثیدح  نیا  دـشابن و  دودرم  اهنآ  دوخ  دزن  رد  لقا  هک ال  دومنیم  یثیدـحب  داهـشتسا 
لعج ثیدح  نیا  دیوگ  دیوس  نب  ۀعزق  نوراه و  نب  رامع  لاح  همجرت  لیذ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  همالع  هچنانچ  تسا  ضحم  بذـک 

. تسا ضحم  بذک  و 
. تسا تبث  تنس  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هک  دندومن  لعج  رایسب  رکب  یبا  تلیضف  رد  ثیداحا  لیبق  نیا  زا  نویرکب 

هعلاطم ات ص 841  رد ص 839  ار  شباوج  دریگب  ار  دوخ  قح  درکن  ماـیق  ارچ  دوب  تفـالخ  رما  رد  قـح  يذ  یلع  رگا  دـیوگ  رد ص 10 
. دیئامن

یماساب بلطم  حوضو  يارب  دوب  قح  دوبن  باّذک  زاب  هّقح  خیش  نیا  رگا  دنراد ، ام  يدردمه  هب  رارقا  هعیش  ریـصب  ءاملع  دیوگ  رد ص 13 
لها ءاملع  رباکا  زا  اههد  لاوقاب  بش  هد  مامت  رد  نامراتفگ  نمـض  باتک  نتم  رد  ام  هچناـنچ  دومنیم  هراـشا  ناـشرارقا  لـحم  ءاـملع و  نآ 

. دسریم مرتحم  نیئراق  رظنب  هک  میاهدیدرگ  ضرعتم  اهنآ  باتک  یناشن و  لحم و  نییعت  اب  ننست 
و دهد ، ناشن  رـصقم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هئربت و  ار  هیواعم  هک  دنکیم  هماقا  یکحـضم  لئالد  هیواعم  زا  يرادفرطب  ات ص 20  زا ص 18 

مهعم هّللا  هرـشح  هیما  ینب  مامت  هکلب  هیواعم  يّدج  ناهاوخاوه  زا  یبصان و  يوما و  دودرم  نیا  هک  تسا  یمکحم  لئالد  امامت  تانایب  نآ 
. دشابیم

رب ینبم  رـسارس  هیواعم  تاراهظا  هک  دـندید  ریما  نیعبات  دـیوگ  نیمکح  نییعت  نیفـص و  عیاقو  لـقن  زا  دـعب  رخآ ص 18  رد  هک  اـجنآ  اـت 
. دشابیم یهاوخ  دوخ  دانع و  جاجل و  يور  زا  همه  ریما  تاراهظا  تسا و  یهاوخ  داد  لدع و  ياضاقت 

تامدص زین  دندرب و  دجسمب  تعیب  يارب  دندیشک و  ار  ترضح  نآ  ربج  روزب و  هک  ار  مالّسلا  هیلع  یلعب  تناها  دیامنیم  راکنا  رد ص 21 
راکـشآ تقیقح  هعلاطم  زا  دـعب  تسا  دوجوم  اـت ص 518  رد ص 509  شباوـج  ار ، وا  نینج  طقـس  اـهیلع و  هّللا  مالـس  همطاـف  یبیب  هـب 
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. دوشیم
. هدش هداد  ات ص 231  زا ص 218  شباوج  دنادیم  یتسرپتب  رفک و  كرش و  ار  هرهاط  ترتع  زا  همئاب  لسوت  رد ص 22 

. هدومرفن رومأم  تنعلب  ار  دوخ  لوسر  ملاع  دنوادخ  دیوگ  رد ص 23 
رارق نعل  دروم  ار  یماوقا  احیرـص  هک  هدـیدن  نآرق  رد  ار  نعل  تایآ  همه  نیا  هدوب و  هناگیب  مه  دـیجم  نآرق  اب  زومرم  درم  نیا  هکنیا  لثم 
ندرب یپ  بلطم و  ندـش  نشور  يارب  هدـناوخ  نوعلم  ار  تما  زا  یهورگ  هک  هدـیدرگ  لـقن  باـتک  نیمه  رد  هک  يراـبخا  رب  هوـالع  هداد 

. دیروآ تسدب  ار  بلطم  تقیقح  ات  دیئامن  هعجارم  ات ص 429  هب ص 427  راّکم  لاّیح  درم  نیا  لاحب 
دیامرفیم و هک  هدیمان  هدـش  هدرک  تنعل  تحارـص  لامک  اب  ار  هیما  ینب  هک  هدـیدن  ار  لیئارـسا ) ینب   ) هروس 17 هیآ 62  كدرم  نیا  اـیوگ 

دوخ ریسفت  رد  مه  يزار  رخف  ماما  هچنانچ  دنتسه  هیما  ینب  نآرق  رد  هدش  هدرک  تنعل  تخرد  زا  دارم  هک  خلا  نآرقلا  یف  ۀنوعلملا  ةرجشلا 
. هدومن لقن 

ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دیامرف  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 75  رد  زین  و 
ارم هک  یسک  هدومن و  تیذا  ارم  دیامن  تیذا  ار  همطاف  یلع و  هک  یسک  دیامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يرایـسب  رابخا  رد  هاگنآ 

. دنکفا شتآ  رد  ورب  ار  وا  دنوادخ  داب و  وا  رب  ادخ  تنعل  دیامن  تیذا  ار  اهنآ  هک  یسک  هدومن  تیذا  ار  ادخ  دنک  تیذا 
املق ای  اناسل  ای  المع  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلعب و  ناگدـننک  تیذا  هداد  ترـضح  نآ  هک  یحیـضوت  نیاـب  راـبخا  رد  تحارـص  رب  هوـالع 

هیآ نیا  لومشم  اهنآ  لاثما  و  دودرم ) خودرم  يورسک و  نوچ   ) هّللا نئاعل  مهیلع  بصاون  جراوخ و  زا  اهنآ  عابتا  اهیوما و  هیواعم و  دننام  )
نایفـس یبا  نب  ۀیواعم  نوعلم  نب  نوعلم  نعل  رب  يرتشیب  لئالدب  ندرب  یپ  تقیقح و  فشک  يارب  دنـشابیم ) ربمغیپ  ادـخ و  نوعلم  هفیرش و 

. دیسانشب ار  ربمغیپ  ادخ و  نانمشد  تلفغ و  باوخ  زا  دیوش  رادیب  نشور و  ات  هب ص 775 و ص 784  دیئامن  هعجارم  تسا  مزال 
اهنآ هرابرد  ار  نعل  تایآ  دشابیم و  هناگیب  یّلکب  دیجم  نآرق  زا  كدرم  نیا  میوگیم  مهزاب  تسین ، زئاج  نعل  یـصاع  قساف  رب  دیوگ  زین  و 

. هتشادن نید  قیاقح  رد  رظن  تقد  هدیدن و 
هایـس ار  هدنـسیون  يور  هغیلب  تاقیقحت  رابخا و  تایآ و  لقن  اب  ّالا  دـهدیمن و  امب  ار  لّصفم  طسب  حرـش و  لاجم  یـسیونهمدقم  هک  منکچ 

دنکیم وهس  ادمع  دروآیمن و  دوخ  يورب  دنادیم  رگا  ای  دنادیمن  كدرم  نیا  هک  میامنیم  ياهراشا  بلطم  ندش  نشور  يارب  یلو  مدومنیم 
. دوشیم نوعلم  یلو  دوشیمن  رفاک  یصاع  ره  قساف و  ره  مینادیم  مه  ام  هک 

دنانیکرشم رافک و  لوا  هقبط  دنشابیم  هقبط  هس  رب  نیملاظ  هک  تسا  مّلسم  هکنآ  يارب  دشابیم  نوعلم  ملاظ  ره  ملاظ و  یصاع  ره  هکنآ  هچ 
نیمه ات ص 214  رد ص 207  نیکرـشم  كرـش و  عوضومب   ) دنداد رارق  الع  ّلج و  وا  سدقا  تاذ  يارب  کیرـش  هدومن و  ادخب  ملظ  هک 

(. هدش هراشا  باتک 
. دنشابیمن ریغب  يدعتم  یلو  دنیامنیم  یئاهتیصعم  هک  دناسفنب  نیملاظ  مود  هقبط 

رد احیرص  هکنآ  هچ  دنانوعلم  یلو  دنتسین  رفاک  ارهاظ  ول  دناضرعتم و  مدرم  سومان  لام و  ناجب و  هک  دنتسه  یناراکتیصعم  میس  هقبط 
راکنا رد ص 26  َنیِِملاَّظلا و  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  دـیامرفیم  دوه )  ) هروس 11 هیآ 21  رد  هلمج  زا  هک  دـناهدناوخ  نوعلم  ار  اهنآ  هینآرق  تایآ 

دعب هدیدرگ و  ناهنپ  هرماس  بآ  هلاچ  رد  یکدوک  رد  دنیوگ  نایعیـش  دیوگ  هدومن و  ار  مالّـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  يدهم  ترـضح  دوجو 
!!؟ دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دیآیم  نوریب  بادرس  نامه  زا  مه 

ار یباتک  تسناوت ) دهاوخن  زگره  و   ) هتسناوتن هتشون و  ار  یحضاو  غورد  نینچ  هک  هدیشکن  تلاجخ  لاّیح  لاّعج  دودرم و  حیقو  خیش  نیا 
رهاظ اجنآ  زا  تسا و  ناهنپ  بآ  هلاـچ  رد  هجرف  هّللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هک  دـشاب  هدـش  لـقن  يربخ  نینچ  اـجنآ  رد  هک  دـهد  ناـشن 

. دوشیم
هک دینـش  یـسابع  دمتعم  هفیلخ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تافو  زا  دعب  هک  دناهتـشون  خـیرات  ربخ و  بابرا  هکنآ  لاح  و 
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نآ رب  دوخ  رانک و  رب  يرکـسع  ترـضح  هزانج  لـباقم  زا  ّمع  اـی  رّخأـت  باـطخ  اـب  ار ) باذـک   ) رفعج دـمآ و  نوریب  نوردـنا  زا  یکدوک 
ترضح بادرس  رخآ  رد  هتفرگ و  ارف  بآ  ار  لزنم  بادرس  دندید  دنتفر  یتقو  داد  ترـضح  نآ  راضحاب  رما  يروف  دراذگ  زامن  راوگرزب 
ترـضح نآ  رـس  رب  ار  بادرـس  فقـس  داد  رما  دنداد  ربخ  هفیلخب  دنورب  بآ  رد  دنتـسناوتن  نوچ  تسا  زامن  لوغـشم  مالّـسلا  هیلع  يدهم 

بادرس نآ  ینعی  تبیغ  بادرسب  دش  فورعم  اذلف  تسین ، بادرـس  رد  ترـضح  دندید  دندش  ندرک  بارخ  لوغـشم  یتقو  دنیامن  بارخ 
. دوش رهاظ  اجنآ  زا  هدیدرگ و  ناهنپ  بادرس  رد  هکنآ  هن  دیدرگ  ترضح  نآ  تبیغ  ّلحم 

لدع و زا  رپ  ار  ملاع  دوشیم و  رگهولج  همظعم  هّکم  زا  ترضح  نآ  روهظ  نامز  هک  دشابیم  هماع  ءاملع  رباکا  هیماما و  هعیش  یعامجا  هکلب 
. دنکیم داد 

ءاملع زا  نارگید  هیعفاش و  روهمج  تسا و  تبث  نیقیرف  بتک  رد  هکلب  درادن  هعیشب  صاصتخا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دوجوب  هدیقع 
يارب دنفرتعم  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضحب  ندومن  ءادتقا  زامن  رد  نامزلا و  رخآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  هب  ننـست  لها 

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  ات ص 996  صب 991  همدقم و  نیمه  رخآ  تاحفصب  دودرم  خیش  تالاحب  لماک  یئاسانش  بلطم و  حوضو 

تسا تداع  قرخ  يدهم  ترضح  رمع  لوط 

تسین و تکرحب  رداق  هلاستسیود  رازه و  ماما  دـیوگ  هداد  رارق  رخـسمت  دروم  ار  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هحفـص  ناـمه  رد  زین  و 
!!! دوب دهاوخن  هتخاس  وا  زا  يراک 

رداق يادخ  تسا و  تداع  قرخ  ءزج  تعیبط و  رداون  زا  روما  لیبق  نیا  هک  دنادیمن  درادن و  هدیقع  ادخ  تردقب  حیقو  لد  روک  خیـش  نیا 
اّیوق مه  ار  اهنآ  ياوق  دـیامنیم و  باختنا  تعیبط  هدام و  بابرا  رب  اّدر  لـیوط  ياـهرمع  عون  نیاـب  رـشب  ناـیم  زا  ارداـن  ار  دارفا  ضعب  اـناوت 
نآرق زا  ینعم  نیا  رب  هدنز  دهاش  لماک و  هنومن  دیامرف و  مامت  وا ) لاثما  خودرم و  نوچ   ) لدروک نانمشد  رب  ار  تّجح  ات  درادیم  ظوفحم 

: دیامرفیم احیرص  توبکنع )  ) هروس 29 هیآ 13  رد  هک  دشابیم  مالّسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ءایبنالا  خیش  حون  ترضح  دیجم 
. ًاماع َنیِسْمَخ  اَّلِإ  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 

زواجتم لاس  لهچ  اعطق  هدوب و  لاس  هاجنپ  دصهن و  حون  ترضح  نافوط  زا  لبق  توعد  تدم  دیآیم  مولعم  هفیرـش  هیآ  تحارـصب  هچنآ 
و  ) دومن یناگدـنز  تما  رد  روما  تیـشمت  تهج  مه  رگید  لاس  دـص  راهچ  تایاور  لـقاب  مهناـفوط  زا  دـعب  دـیدرگ و  ثوعبم  هک  تشاد 

رخف ماما  يرـشخمز و  هّللا  راج  یبلعث و  يربط و  لیبق  زا  هماع  ءاملع  رباکا  هچنانچ  دنتـشون ) ار  وا  رمع  لاس  هاجنپ  دـصهن و  رازه و  یعمج 
. دشابیم یهلا  يایاطع  زا  تعیبط و  قوفام  رامعا  عون  نیا  دنیوگ  هیآ  نیا  لیذ  يزار 

راـهچ رازه و  ربـمغیپ  هک  یمـسق  ناـمه  هدوب ، هتخاـس  يراـک  وا  زا  هنوگچ  هلاسدـصهن ) رازه و  اـی   ) هلاسدـص راـهچ  رازه و  ربـمغیپ  سپ 
اـهنیما و دـمحا  لاـثما   ) اـهنآ نیعباـت  بصاون و  جراوـخ و  اـهیوما و  مشچ  يروـک  زا  هدوـب  هراـک  همه  هلاسدـصهن ) رازه و  اـی   ) هلاسدـص

يزور ات  هدومرف  يرادهگن  ار  وا  هیوق  ياوق  اناوت  رداق  يادخ  هکنآ  هچ  دیآیم  رب  وا  زا  راک  همه  مه  هلاستسیود  رازه و  ماما  اهخودرم )
. دریگب اهخودرم ) اهنیما و  دمحا   ) لاثما زا  ماقتنا  دیایب و 

یضتقم هزیجو  رـصتخم  نیا  رد  هک  تسه  اهینتفگ  یلیخ  منک  اهر  ار  ملق  يولج  رگا  الا  دشابیمن و  تمحازم  لاجم  نیا  زا  شیب  تسا  سب 
عّیشت قح  بهذم  مالـسا و  تقیقح  رد  يرثا  تسین و  رکذ  لباق  دودرم  حیقو  خیـش  نیا  راتفگ  الا  مدوب و  راچان  مه  رادقم  نیا  تسین  نایب 

. هدورس ماقم  بسانم  شوخ  هچ  درادن ،
دیاز رهگ  وزک  ایرد  بآ 

دیالاین یگس  ناهدب 
مه نآ  لاثما  دودرم و  خیـش  نیا  دـننک  شوماخ  ار  ادـخ  رون  تایلزه  نتـشون  اب  دنتـسناوت  ناـشّرف  ّرک و  نآ  اـب  نآ  لاـثما  هّیمیت و  نبا  رگا 
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!! دنناوتیم
زا هک  ناتـسدرک  فارطا  زا  اصوصخم  ینـس  گرزب  ءاملع  زا  مدید  یئاههمان  ینید  تالجم  دیارج و  رد  یتقو  مدیدرگ  تقوشوخ  ردـقچ 

، تسا تسرپهناگیب  یجراخ و  هکلب  تسین  ینس  دودرم )  ) خودرم هک  دندومن  مالعا  امسر  دندومن و  رّفنت  راجزنا و  راهظا  كابیب  درم  نیا 
لوا 1914، گرزب  گنج  زا  دعب  هکنآ  تنـس  لها  ءاملع  ام  گرزب  ناردارب  راتفگ  تّحـص  كدرم و  نیا  یتسرپهناگیب  رب  لئالد  هلمج  زا 

ددرگ لعتشم  قافن  شتآ  هلعـش  ات  دنیامن  تناها  رگیدکی  نیـسدقمب  قافتا  داحتا و  مانب  دندومنیم  راداو  ار  يدارفا  نیقفتم  يدالیم   1918
. هدوب ربخیب  ادخ  زا  كدرم  نیمه  هلمج  زا  هک 

هدرمـش منتغم  ار  عقوم  دـیاب  دـناهداد  یتسدـمه  یتسود و  تسد  امب  مه  نیقفتم  هک  ماـگنه  نیا  رد   ) دـیوگ باـتک  رخآ  هحفـص  رد  اذـلف 
اب یگمه  ناناملـسم  راّفک )  ) نیقفتم يرادفرطب  ینعی  دنراذگ ) ارجا  عقومب  دوخ  کلامم  رد  ار  یگناگی  تدـحو و  نامرف  مالـسا  نیطالس 

!! دندرگ دحتم  مه 
نید و تاسدقمب  هملک  تدـحو  داحتا و  مانب  دـنهاوخیم  هک  دنتـسه  یتسرپهناگیب  یهاوخدوخ و  لماک  هنومن  صاخـشا  لیبق  نیا  هصالخ 

. دنهد رارق  اهنآ  تسد  مه  ناگناگیب و  هرمعتسم  ار  ناناملسم  دننادرگ و  نوخ  زیربل  ار  اهلد  هدیزرو  اهتراسج  هدومن و  تناها  بهذم 
هیلع نینمؤملا  ریما  سدـقم  ماقمب  هک  یناسکب  تبـسن  مه  تنـس  لها  ناردارب  یملع  زکارم  ریاـس  رهزـالا و  عماـج  رکف  نشور  ءاـملع  رگا 

يزیرنوخ هاج و  ّبح  تسایرب و  صیرح  بلط و  ایند  راکاطخ و  وگغورد و  ار  راوگرزب  نآ  هدـیزرو و  اهتراسج  هدومن و  تناـها  مالّـسلا 
كرشم و یـضفار و  ار  اهنآ  هدومن و  اهتناها  ربمغیپ  كاپ  ترتع  تراهط و  تیب  لها  ناوریپ  هعیـش و  تمظع  اب  هعماجب  دنیامنیم و  یفّرعم 
رد ناگناگیب  هبلغ  يارب  ار  هنیمز  دنزادنیب و  یئادج  نیملـسم  ریاس  اب  هعیـش  ناناملـسم  نویلم  دص  نیب  دنهاوخیم  دـنناوخیم و  یلاغ  رفاک و 

، دنیامن ایهم  تیمالسا  ملاع 
هیباوج تالاقم  اهباتک و  رـشن  اهباوج و  تمحزب  ار  ام  لاثما  ددرگیم  مهارف  نیملـسم  داحتا  همدقم  دنیوجب  يرازیب  هدومن و  رفنت  راهظا  انلع 

. دننکیمن راداو 
هرفح دنیامنیم  یفرعم  ماوعب  یـسایس  بزح  ار  عّیـشت  قح  بهذم  دنراک و  رد  زومرم  يدایا  نارگیزاب و  تسا و  رارقرب  یئادـج  نیا  ات  ّالا  و 

. دوشیم رتدایز  هرفح  نیا  تعسو  قمع و  تالاقم  بتک و  رشنب  هتسویپ  ددرگیم و  رتعیسو  رتقیمع و  زورب  زور  یئادج 

نیملسم دجاسم  رد  ناملسم  نایعیش  ندوبن  دازآ  ربمغیپ و  دجسم  رد  يراصن  يدازآ 

هک ینامز  دنیامنیم  داحلا  رفک و  رظن  هعیش  هعماجب  ننست  لها  ناردارب  مومع  هک  تسا  تقیقح  ریغ  رب  تاقیرزت  تاکیرحت و  نیمه  ببـسب 
ننـست لها  ناردارب  تالمح  دروم  دنوریم  دوخ  هاگ  هلبقب  هدومن  لاحر  ّدش  جح )  ) بجاو هضیرف  ءادا  ۀهج  رود  ياههار  زا  دـحوم  نایعیش 
سّبلم دارفا  لیبق  نیا  هک   ) اهینـس مامت  هرخالاب  اهیرـصم  اهيدوعـس ، اـهیزاجح ، ناـبایب ، ناـبایخ و  نزرب و  يوک و  ره  رد  دـنریگیم و  رارق 

لها ترتع و  ناوریپ  بهذم و  هعیش  دحوم  كاپ  ناناملسمب  دناهدومن ) هبتشم  اهنآ  رب  ار  رما  ضرغم  ضغبم  ناگدنسیون  ملع و  لها  سابلب 
!؟ نوکرشم متنا  دنیوگیم  اهنآب  هتسویپ  دنناوخیم و  كرشم  ار  اهنآ  دنرگنیم و  توادع  هنیک و  رظن  اب  تراهط  تیب 

دوخ نید  رد  لمع  دـیاقع و  رد  رافک  مامتب  دـندرکیم  حـتف  ار  رفک  دالب  هک  ینامز  مالـسا  ردـص  نیملـسم  تسا  فسأت  یـسب  ياج  اـعقاو 
. دندادیم يدازآ 

. دندشیمن مه  اهنآ  تناهاب  رضاح  هکلب  دندومنیمن  مالسا  هقیرط  زا  يوریپ  هب  روبجم  ار  اهنآ  و 
عقوم دندش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  دراو  هرظانم  يارب  نارجن  ياراصن  یتقو  دناهتـشون  هلهابم  هعقو  رد  نیخّروم  ءاملع و  یّتح 

( ام نامز  لاّهج  دننام   ) نامز نآ  لهاج  دماج  ناناملسم  زا  ياهدع  دندش  دوخ  تدابع  لوغشم  هتفر  دجسم  هشوگب  دیسر  ناشتدابع  زامن و 
هنادازآ دـیراذگب  دومرف  هدـیدرگ  اهنآ  لمع  عنام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـنیامن  تعنامم  يریگولج و  اهنآ  لـمع  زا  دنتـساوخ 
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تینارصن و زامن  مالسا  گرزب  دجسم  رد  ترضح  نآ  باحصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  روضح  رد  اذل  دنروآ  ياجب  ار  دوخ  تدابع 
. دندراذگ تیحیسم  تدابع 

مالـسا سدـقم  نید  هک  دـنامهفب  ار  يدازآ  يانعم  ملاع  لهاب  تساوخ  ینابرهم ، تقفاوم و  لمع  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
. تسا قطنم  ناهرب و  لیلد و  نید  هکلب  تسین  هارکا  ربج و  نید 

َتَْـسل َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  دیامرف  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 96  رد  هک  دیجم  نآرق  حیرص  ّصن  فالخ  رب  زورما  هنافـسأتم  یلو 
اب دوخ ) بّصعتم  دماج  ءاملع  ضعب  ءاوغاب   ) ننـست لها  ناردارب  ناشدوخ ) ءافلخ  یتح   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هریـس  ًانِمُْؤم و 

. دنیامنیم ءاضغب  رفک و  راتفر  ناناملسم 
یمومع دباعم  رد  دنراد  مه  اب  عورف  لوصا و  رد  هک  یتافالتخا  همه  اب  يدیز ، یعفاش ، یلبنح ، یکلام ، یفنح ، ناناملسم  زا  يدرف  ره  اریز 

یلص ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  يوریپ  مرجب  هک  يرفعج  نایعیش  رگم  دنـشارتیمن  اهنآ  يارب  یمحازم  دنراد و  لمع  يدازآ  ناناملـسم 
دوهی و هک  یئاـج  ناـمه   ) هروـنم هنیدـم  همظعم و  هّکم  رد  میدوـمن ) تباـث  باـتک  نتم  رد  هک  ترـضح  نآ  رمـالا  بسح   ) هلآ هیلع و  هللا 
رب هدجس  دیجم ) نآرق  مکحب   ) ارچ هک  دننزیم  ار  اهنآ  نارزیخ  بوچ  هنایزات و  اب  دندوب ) دازآ  دوخ  نیدب  لمع  هدیقع و  راهظا  رد  يراصن 

ترضح نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  بوبحم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  ای  دنیامنیم و  كاپ  كاخ 
!!؟ دنیامنیم اهنآ  رب  مالس  دنسوبیم و  ار 

اهنآـب لّـسوت  دندیـسوبیم و  ار  هفینح  وبا  رداـقلا و  دـبع  خیـش  ربـق  هدـمآ  رود  زا  ياهینـس  مدـید  مّظعم  دادـغب و  رد  مدوـخ  هک  یتلاـح  رد 
ار راوید  ياهیـشاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  كرابم  ربق  يور  شیپ  رد  هرونم  هنیدم  رد  درکیمن ، عنم  ار  اهنآ  يدـحا  دنتـسجیم و 

دنسوبب ار  هّللا  لوسر  حیرض  دنهاوخیم  هک  نایعیش  یلو  دنکیمن  تعنامم  مرح  ياههطرش  زا  يدحا  دندیـسوبیم  لیئربج  لوزن  ّلحم  ناونعب 
!!؟ دنناوخیم ناشکرشم  دنیامنیم و  ناشرجز  دننزیم و  ار  اهنآ 

هکنآ لاح  دشابیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تراهط  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  كاپ  دحوم  نایعیش  يارب  اهیتخس  راشف و  نیا  طقف 
. تسین هارکا  رابجاب و  نید  راک  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  دیامرفیم ال  دیجم  نآرق  رد  احیرص 

هدربن و یپ  دوخ  گرزب  هابتشاب  رایسب  تایبرجت  اب  یلو  هتفر  یتایلمع  نینچ  یپ  رد  رکفیب  نایاقآ  نیا  هک  ابیرقت  تسا  لاس  دصیـس  رازه و 
هدیقع زا  تسد  يدحوم  نمؤم  چیه  نتـشک  لتق و  هکلب  تمهت  ازـسان و  شحف و  نارزیخ و  بوچ  هنایزات و  برـضب  هک  دناهدیدرگن  هّبنتم 

. درادیمن رب  دوخ  تباث 
يریگتخـس راشف و  مه  رافکب  یّتح  هک  هدومرف  روتـسد  یهلا  نأشلا  میظع  دعاق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  اذـلف 

کیدزن امـشب  مرن و  اهنآ  ياهلد  قطنم  ناهرب و  ندید  رثا  رد  ات  دـیئامن  راتفر  اهنآ  اب  ناحیر  حور و  ینابرهم و  تفطالم و  اب  هکلب  دـیئامنن 
دنوش

رظن لها  دیص  درک  ناوت  قلخ  نسحب 
ار اناد  غرم  دنریگب  هناد  مادب و 

نایعیـش ياهلد  رد  تایلمع  نیا  زا  اعطق  هکلب  ددرگن ، لصاح  ياهجیتن  رطاخ  رثأـت  زج  اهیریگتخـس  تاـیلمع و  عون  نیا  زا  تسا  یهیدـب 
. ددرگ لصاح  یئادج  داجیا و  یگتفرگ  یگدیجنر و  رتشیب 

. دیآیم راب  رّدکت  اعطق  دشابن  تبحم  یتقو  یلو  دروآ  تبحم  تبحم  دناهتفگ  میدق  زا 
ینس ءاملع  هچنانچ   ) دنیوجن يرازیب  اهنآ  تالاقم  تایلمع و  زا  دنریگن و  ار  دسفم  ناگدنسیون  ضعب  ولج  ره  زا  عماج  گرزب  ياملع  رگا 
ایرد رد  تسا  پوت  ادخان  اب  ادخان  باوج  فورعم  لثم  ياضتقمب  دنراچان  نایعیش  دنتسج ) يرازیب  یناتـسدرک  دودرم )  ) خودرم زا  یناریا 

دنهدب ار  اهنآ  تالئاطال  بیذاکا و  اهتمهت و  باوج  دوخ  تباث  هّقح  قوقح  زا  عافد  يارب 
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یفنح  ) یمالـسا هفلتخم  بهاذم  زا  ضرغیب  فصنم  لد  كاپ  نادنمـشناد  ءالـضف و  زا  یعمج  تسا  يدـنچ  دوشیم  هدینـش  هناتخبـشوخ 
ندناسانش اهنآ  فده  هیمالسالا و  بهاذملا  نیب  بیرقتلا  راد  مانب  دناهداد  یعمجم  لیکـشت  هریغ ) يدیز و  يرفعج  یلبنح  یعفاش  یکلام 

دوخ بهذم  یناعم  هفلتخم  بهاذم  ناگدنسیون  هک  مالسالا  ۀلاسر  مانب  دنهدیم  رشن  ياهناهام  ياههلجم  رگیدکیب و  تسا  بهاذم  قیاقح 
؟ دنیامن یلمع  ار  دوخ  دصقم  فده و  ات  دندرگ  قفوم  تیعمج  نیا  تسا  دیما  دنهدیم  رشن  هلجم  نآ  رد  تالاقم  هلیسوب  ار 

نارداربب هعیـش  ءاملع  هفلؤم  بتک  قبط  ار  اهيرفعج  ام  دـیاقع  تقیقح  هکنآ  رگم  میرادـن  راظتنا  بیرقتلا  راد  زا  یتدـعاسم  کمک و  اـم 
، دنرگنن اهیرفعجب  توادع  هنیک و  رفک و  كرش و  رظنب  ات  دنناسرب  یعفاش  یلبنح و  یکلام و  یفنح و  ینس 

هّقح دـیاقع  هفلؤـم  بتک  گرزب  ءاـملع  تداـیق  تحت  يرفعج  نایعیـش  هک  دـنیامن  یلمع  ار  بـتک  رـشن  يدازآ  دـناوتب  بـیرقتلا  راد  رگا 
رد دازآ و  هعیـش  ياههناخباتک  رد  تنـس  لها  ءاملع  بتک  هک  ینانچمه   ) دـنیامن رـشتنم  هنادازآ  تنـس  لـها  یمالـسا  دـالب  رد  ار  هیرفعج 

تفرگ دهاوخ  ار  اهنآ  ياج  داحتا  تقیقح و  دوریم و  نایم  زا  اهوگتفگ  مامت  رورمب  دراد ) رارق  مومع  سرتسد 
هدـش هتـشادرب  بولق  فیلأت  بیرقت و  يارب  يدـنلب  ياهمدـق  ام  راظتنا  زا  شیب  میناوخیم  یهاگ  مالـسالا  ۀـلاسر  رد  میونـشیم و  هچنآ  ربانب 

بیرقتلا و راد  سیـسأت  نامز  زا  دـندومنیم  لقن  بیرقتلا  راد  يرفعج  هعیـش  وضع  یمق  یقت  دّـمحم  ياقآ  دنمـشناد  لضاف  هچناـنچ  تسا ،
لاعتم دنوادخ  زا  مینکیم و  اعد  هتـسویپ  مه  ام  هدیدرگن  پاچ  هتـشذگ  عضوب  یباتک  نآ  ضرغیب  دنمـشناد  ءاضعا  هداعلا  قوف  ياهتیدج 

. درادب ظوفحم  زومرم  يدایا  رارشا و  دنزگ  زا  ار  تیعمج  نیا  هک  میناهاوخ 
نیملسم نیب  داحتا  داجیا  دانع و  بصعت و  زا  ندوب  رود  قیاقح و  فشک  اهنآ  ششوک  یعس و  هک  یتیعمج  درف و  ره  ای  عمجم و  نآ  زین  و 

. دیامرف دوخ  تادییأت  هب  دیؤم  رادیاپ و  یقاب و  دشابیم 
ار اهنآ  رگید  بتک  ضعب  مالـسالا و  رجف  همجرت  هک  تسا  یناناوج  ضعب  ندرک  رادیب  رواشیپ ) ياهبـش   ) باتک نیا  رـشن  زا  مه  ام  ضرغ 

. تسا هدومن  كوکشم 

وا تالاقم  باوجب  هراشا  نآ و  تاهّرت  يورسک و  دمحا 

دوب يزیربت  يورـسک  دـمحا  تشاد  فالتخا  دـیلوت  تیرومأم  ناریا  زکرم  رد  ناگناگیب  عفنب  هک  كانرطخ  زومرم  يداـیا  نآ  هلمج  زا  هک 
. دومن شدوخ ) لایخب  توبن   ) یگهتخیگنا رب  يوعد  دراذگ و  رتالاب  شنارقا  همه  زا  ار  مدق  هک 

نیعم زور  رد  هک  دوخ  عابتاب  داد  روتـسد  هک  دوب  يزوسباتک  دـیع  زور  سیـسأت  وا  هنانونجم  عدـب  زا  یکی  هک  دراذـگ  رایـسب  ياهتعدـب 
يزیچ وا  دوخ  ياهباتک  زا  ریغ  دننازوسب و  دنروآ  تسدب  ینآرق  روس  هیعدا و  بتک  یتح  یبدا  ینافرع  یملع  باتک  هچنآ  دنتسه  اجکره 

. دشیم هداد  ماجنا  یصوصخم  تافیرشت  اب  هنانونجم  لمع  نیا  هلاسهمه  دنراذگن و  یقاب 
زیواتسد ار  اهنیا  دننام  تاوعدلا و  عماج  نانجلا و  حیتافم  ندینازوس  مه  هتسد  کی   ) هتـشون نینچ  دوخ  هاگداد  باتک  رد ص 23  هچنانچ 

رتـشیب هک  دـننادیمن  ناـنادان  دـیاهدینازوس ) امـش  هدوبیم و  نآرق  زا  یئاـههروس  اـهنیا  رد   ) دـنتفگیم دـنتخادنایم و  هار  يرگیچوـه  هتفرگ 
ندینازوس زا  اهنآ  ساپب  ام  هک  تسا  یندشن  نیا  دناهدروآ و  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآرق  ياههروس  اههیآ و  ناگدننک  هارمگ  نازومآدـب و 

نانآ تسد  زا  ار  نآرق  تسه  هک  یهار  ره  زا  دیاب  دیدرگ  ناگدننک  هارمگ  نازومآدـب و  زیواتـسد  هک  ینامز  ره  نآرق  میـشوپمشچ  اهنآ 
. دشاب نآ  ندینادرگ  دوبان  اب  هچرگ  تفرگ 

رایسب ام  هتشون  نینچ  تسینآرق ) هروس  هدفه  رب  لمتـشم  هک   ) نانجلا حیتافم  باتک  ندینازوسب  فارتعا  زا  سپ  باتک  نامه  رد ص 24  و 
. دینازوس میهاوخ  مهزاب  میاهدینازوس  ار  اهنآ  هک  میاهدرک  کین 

تیمالـسا و راختفا و  فراعم و  ساسا  هلیـسو  نیاب  هک  تسا  هدوب  وا  یتسرپهناگیب  ینادان و  نونج و  فّرعم  نیرتهب  وا  روتـسد  لمع و  نیا 
. تسا هدادیم  انف  داب  رب  ار  نایناریا  تیموق 
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ناهرب و هبرح  اب  دیاب  ار  ياهدیقع  ره  نالطب  هکلب  تسین  اهنآ  فراعم  ساسا  بتک و  ندنازوسب  تلم  موق و  ره  هقیرط  ندومن  در  هکنوچ 
ياهنانونجم لـمع  نینچب  مادـقا  قح  ناـیعاد  زا  کیچـیه  هچناـنچ  اـهنآ  فراـعم  بتک و  ندـینازوس  اـب  هن  درب  راـکب  قطنم  ملع و  لـقع و 

. دندومنن
هناخباتک اهیوسنارف  داد و  سیلپ ) سرپ   ) دیـشمج تخت  رد  ناریا  یخیرات  هناخباتک  ندز  شتآب  رما  یتسم  لاح  رد  ینودقم  ردنکـسا  طقف 

بلاغ رـصم و  نانوی و  بتک  مامت  رب  لمتـشم  هک  ار  هیردنکـسا  هناخباتک  باطخلا  نب  رمع  مود  هفیلخ  رماب  صاـع  نب  ورمع  مر و  فورعم 
لزلزتم ایند  خیرات  ۀهج  نیمهب  دـندینازوس و  هدوب  هواس  بنج  هوآ  رهـش  رد  هک  ار  یمهم  هداعلاقوف  هناخباتک  اهلوغم  هدوب و  اهیمور  بتک 

. دندراذگ دوخ  خیرات  رب  یهایس  هکل  لامعا ، نیا  يارب  صاخشا  نیا  و  دیدرگ !!؟ دوبان  تسین و  ای  و 
. دومن تباث  ار  دوخ  نونج  روتسد  نیاب  هک  يزیربت  يورسک  رگم  دادن  ياهنانونجم  روتسد  نینچ  يدحا  رگید  و 

نایب باتک  زا  ریغ  تفگ  هک  دناهدوب . لاحلا  مولعم  يرامعتسا  هاگتسد  کی  زا  هدنریگ  روتـسد  درگاش و  ود  ره  هک  باب  دمحم  یلع  دننام 
!!! دومن هجوت  دیابن  یباتک  چیه  هب 

وا هعوبطم  قاروا  روطـس و  يالبال  زا  هچنانچ   ) دوب ایحیب  حیقو و  شاحف و  قالخادـب و  وخدـنت و  رایـسب  قالخا  ثیح  زا  درم  نیا  هوالعب 
. دومنیم راتفر  بدا  زا  جراخ  هناحیقو و  رایسب  يدرف  ره  اب  هرظانم  رد  هقرف و  موق و  ره  اب  هلباقم  رد  تسا ) راکشآ  حضاو و  الماک 

!! دادیم تبسن  اهنآب  اهغورد  اهشحف و  اهتمهت و  نارازه  تشونیم  يرگهعیش  درکیم و  نایعیشب  هلمح  دوخ  بتک  رد  یهاگ 
هک دومنیم  اهتراسج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هرهاط  ترتع  موصعم و  ناماما  ربمغیپ و  كاپ  رتخدب  دراذگیم  رتالاب  ار  مدق  یهاگ 

. تسا بصاون  ایحیب و  جراوخ  يایاقب  زا  ای  بصعتم و  یماع  ینس  وا  دندرکیم  لایخ  وا  تالاقم  اهباتک و  ناگدنناوخ 
عماج ات  فرشا  فجن  زا  مالسا  ءاملع  ینید و  رئاعش  مامتب  هلمح  هدیدرگ  ّتیمتاخ  رکنم  هدش و  دراو  مالـسا  سّدقم  نید  نوماریپ  رد  دعب 

دورطم نایب و  زیمآهرخـسم  ياهتناها  اب  ار  داعم  ات  تماما  توبن و  دـیحوت و  زا  ار  مالـسا  سّدـقم  نید  یناـبم  ماـمت  هدومن و  رـصم  رهزـالا 
!! هتسناد

نیا هدـنیآ  لاـجر  هـک   ) ار اـج  هـمه  زا  ربـخیب  ناـناوج  هـک  هدوـب  ینید  بـالقنا  دـیلوت  یکاـیرت ....  دــساف  درم  نـیا  تیرومأـم  هصـالخ 
لزلزتم ار  مالـسا  سّدـقم  نید  نیتم  ساسا  مکحم و  هیاپ  یلاباال و  نیب و  دـب  بهذـم  نید و  لهاب  دوخ  ياهیزادرپغورد  اـب  دـناتکلمم )

. دزاس
. دوب هدش  هیهت  ناگناگیب  يارب  تسدربز  يرگیزاب  وچمه  رتمک  خیرات  راودا  رد  قحلا 

همهب یئاهتمهت  هتفاب  یئاهغورد  هتخیر  مهب  ار  ناوج  ریپ و  مدقتم ، ددجتم و  ینـس ، هعیـش و  یفوص ، و  یخیـش ، دومن ، اپرب  یبیجع  بالقنا 
. دوب ناگناگیب  یبلط ) رامعتسا  و   ) هبلغ فالتخا و  داجیا  يارب  یلباق  زاسهنیمز  هصالخ  هدز 

لالتخا دـیلوت  يارب  تکلمم  نیا  رد  اهنآ  ریغ  اهینایداق و  اهیئاهب  اهیل  زا  اهیباب  اهیدوهی  زا  يرایـسب  زومرم  يدایا  ناـگناگیب  هریخا  نورق  رد 
اهنآ همه  زا  رتكانرطخ  زومرم  درم  نیا  هک  دومن  قیدصت  دـیاب  یلو  دـندید . هیهت  تلم  تلود و  نیب  تلم و  دارفا  نیب  فالتخا  ماظن و  رد 
تلم تلود و  كاـخ و  بآ و  نیاـب  ناـگناگیب  عـفنب  يریذـپانناربج  ياهررـض  دوـب  هدربـن  ناـیم  زا  ار  وا  قـح  ماـقتنا  تـسد  رگا  هدوـب و 

. دیناسریم
. میناسرب ناتضرع  هب  ار  باتک  نیا  رشن  تلع  میزادرپب و  بلطم  لصاب  مینک و  هاتوک  نخس  لصاحلا 

باتک نیا  پاچ  تلعب  يرظن 

. دش هدراذگ  ام  ناناوج  تسد  رد  همجرت و  یئاپورا  يرصم و  هرضم  ياهباتک  زا  یضعب  فرط  کی  زا  هک  ترتف  لاس  تسیب  تدم  رد 
نیبدب هعیش  هقح  بهذمب  اصوصخم  مالسا  سّدقم  نیدب  بلقنم و  ار  ام  ربخیب  ناناوج  ضعب  يورسک  هدنبیرف  ياهباتک  رگید  فرط  زا  و 
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.!! دومن
هک یئاهغورد  اهتمهت و  صوصخلاب  دـش  ادـیپ  ناناملـسم  رد  یگرزب  یگهتـسددنچ  دـمآ  تسدـب  ءوس  تاـغیلبت  نیا  زا  هک  یگرزب  هجیتن 

هعیـش بهذم  يدابم  زا  هک  ار  هعیـش  دماخ  ناناوج  زا  یـضعب  دنتـسب  عّیـشت  ملاعب  نارگید  زا  شیب  يزیربت  يورـسک  يرـصم و  نیما  دمحا 
.!! دندومن لزلزتم  دندومیپیم  ار  یهار  ادیلقت  ربخیب و  یلکب 

. مدرگ اجیب  ياهتمهت  اهغورد و  تشز و  لامعا  يرگیزاب و  هنحص  نیا  رظان  مریگب و  مارآ  متسناوتیمن  مدوب و  تحاران  ۀهج  ود  زا  یعاد 
رگا مدید  هللا  ۀـنعل  هیلعف  متک  اذا  هملع و  رهظی  نا  ملاعللف  عدـبلا  ترهظ  اذا  تسا  دراو  ثیدـح  رد  هک  دـش  رکذ  البق  هکنآ  تهج  زا  یکی 

لاعتم يادخ  تنعل  دروم  میامنن  عّیشت  میرح  زا  عافد  دوخ  عسو  ردقب  میامن و  یقلت  يدرسنوخ  اب  ار  راتفر  تاکرح و  نیا  میامن و  توکس 
دش . مهاوخ  عقاو 

. دومنیم هزرابمب  کیرحت  تخادگیم و  ار  منورد  تدایس  شوج  تیمشاه و  تریغ  هک  دوب  تدایس  ماقم  یناث  ۀهج 
هقبط مدیـشوک  اهنآ  لیطابا  عفر  رد  دـیاقع و  تیبثت  تاهبـش و  ّلـح  رد  مهم  سلاـجم  گرزب و  رباـنم  رد  متـشاد  هفیظو  هک  اـجنآ  اـت  هتبلا 

( دـنتکلمم هیتآ  لاجر  نوچ  مراد  صاخ  رظن  اهنآب  مه  یعاد  هکنیا  امک   ) دـنراد کین  رظن  یعادـب  هک  ار  رکفنـشور  هدرکلیـصحت  ناـناوج 
. هداد هجوت  نارگیزاب  ياهیرگیزاب  بهذم و  نید و  قیاقحب  هتخاس و  هّبنتم  ار  اهنآ  هجوتم و  گرزب  تارطخب 

مه رب  ار  اهنآ  چوپ  ساسا  ناهرب  قطنم و  هبرح  اب  مسیونب و  اهنآ  ياهیزادرپغورد  لـیطابا و  ّدر  رب  یباـتک  القتـسم  متـشاد  لـیم  یلیخ  یلو 
. میامن انشآ  قیاقحب  هاگآ و  ار  مدرم  هراپ و  ار  نارگیزاب  هدرپ  منز و 

نینچ یئاناوت  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياوق  هک  يروطب  مدینارذگ  اهناتـسرامیب  رد  یلاس  کی  مدیدرگ و  يدتمم  تلاسک  راتفرگ  هنافـسأتم 
. هدنامن یعاد  رد  یگرزب  رما 

ملأت رثأت و  هن  میاـمن و  رکف  هن  مسیونب و  هن  مناوخب و  هن  هک  یمـسقب  دـنداد  لـماک  تحارتسا  روتـسد  مه  توریب  نارهط و  مهم  ياـهرتکد 
.!! منک ادیپ 

زا فاصنایب  دونع  صاخـشا  نیا  هچنآ  هک  مدـش  هجوتم  هتکن  نیاب  يرامیب  رتسب  نایم  دوب  هدومن  متحاران  هک  رایـسب  رکف  ناـیاپ  رد  يزور 
باـتک رد  اـهنآ  باوج  هصـالخ  تسا  نکمم  دـناهدومن  تـالالخا  هدز و  اـهتمهت  هتـشون و  هیرفعج  هّقح  بهذـم  فارطا  رد  ربخیب  ادـخ 

. دشاب دوجوم  هدومن  خاسنتسا  يدنه  تالجم  دئارج و  يور  زا  هک  ام  رواشیپ  تارظانم 
هک يرایـسب  تالاکـشا  تاهبـش و  رتشیب  مدـید  نوچ  دـش  مارآ  مبلق  يردـق  مدومن  قیمع  هعلاطم  ار  باتک  نیا  يرامیب  رتسب  نامه  رد  اذـل 

ثحب دروم  تارظانم  تاسلج  نآ  رد  دناهدومن  نایعیشب  نارگید  یناتـسدرک و  دودرم )  ) خودرم يزیربت و  يورـسک  يرـصم و  نیما  دمحا 
: تسا دوجوم  باتک  نیا  رد  هدش  هداد  هک  یئاهباوج  هتفرگ و  رارق  ام 

اب دنمـشناد  لضاف  ناتـسود  دیلقت و  عجارم  مالعا و  ءاملع  رباکا  تساوخ  رد  هلک  كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  ياضتقمب  هک  مدـید  نآ  رتهب 
. دشاب هدش  هداد  اهنآب  رصتخم  ول  یباوج و  هک  میامن  یلمع  دندومنیم  باتک  نیا  پاچب  رما  اهتدم  هک  ار  ترارح 

هجوتم باتک  نیا  رـشن  زا  یلـصا  فدـه  مدرگ و  باـتک  نیا  رـشنب  قفوم  اـت  دومرف  تیاـنع  دوبهب  یعادـب  هک  ار  يدـنوادخ  رکـش  نارازه 
. دنروخن ار  ناگدنبیرف  بیرف  ات  عّیشت  هّقح  بهذم  تقیقحب  تسا  تکلمم  نیا  ریمض  نشور  رکفلا  رونم  ناناوج  نتخاس 

تسا تعامج  تنس و  ءاملع  رباکا  زا  باتک  نیا  دانسا  رداصم و 

هدوب مه  اهنآ  لوبق  دروم  هدش و  لقن  هعیش  ياملع  زا  هک  يربخ  دنچ  يانثتـساب  رخآب  ات  لوا  قرو  زا  هک  تسنآ  باتک  نیا  يایازم  زا  یکی 
مدومنن و هعیـش  رابخاب  يداهـشتسا  ادبا  دیئامنیم ) هدـهاشم  باتک  لصا  هیلوا  تاحفـص  رد  هچنانچ   ) اهنآ ام و  نیب  امیف  یلبق  داد  رارق  ربانب 

. ماهداد ناشدوخ  ياملع  نابز  زا  ار  اهنآ  باوج 
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اهنآ دوخ  لوبق  دروم  هک  هدـش  جارختـسا  ننـست  لها  گرزب  ياـملع  هربتعم  بتک  زا  تسا  دوجوم  باـتک  نیا  رد  هک  یلئـالد  ماـمت  ینعی 
. دشابیم

رد رابخا  هچنآ  هک  دنـسیونیم  دـنیوگیم و  هک  تسنآ  دـنربیم  راکب  ناربخیب  نداد  بیرف  يارب  هک  نارگیزاب  ياـهراکهاش  زا  یکی  نوچ 
هب یپ  دناوخب  هنافرطیب  ار  باتک  نیا  هک  یلقاع  فصنم  ره  اذل  تسا ؟ نایعیش  دوخ  هتخاس  هدش  لقن  يرشع  ینثا  ناماما  عّیـشت و  عوضوم 

هعیش و  ) نیقیرف هیلع  قفتم  هدیـسر و  امب  مه  ننـست  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  زا  رابخا  نیا  مامت  هک  دمهفیم  دربیم و  نانآ  ياهیزادرپغورد 
. دشابیم یّنس )

رابخا لصاب  ام  یلو  دـنیامنیم  هدراب  تالیوأت  دـناهتفرگ  رارق  تداع  ریثأت  تحت  نوچ  هحیرـص  هحیحـص و  رابخا  لـقن  زا  دـعب  اـهنآ  یهتنم 
. میئامنیم نسحا  باختنا  هداد  رارق  لمع  دروم  لقع  هوقب  ینآرق  هفیرش  تایآ  اب  هقباطم  زا  دعب  هدومن  هجوت 

دنوش و قیقد  يردق  هکنآ  زا  سپ  یلو  دنوش  ینابصع  باتک  نیا  ندید  زا  ءادتبا  رد  ننـست  لها  مومع  هکلب  ءالـضف  ءاملع و  تسا  نکمم 
ماقم رد  دـندید و  ار  بتک  رداصم  یتقو  اریز  درب  دـنهاوخ  یپ  ام  یـضرغیب  هب  دـنیامن  هعلاطم  فاصنا  رظن  اب  تداع و  زا  یلاـخ  هناـفرطیب 

ءاملع و ناسل  باتک  نیا  تفگ  ناوتیم  میاهتـشونن  دناهتـشون  اهنآ  ءاملع  هچنآ  رب  دـئاز  باـتک  نیا  رد  اـم  هک  دـنمهفیم  دـندمآ  رب  هقباـطم 
. دشابیم اهنآ  هربتعم  بتک  زا  هلوقنم  هعومجم  هماع و  نادنمشناد 

ناگدنـسیون هک  دـننادب  فاصنا  اب  ضرغیب  ناگدـنناوخ  ات  هدومن  قیاقح  فشک  رابخالا  نیب  قیبطت  اـب  هدومن و  لـقن  ار  اـهنآ  ياههتـشون 
. دشابیم اهنآ  نایعیش  تراهط و  تیب  لهاب  يزروهنیک  ضرغ و  يور  زا  دنسیونیم  هچنآ  فاصنایب  زومرم 

اهنآ باوج  نیما و  دمحا  يراک  طلغب  هراشا 

هیلع یلع  ملعب  عجار  ناشدوخ  ياـملع  هربتعم  بتک  رد  هک  يراـبخا  رد  مالـسالا  رجف  باب 6 ص 322  زا  لوا  لصف  رد  نیما  دـمحا  ـالثم 
باتک نع  ینولس  مالک  ترضح و  نآ  نداد  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  يادن  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح  دننام  هدش  لقن  مالّـسلا 

. دننادیم یهاو  هعیش و  تالوعجم  زا  ار  اهنآ  دنکیم و  وگتفگ  اهنیا  لاثما  تلزن و  ءیش  ّيا  یف  تلزن و  نّمم  ملعا  ّیناف  هللا 
در دـنکیم و  لقن  مفقاو  نآرق  مامت  ریـسفت  رب  دـیوگیم  هک  ار ) لاحلا  لوهجم   ) يربرب مالغ  همرکع  لوق  دـعب  هحفـص  رد  هکنآ  بجع  یلو 

. ترطف ثبخ  جاجل و  دانع و  ای  ثیدح ، تیارد و  ملع  زا  یعالطایب  بصعت و  نیع  رگم  تسین  نیا  دیامنیمن 
شلاقم رخآ  رد  مه  وا  دوخ  هک   ) هدوب هّللا  لوسر  هباحص  زا  كاپ  درم  نیمود  هک  يرافغ  رذ  یباب  عجار  باب 2 ص 131  زا  لوا  لصف  رد 

اوران ياهتمهت  دهدیم و  یکارتشا  هدیقع  تبـسن  هدوب ) راکزیهرپ  یقتم و  درم  ربمغیپ و  باحـصا  نیرتکاپ  زا  رذ  یبا  هک  دنکیم  قیدـصت 
!!؟ دناوخیم يدوهی  ءابس  نب  هّللا  دبع  عابتا  ار  وا  دنزیم و  كاپ  درم  نآب 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدیـسر  رایـسب  ننـست  لها  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هلوقنم  هربتعم  ثیداحا  رد  هکنآ  لاح  و 
. تسا يرافغ  رذ  یبا  اهنآ  زا  یکی  هک  مرادب  تسود  ار  رفن  راهچ  هدومن  رما  ارم  ادخ 

عیبانی رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دـمحا  هقرحم و  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  لیبق  زا  ینـس  ءاملع  رباکا  هچنانچ 
. هدیدرگ رکذ  باتک  نیمه  رد ص 437  دناهدومن و  لقن  نارگید  باعیتسا و  رد  ربلا  دبع  نبا  ةدوملا و 

ءابـس نبا  تیعبتب  مهتم  ار  وا  هک  هداد  رارق  هریغ  يربط و  نیما و  دمحا  ضوغبم  ار  كاپ  دحوم  نمؤم  نآ  يرافغ و  رذ  یبا  هک  یمرج  طقف 
یچیپرـس رکب  یبا  تعیب  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  عبات  ترـضح  نآ  رماب  هدوب و  ادـخ  لوسر  رما  عیطم  هک  تسنآ  دـنناوخب  یکارتشا  نیعل و 

هدـناوخیم و مالّـسلا  هیلع  یلع  تماـما  تفـالخب و  ار  مدرم  تاـماش  رد  دـیعبت  عقوم  هدـیدرگ و  فـکتعم  ترـضح  نآ  لزنم  رد  هدوـمن و 
مدرمب دوـب  هدینـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  هچنآ  هتـسنادیم و  قـح  فـالخ  رب  ار  نارگید  تفـالخ 

. دیناسریم
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. دنهد رارق  تمهت  ياهریت  دروم  ار  وا  هک  دیدرگ  ناوارف  هنیک  ضغب و  ببس  یباحص  گرزب  درم  نآ  لمع  نیمه 
، دننادب نیعل  ءابس  نبا  عبات  یکدزم و  یکارتشا  ار  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  هک  تسا  بصعت  دانع و  لهج و  راثآ  زا  هک  تسا  یهیدب 

وا لوسر  ادـخ و  رماب  ترـضح  نآ  هقیرط  وریپ  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يالولا  صلاخ  هعیـش  عبات و  ّرذ  یبا  دنـسیونیمن  اـبجع 
؟ هدوب یکارتشا  نیعل و  ءابس  نب  هّللا  دبع  عبات  دنسیونیم  یئایحیب  تحاقو و  لامک  اب  هدوب 

هدینش هچنانچ  هدومن  زاب  اهنآ  تاغیلبت  يارب  یهار  هداد و  نید  ياهنمشد  تسدب  هناهب  هک  تسا  ناگدنسیون  لیبق  نیا  ياهتمهت  اههتشون و 
دانتـسا اههتـشون  نیمهب  ناناملـسم  درخیب  ربخیب و  ناناوج  بولق  بلج  يارب  اهیرـصم  اـصوصخم  اهیعویـش )  ) برع ياهتـسینمک  دوشیم 

رما ارم  درم  مالـسا  ربمغیپ  كاپ  باحـصا  زا  يرافغ  رذ  یبا  هکنآ  لیلدب  تسا  یتسینومک  نید  مالـسا  نید  دنـسیونیم  دنیوگیم و  هتـسج 
!؟ هدومنیم كارتشاب 

ياهتبـسن اوران و  ياهتمهت  نینچ  هک  ار  یملق  تسد و  دنکـشب  دـنوادخ  داهن ، انب  نیک  دـتف  عمـش  ناـجب  شتآ  تفگ ، دـیاب  هک  تساـجنیا 
دیاقع يارب  تاغیلبت  هلیسو  هداتفا  اهنمشد  تسدب  ياهناهب  ات  دنهدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  كاپ  باحـصاب  بّصعت  يور  ار  غورد 

. دنهد رارق  دوخ  هلطاب 
دـینک و عمج  ار  اـهلوپ  رگا   ) دـینک تاـساوم  تدـعاسم و  ءارقف  اـب  تفگیم  نیلومتم  اـینغاب و  تاـماش  رد  رذ  یبا  نوچ  دنـسیونیم  اـبجع 

هدـیقع نیا  ۀـهج  نیا  زا  سپ  دـننکیم ) غاد  ار  امـش  يولهپ  تشپ و  تروص و  رـس و  اهرز  میـس و  نیمه  اب  تمایق  زور  دـیئامن  يرادـهگن 
!؟ دشابیم یکدزم  نیئآ  هیبش  یکارتشا 

هتـشون هتـساوخ  هچ  ره  هدوب  نمـشد  تسد  رد  ملق  تسا  یهیدب  هدومنیم  یتانایب  هنوگچ  بانج  نآ  مینادـیمن  هدوبن و  نامز  نآ  رد  ام  الوا 
هیلع یلع  رادفرط  تسود و  رـصع و  هفیلخ  هدش  دیعبت  تایلمع  هتـساوخیمن  اعطق  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ودـع  ادـعا  ماش  مکاح 

. دهد هولج  یبوخب  ار  یقیقح  كاپ  دحوم  مالّسلا و 
دیجم نآرق  همجرت  نیع  مینیبیم  مینک  تواـضق  میهاوـخب  هداد  رارق  تقد  دروـم  هتـشون  مالـسالا  رجف  بحاـص  هک  ار  یتراـبع  نیمه  یلو 

ٍباذَِعب ْمُهْرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اهَنوُقِْفُنی  َو ال  َۀَّضِْفلا  َو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو  دـیامرف  لاعتم  يادـخ  هبوت )  ) هروس 9 هیآ 34  رد  هک  تسا 
. ْمُکِسُْفنَِأل ُْمتْزَنَک  ام  اذه  ْمُهُروُهُظ  َو  ْمُُهبُونُج  َو  ْمُهُهابِج  اِهب  يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  اْهیَلَع  یمُْحی  َمْوَی  ٍمِیلَأ 

بّـصعت ینارضرغ و  يور  دیجم  نآرق  تحارـص  قبط  تسا  يدّمحم  هدیقع  نیا  هک  دـننک  قیدـصت  فاصنا  ملع و  يور  زا  هکنآ  ضوع 
ماوع هعماجب  دنهد و  رارق  نوعلم  ءابس  نب  هّللا  دبع  هدروخبیرف  هدیقع و  تسس  ار  يرافغ  ّرذ  یبا  دننام  لماک  دّحوم  لجر  کی  هنالهاج 

ماش لـها  رب  ار  هیآ  نیمه  طـقف  ّرذ  یبا  دناهتـشون  هماـع  ياـملع  رباـکا  زا  نارگید  هکنآ  لاـح  و  دـنیامن . یفرعم  یکارتشا  یکدزم و  ار  وا 
. هدومنیم تئارق 

هلاس دون  درم  ریپ  دوخ  لباقم  رد  و  دـشاب ) زور  نآب  دـقتعم  رگا   ) ددرگ لیکـشت  یهلا  لدـع  همکحم  هک  يزور  نآ  زا  نیما  دـمحا  رب  ياو 
. داد دهاوخ  باوج  هچ  هدز  هک  یتمهت  نیا  زا  منادیمن  دنیبب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  بوبحم  صاخ و  باحصا  زا  دحوم  نمؤم 

. دنیامنیم يریگهدروخ  ربمغیپ  باحصا  زا  یضعب  رب  ارچ  هک  دنیامنیم  هعیش  زا  داقتنا  یفرط  زا  صاخشا  نیا  هک  تسا  بجعت  ياج  اعقاو 
هچ ره  ناشدوخ  یلو  دومن  يداقتنا  ای  نیهوت و  ربمغیپ  باحصاب  دیابن  هک  دنشکیم  ام  خرب  ار  موجنلاک  یباحصا  ثیدح  دننکیم و  داقتنا  و 
!!؟ دشاب هتشاد  دیابن  اهنآ  هب  باوج  قح  يدحا  دنهدیم  اهنآب  كرش  رفک و  تبسن  یّتح  دنسیونیم  دنیوگیم و  ربمغیپ  باحصاب  دنهاوخیم 

دناهتشون دوخ  بتک  رد  ننـست  ياملع  هچنآ  قباطم  نایعیـش  یتقو  ارچ  تسا  زئاج  داقتنا  رگا  دشاب و  دب  دیاب  اج  همه  تسا  دب  ضیعبت  رگا 
!! دنناوخیم یضفار  ار  اهنآ  دنوشیم و  كرشم  دنیامنیم  لقن  ای  دنسیونیم 

نیهوت هکلب  دننکیم  داقتنا  ناشدوخ ) هلوقنم  تایاور  رب  انب   ) ترضح نآ  بوبحم  ربمغیپ و  صاخ  هباحص  زا  دنتشون و  ناشدوخ  یتقو  یلو 
. میرذگب میراذگب و  تسا  رایسب  اهلد  درد  دشابیم ؟ اجب  حیحص و  دنهدیم . ینیدیب  كرش و  تبسن  هدومن و 
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دهدیم و تبسن  دحوم  كاپ  نایعیشب  ار  هّللا  مهنعل  تالغ  دیاقع  هلمج  زا  دهدیم  نایعیشب  یئاوران  ياهتبسن  اهتمهت و  باب 7  مود  لصف  رد 
یعالطایب ای  ینارضرغ  ای  بصعت  يور  زا  زومرم  درم  نیا  تسا و  رایسب  قرف  تالغ  اب  يرـشع  انثا  يرفعج  هعیـش  دیاقع  نیب  هکنآ  لاح 

. دنزیم تمهت  تراهط  تیب  لها  ناوریپ  كاپ و  نایعیشب 
نایعیش دینادب  ات  باتک  نیمه  هب ص 187  زین  ات ص 176 و  هب ص 171  دوش  هعجارم  وا  ینارضرغب  ندرب  یپ  بلطم و  ندش  نشور  يارب 

. دنشابیم كاپ  دحوم  نمؤم  ناملسم و  هکلب  دنتسین  یلاغ  كاپ 
تحارص ثیدح  هیآ و  زا  یّصن  لیلد و  چیه  هکنآ  لاح  دندیدرگ و  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخب  لئاق  نایعیـش  هتـشون  لصف  نامه  لیاوا  رد 

. دیئامن هعلاطم  تسا  دوجوم  باتک  نیمه  رد ص 740  زین  ات ص 322 و  رد ص 317  شباوج  هتشادن ، رما  نیا  رب 
ات زا ص 988  ات ص 654 و ص 932 و  رد ص 647  شباوج  تسا  هعیـش  تایلعج  زا  یلع  تیاصوب  هدـیقع  هتـشون  لصف  نامه  رد  زین  و 

. دیسانشب ار  يرتفم  رتکد  ات  دیئامن  هعجارم  هدش  هداد  باتک  نیمه  ص 995 
ای بّصعت  يور  کلذ  عم  هدومن  لقن  لصف  ناـمه  رد  ار  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  لوق  هباحـص  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  رد  هکنآ  اـب 

یّنـس تفگیم  رگا  تسا  طلغ  فرح  نیا  هکنآ  لاح  دـناوخیم و  لدـتعم  هعیـش  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  دـنیامنیم و  راکنا  ار  نآ  دانع  ضرغ و 
. درادن ینعم  لدتعم  هعیش  الا  دوب و  رتبسانم  فصنم  لدتعم و 

نآ تیلـضفا  لاعتم  راگدرورپ  هوق  لوحب و  درادـن و  دـیدحلا  یبا  نبا  هب  صاصتخا  هباحـص  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  اـب  لوق  و 
ات زا ص 954  ات ص 833 و  زا ص 814  ات ص 755 و  زا ص 750  ات ص 477 و  زا ص 472  ماظع  ءایبنا  رب  هکلب  هباحص  رب  هن  ار  ترضح 

. میاهدومن حضاو  لمکا  متا و  وحنب  باتک  نیمه  ص 962 
ادـخ دـنیوگیم  دـننادیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  زا  لضفا  ار  یلع  هک  دـنزیم  نایعیـشب  يرگید  تمهت  لاـقم  ناـمه  رخآ  رد  و 

!؟ تسا ناسکی  یلع  مسج  اب  هدرک و  یلع  رد  لولح 
. دنهد رارق  سوه  يوه و  هبعلم  ار  دوخ  نامیا  نید و  دنوشیم  یضار  صاخشا  هنوگچ  تسا  فسأت  یسب  ياج  اعقاو 

نآ رد  هک  داد  هئارا  هیماما  هعیـش  ياملع  زا  باتک  کی  نیما  دمحا  رگا  اجک  دحوم  هدیقع  كاپ  نایعیـش  اجک و  یهّللا  یلع  تالغ  دـیاقع 
لباقم رد  سپ  دروآ ) دهاوخن  زگره  و   ) درواین رگا  تسا و  حیحـص  همه  وا  ياهراتفگ  ریاس  دـشاب  دوجوم  هداد  تبـسن  دـیاقع  نیا  باتک 
دیاقع هداد و  ناشن  وراو  ار  رما  هتـشون و  اوران  ار  یئاجیب  بلاطم  نینچ  هک  دوش  ریزبرـس  شدوخ  ياـهراک  مه  يرـصم و  ياـملع  ناـمه 

. هداد تبسن  هدیقع  كاپ  نایعیشب  ار  اهیلولح  یهّللا و  یلع  تالغ 
. ددرگیم رتلّصفم  باتک  لصا  زا  همدقم  هدش و  ینالوط  بلطم  مهدب  باوج  وا  ياپورپیب  تالمج  مامتب  مهاوخب  رگا 

هتفرگ رارق  مومع  سر  تسد  رد  پاچ و  ارثکا  هعیـش  ياملع  بتک  تسا  ضحم  غورد  تمهت و  هداد  هعیـش  دـیاقعب  تبـسن  هچنآ  هصـالخ 
. دیسانشب ار  يرتفم  ضرغم  ات  دینک  هعلاطم 

. دندرگیمن بوسحم  هعیش  ادبا  دنشابیم و  تالغ  ءزج  ام  دزن  رد  دنداحتا  لولحب و  لئاق  هعیش  مانب  ياهقرف  رگا 
ءاملع هکنآ  لاح  دنیامنیم و  یفّرعم  یماندبب  ایند  رد  ار  هعیش  هدومن و  طولخم  مهب  ار  زیامتم  الماک  هقرف  ود  نیا  یعالطایب  ای  ضرغ  يور 

. دناهتشون اهنآ  ّدر  رب  اهباتک  هعیش  گرزب 
یتقو دیامن  هنالداع  تواضق  دوخ  دنک و  هقباطم  نایعیـش  دیاقع  اب  ار  اهنآ  دیاقع  فصنم  هدنـسیون  دیاب  دنناوخب  هعیـش  ار  دوخ  تالغ  رگا 

ار كاپ  دحوم  نایعیـش  مامت  هدومن و  دیقنت  تیبثت و  فالخ  رب  هکنآ  هن  دیامن  بیذکت  ار  اهنآ  عّیـشت  درادـن  تقباطم  نیقیرف  دـیاقع  دـید 
. دناوخب كرشم  یلاغ و 

مهیلع نارگید  یّلح و  هماّلع  یـسلجم و  قودـص و  نیموحرم  لیبق  زا  دناهتـشون  دـیاقع  رد  یلقتـسم  باتک  کی  ره  هعیـش  ءاـملع  زا  راـبک 
. دیسانشب ار  يرتفم  باّذک  ات  دیئامن  هعلاطم  ناوضرلا  ۀمحرلا و 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


ءابـس نبا  عبات  یلاغ و  كرـشم و  نایعیـش  دینادب  ات  دینک  هعجارم  میاهدومن  رکذ  ار  هعیـش  دیاقع  ام  ارـصتخم  باتک  نیمه  ص 188  رد  و 
. دنتسین يدوهی  نوعلم 

طبریب ياواتف  و  یعفاش ) یلبنح ، یکلام ، یفنح ،  ) هعبرا بهاذـم  دـیاقع  فالتخا  میدوب  عالطایب  اـی  ضرغم و  فاـصنایب و  مه  اـم  رگا 
. میدروآیم رامشب  نیکرشم  ناهارمگ و  همّسجم و  ءزج  ار  اهیّنس  مامت  هدومن  طولخم  عورف  لوصا و  رد  ار  اهنآ  ناماما 

میتفگیم میدرکیم  باسح  مومع  ياپ  هدومن  لقن  لحن  لـلم و  رد  مه  یناتـسرهش  هک  ار  هیوشح  هلباـنح و  هرعاـشا و  همّـسجم  دـیاقع  ـالثم 
. دنتسه رفاک  كرشم و  ادخ و  تیؤر  تیمسجب و  لئاق  یگمه  اهیّنس 

اهنآ زا  ضعب  هک  ۀیؤر  مسجتب و  هدیقع  اجک و  نّنـست  لها  مومع  دیاقع  اریز  میدوب  ضرغم  امتح  هتفگ و  فالخ  اعطق  میتفگیم  نینچ  رگا 
. اجک دنالئاق 

تنـس لها  مومع  بهذـمب  یطبر  هدـیدرگ  دـیاقع  رد  تافارخب  لئاق  همـسجم ، هیروح  هیکراشم ، هیمارک ، یعمج  ننـست  لها  نایم  رد  رگا 
. درادن

. دنادب رفاک  دساف و  ار  همه  دنیبب و  مشچ  کیب  ار  اهنآ  یمامت  هک  دیامنیمن  طولخم  ار  همه  فصنم  هدنسیون 
هتفرگ و تسدب  هدیـسر  لبنح  نب  دـمحا  و  یعفاش ، کلام و  و  هفینح ، وبا   ) ننـست لها  هعبرا  همئا  زا  هک  ياهردان  ياواتف  تسا  فاصنا  ایآ 

. میناوخب دساف  تعدب و  لها  ار  ننست  لها  هعماج  مامت  هدومن و  مهب  طولخم 
انزب و ار  شرتخد  ردپ  ندومن  حاکن  کشخ و  تساجنب  ندومن  هدجـس  ذـیبن و  اب  نتفرگ  وضو  گس و  تشوگ  ندوب  حابمب  مکح  لیبق  زا 

؟ اهنآ ریغ  رفس و  رد  دراما  حاکن  دنناشوپب و  یلسانت  تلآ  رب  هک  يریرح  هچراپ  هلیسوب  مراحم  اب  هعقاوم 
. دش هراشا  دهاش  هنومن و  باب  نم  متسین  اهنآ  ّدر  هدراو و  ياواتف  نآ  یمامت  لیصفت  حرش و  ماقم  رد  کنیا  هک 

یتسرپهاش هک  تفگیمن  دزیمن و  نایعیـشب  اـهتمهت  ص 134  و  رد ص 132  دوـبن  راـک  هطلغم  عـالطایب و  اـی  ضرغم و  نیما  دـمحا  رگا 
. دننادیم بجاو  ادخ  تعاطا  لثم  ار  ماما  تعاطا  ۀهج  نیمهب  هدش  هعیش  بهذم  لخاد  یناریا  ياهیتشدرز 

یتسرپهاش زا  هیماما  هقح  هقیرط  رد  ماما  تعاطا  بوجو  هک  دـینادب  اـت  دـیناوخب  باـتک  نیمه  ات 998  زا ص 974  ار  اـهتمهت  نیا  باوـج 
ذخا دناهدومن  لقن  ناشدوخ  گرزب  ءاملع  هک  یثیداحا  و  دیجم ) نآرق   ) لاعتم يادخ  باتک  زا  هکلب  هدشن  هتفرگ  وا ) لوقب   ) میدق نایناریا 

. هعیش ءاملع  رباکا  دزن  هرتاوتم  تالوقنم  زا  هتشذگ  تسا ، هدیدرگ 
. هدومن راذگاو  تما  يأرب  ار  رما  هدربن و  تفالخ  زا  یمان  هدومنن و  تفالخ  نییعت  ربمغیپ  دیوگیم  دیامنیم و  صوصن  راکنا  رد ص 318 

. تسا هدش  هداد  باتک  نیمه  ات ص 624  زا ص 613  ات ص 606 و  زا ص 600  ات ص 322 و  زا ص 317  راکنا  نیا  باوج  الوا 
رما هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اجک  رد  هک  دندومنیم  نیعم  نّنـست  ءاملع  مامت  زا  نتفرگ  کمک  اب  نیما  دمحا  ياقآ  دوب  بوخ  ایناث 

هداد يروتسد  نینچ  هدومن و  راذگاو  تما  يأرب  ار  تفالخ 
ربمغیپ هک  دـندومنیم  رکذ  دنـس  کی  مه  نایاقآ  دوب  بوخ  میاهدومن  رکذ  باتک  لـصا  رد  ار  دوخ  لـئالد  تفـالخ و  صن  دانـسا  هک  اـم 

. دنیامن هفیلخ  نییعت  دندرگ و  عمج  ناشدوخ  هک  مدومن  راذگاو  تما  يأرب  ار  تفالخ  رما  دشاب  هدومرف 
عمتجت دومرف ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنیامنیم  لقن  ار  نآ  یبات  بآ و  اب  هک  دـنراد  هلمج  کی  نّنـست  لـها  ناـیاقآ  طـقف 

. دیامنیم قح  تابثا  تفالخ  رد  تما  عامجا  لیلد  نیمهب  سپ  لالضلا  یلع  یتما 
. ددرگ راکشآ  قح  ات  دیئامرف  هعلاطم  باتک  نیمه  ات ص 492  زا ص 482  مه  ار  اهنآ  چوپ  لیلد  نیا  عامجا و  زا  باوج 

ات ص زا ص 935  الصفم  هلمج  نیا  باوج  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  هدومرف  هک  دناهدرک  لعج  یلع  لوق  زا  نایعیـش  دیوگ  رد ص 322 
نایعیش هک  هتسنادیمن  هدوب و  عالطایب  ای  هدومن  يزروضرغ  هنوگچ  نیما  دمحا  دینادب  ات  دیئامرف  هعلاطم  تسا  دوجوم  باتک  نیمه   939

. دناهدومن لقن  دندوب  نیما  دمحا  داتسا  زا  لمکا  ملعا و  بتارمب  هک  هماع  ءاملع  هکلب  دناهدومنن  لعج  زگره 
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!!! دشابیم اهنآ  دیاقع  عدب  زا  نیا  دمآ و  دهاوخ  يرظتنم  ماما  دنیوگ  هیماما  نایعیش  دیوگ  زین  و 
زا يراـبخا  همدـقم  نیمه  رخآ  رد  نینچمه  باـتک و  نیمه  ات ص 996  صب 991  دـننک  هعجارم  عوضوم  نیاب  عجار  مرتحم  ناگدـنناوخ 

. دیسانشب رازاب  هطسفس  راک  هطلغم  ات  دینک  هعلاطم  میاهدومن  لقن  مارم  تابثا  رب  اهنآ  دیاقع  هماع و  ياملع 
. میئامنن ثحب  فاصنایب  زومرم  نآ  بیجع  ياهتمهت  رادخاش و  ياهغورد  فارطا  رد  نیا  زا  شیب  مینک و  هاتوک  نخس  تسبوخ 

ترـضح نآ  هرهاط  ترتع  زا  ناماما  مرکا و  لوسر   ) دوخ نید  نایاوشیپ  تاروتـسد  قبط  نایعیـش  هک  دـننادیم  لد  كاـپ  فصنم  ناـمدرم 
قرف یبوخب  مالـسا  تالغ و  سوجم و  يراصن و  دوهی و  دـیاقع  نیب  دـنراد و  ار  يدـیحوت  كاـپ  نید  نیرتهب  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  مـالس 

. دناهدومن لوبق  تافارخ  زا  یلاخ  ار  مالسا  يدیحوت  كاپ  نید  هدومن  نسحا  باختنا  دنراذگیم و 
: دیوگ هک  میئامنیم  رکذ  هدورس  وکین  رایسب  هک  ار  نابز  یسراپ  بیدا  رعش  ماقم  نیا  بسانم  مینکیم و  متخ  اج  نیمه  رد  ار  بلطم 

تسوت هگ  نالوج  هن  غرمیس  هصرع  سگم  يا 
يرادیم ام  تمحز  يربیم و  دوخ  ضرع 

یهاگ هک   ) اهلب نیناجم و  راتفگب  هک  تسا  مهرب  مه و  رد  وا  دوخ  دـننام  ّتتـشتم و  يردـقب  يزیربت  يورـسک  ياهراتفگ  تاملک و  اما  و 
. دشاب باوجب  جاتحم  هک  یقطنم  لقاع  تاملکب  ات  تسا  رتهیبش  دنیوگیم ) الپوترپ  یهاگ  دنهدیم و  شحف 

اهنآ باوج  يورسک و  ياهیئوگطلغ  هب  هراشا 

. میئامنیم هراشا  ارصتخم  دنسانشب  ار  راکهطلغم  ياهزاب  هطسفس  یگناخ و  نادزد  دیاب  هک  فصنم  ریمض  نشور  ناناوج  يرادیب  يارب  یلو 
. دنادیم يدوهی  ءابس  نب  هّللا  دبع  زا  ار  هعیش  شیادیپ  بصاون  جراوخ و  زا  ناگتشذگ  دننام  يرگهعیش  مکی  راتفگ  رد 

. دیسانشب ار  شناد  ملع و  نرق  ناگدنهدبیرف  نارگیزاب و  ات  دینک  هعلاطم  باتک  نیمه  ات ص 166  زا ص 153  ار  شباوج 
. دندرب دجسمب  تعیب  يارب  روزب  ار  یلع  هک  تسا  هعیش  تایلعج  زا  دیوگ  رد ص 5 

هکلب تسین  هعیش  تایلعج  زا  عوضوم  نیا  هک  دننادب  مرتحم  ناگدنناوخ  ات  تسا  هدش  هداد  باتک  نیمه  ات ص 518  رد ص 507  شباوج 
. دندرب تعیب  يارب  ربج  روزب و  رما  ودب  رد  ار  ترضح  نآ  هک  دناهدومن  رارقا  هتشون و  مه  یّنس  ءاملع  ناگرزب 

تـسا هعیـش  تالوعجم  زا  هک  تسا ) رایـسب  وا  ياهباتک  رد  مهرب  مه و  رد  تاررکم  نوچ   ) هدومن رارکت  باـتک  ناـمه  ياـج  نیدـنچ  رد 
. تسا یباوث  مالّسلا  هیلع  یلع  یتسود  هکنآ  لیبق  زا  يرابخا 

. تسا تشهب  رد  لوخد  ثعاب  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  نتسیرگ  و  دناسریمن ، ررض  نآب  یهانگ  هک 
. تسا هدش  هداد  ات ص 526  زا ص 521  هطلغم  نیا  باوج 

. دیئامنیم تباث  لیلد  هچب  دیئوگیم و  اجک  زا  ار  ناماما  تمصع  هک  هدومن  ضارتعا  مود  راتفگ  رد 
. هدیدرگ لقن  باتک  نیمه  رد ص 983  ارصتخم  تسا  رایسب  نیعمجأ  مهیلع  هّللا  مالس  يده  همئا  تمصع  رب  لئالد 

. تسا هدومن  یتالاکشا  تماما  تفالخب و  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  مخ و  ریدغب  عجار  رد ص 21 
ددرگ لاکشا  عفر  ات  دریگ  رارق  هعلاطم  دروم  باتک  نیمه  ات 624  رد ص 600  شباوج 

!؟ هدوب مه  یضار  هکلب  هدوبن  گنتلد  دوخ  یگدنامبقع  زا  هاگچیه  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هتشون  رد ص 23 
ات ص رد ص 835  لصفم  زا  يرصتخمب  تسا  رایـسب  هدوب  یـضاران  گنتلد و  الماک  ترـضح  نآ  هکنیا  تابثا  وا و  لوق  نالطب  رب  لئالد 

. تسا هدش  هراشا  باتک  نیمه  ات 1012  844 و ص 1011 
!!؟ نارگید دننام  هدوب  يرشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  دناسریم  دیجم  نآرق  هفیرش  هیآب  داهشتسا  اب  رد ص 27 

دوش هعجارم  هدومن  هضافا  قلخ  ناگدـیزگرب  زا  ضعبب  ار  دوخ  بیغ  ملع  دـنوادخ  هکنیاب  ندرب  یپ  هطلغم و  نیا  باوج  اّمعم و  ّلح  يارب 
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. باتک نیمه  ات ص 910  صب 902 
!!! تسا یتسرپتب  همئا  روبق  ترایز  دناهراکچیه و  ناگهدرم و  نارگید  دننام  ناماما  دیوگ  رد ص 31 و 34 

. دیئامن هعلاطم  باتک  نیمه  ات ص 268  زا ص 245  ار  شباوج 
!!! دش هتشک  دربب  شیپ  زا  يراک  تسناوتن  تساخرب و  تفالخ  بلطب  یلع  نب  نیسح  تسا  هتشون  رد ص 39 

هن هدومن  قحب  مایق  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ملاع  ءادهـش  رخفم  هک  دینادب  ات  دیناوخب  باتک  نیمه  ات 555  زا ص 534  ار  شباوج 
. هدوبن یلیلد  یّصن و  یلع  تفالخ  رب  هک  دنکیم  رارکت  شباتک  ياج  نیدنچ  رد  هیرهاظ  تسایر  تفالخ و  بلج  يارب 

یلع هک  هدش  هداد  ات ص 624  زا ص 600  ات ص 322 و  رد ص 317  هحیرـص  صوصن  لئالد و  تابثا  رد  وا  ياهیئوگهدـنکارپ  باوج 
. تسا هدوب  صوصنم  هفیلخ  مالّسلا  هیلع 

. درادن یتبسانم  یسیونهمدقم  اب  دهاوخیم  هدحیلع  یباتک  دوخ  مهدب  باوج  وا  ياهیزاب  هطسفس  اهیئوگهدنکارپ و  مامتب  مهاوخب  رگا 
يارب هدومن و  اهیزاب  هقح  تسا  هدز  هعیـش  ءاملع  نایعیـشب و  هتـسسگ  هتخیـسگراسفا  نآ  يرایـسب  ياهتمهت  اهغورد و  اهنیا  همه  رب  هوـالع 
ناشن یفارخ  يزاب  هّقحب  اهسکع  نآ  يور  ار  هعیش  بهذم  هدومن و  پاچ  یئاهسکع  اج  همه  زا  ربخیب  سران  ناناوج  ماوع و  رظن  بلج 

. هداد
رد دنهدب و  ار  وا  باوج  دنتسناوتن  ناناملسم  نیغّلبم  ءابطخ و  ءاملع و  نوچ  هک  دنیوگیم  وا  ناگدروخبیرف  اهزاب و  هطسفس  هکنآ  بجع 

!!؟ دنتشک ار  وا  اذل  دنوش  رضاح  دنتشادن  یملع  تردق  هرظانم  سلجم 
هلجم و  مچرپ )  ) هب موسوم  دوخ  همانزور  رد  یتالاقم  اهباتک  رب  هوالع  دوب  هتخادـنا  هار  یئوهایه  هک  شتایح  ناـمز  رد  مراد  رطاـخب  بوخ 

هدیمهف ناناوج  زا  رفن  دنچ  هلیسوب  دومنیم  یگتخیگنارب  يوعد  هدومن  عمج  دوخ  رودب  ار  ربخیب  ناناوج  هلیسو  نآب  دادیم و  رـشن  نامیپ ) )
لئالد رگا  مینک  تبحـص  وربور و  مه  اب  يرفن  ود  تولج  ای  تولخ  دـنک  نیعم  دوخ  لیمب  ار  یّلحم  هک  مداد  ماغیپ  وا  يارب  هبترم  نیدـنچ 
هعماج هقرفت  فالتخاب و  کمک  نیا  زا  شیب  هتشادرب  نایم  زا  راقن  هدش  تالکشم  ّلح  الا  موشیم و  میلست  نم  یتشاد  دوخ  راتفگ  رب  یتبثم 

. دیوشن ناگناگیب  يارب  زاسهنیمز  هدومنن و 
باوج ات  دیـسیونب  دینک  هبتاکم  هدادیم ) ناگرزب  ءاملع و  همهب  هک  دوب  یباوج  نیا   ) منکیمن يروضح  هرظانم  هبحاصم و  نم  دادیم  باوج 

؟ مهدب
زا صاخشا  هلیسوب  هچ  ینلع و  دئارج  هلیـسوب  هچ  نید  نیغّلبم  ءاملع و  فرط  زا  هک  دنتـشادن  ربخ  مدرم  هک  تسا  اج  نیمه  گرزب  هابتـشا 

يروضح هرظانم  نم  دادیم  باوج  يروضح  هرظانم  يارب  دوش  رضاح  هک  دشیم  غالبا  ناشیاب  اهرهش  ریاس  دهشم و  زاریـش و  نارهت و  مق و 
رد تسه  رارف  هار  هبتاکم  رد  هک  يردقب  دننادیم  مالک  ّنف  لها  نوچ  دوب  تاثحابم  زا  رارف  دوخ  نیا  مهدـب و  باوج  ات  دیـسیونب  میامنیمن 

. تسین يروضح  هملاکم  هثحابم و  رظانم و 
رـس هبتاکم  ناشیا  زاریـش و  ءاملع  نیب  يدیدم  تدم  ناهیک  همانزور  رد  اصوصخم  دندش  مه  هبتاکمب  رـضاح  ءاملع  زا  ياهّدـع  کلذ  عم 

نادنخ وا  ياهییوگهدنکارپ  هب  هتـسخ و  ناگدنناوخ  مامت  هک  درب  راکب  یناعم  ظافلا و  تاررکم  یئوگهدنکارپ و  يردـقب  دـشیم و  هداشگ 
. دندوب

ندینـش يروضح و  هرظانم  سلاجم  لیکـشت  يارب  ررکم  ياهماغیپ  زا  دـعب  هک  مدوب  یعاد  نید  نارازگتمدـخ  نیغّلبم  نیرتکچوک  زا  یکی 
زا ياهّدـع  هدـش  ببـس  نامه  هک   ) مداد یباوج  رـصتخم  وا  ياههطـسفس  ضعبب  روکذـم  نایاقآ  هلیـسوب  مدـش  راچان  تبقاع  سأـی  باوج 

هدومن نشور  ار  هدروخ  بیرف  ناناوج  الثم  دندرب ) وا  ياهیزاب  هّقحب  یپ  دنتـشگرب و  وا  زا  سلجملا  یف  هدش  نشور  هدروخ  بیرف  ناناوج 
رگید ياهاج  ای  هبوکداب  ماوع  نامدرم  تاجتـسد  زا  هک  یئاهـسکع  هلیـسوب  ار  هعیـش  بهذم  هک  تسنآ  امـش  ياهیراکطلغ  زا  یکی  متفگ 

. تسا اهسکع  نیا  نیزاوم  يور  نایعیش  یبهذم  دیاقع  دنک  نامگ  ربخیب  هدننیب  ره  هک  دیداد  ناشن  وراو  هدومن  پاچ 
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کی امـش  رگا  دومن  ثحب  اهنآ  ياملع  بتک  دانـسا و  يور  زا  دـیاب  یتلم  موق و  ره  دـیاقع  رد  اـقطنم  ـالقع و  هدـعاقلا  یلع  هکنآ  لاـح  و 
هیبش نتخاس و  مساق  هلجح  ندز و  هرادق  همق و  لفق و  ندز و  خیسب  هک  دیداد  ناشن  نایعیـش  دیلقت  عجارم  ءاهقف و  ءاملع و  بتک  زا  باتک 

نایاوشیپ يده و  همئا  زا  دنشاب و  هداد  روتسد  ياهداد  ناشن  وراو  ياهسکع  هلیـسوب  ياهدرک و  هطـسفس  يزاب و  هّقح  هک  یئاهزیچ  ریاس  و 
. مدرگیم میلست  نم  هدومن  لقن  يربخ  تاعوضوم  نیا  رد  بهذم  نید و 

ءاملع و هیلمع  لئاسر  هیهقف و  بتک  هدـیدرگ  نیعم  ینیزاوم  ندـب  نت و  ظـفح  يارب  هیلمع  لـئاسر  هیعرـش و  تاروتـسد  رد  هکنآ  لاـح  و 
ةورع لئاسرلا و  عمجم  یـسابع و  عماج  دـننام  هیلمع  ياههلاسر  عیارـش و  هعمل و  حرـش  لـیبق  زا   ) دـشابیم مومع  سرتسد  رد  هعیـش  ءاـهقف 
دینیبب دینک  هعلاطم  ار  مهرارسا ) هّللا  سدق  اهنآ  ياههمجرت  یناهفصا و  هّللا  تیآ  موحرم  تاجنلا  ۀلیسو  يدزی و  هّللا  تیآ  موحرم  یقثولا 
تسا یمدآ  ندب  نت و  ظفح  یبجاو  ره  زا  بجوا  هک  دنناسریم  احیرص  هدمآ و  ررقم  یماکحا  هچ  ندب  نت و  ظفح  يارب  هعیش  بهذم  رد 

. دوشیم مارح  ددرگ  ندب  نت و  ررض  بجوم  هک  یلمع  ره  و 
. ددرگیم طقاس  یهاگ  دراد  يرفعج  هقف  رد  یلصفم  باوبا  هک  اهنآ  ریغ  جح و  هزور و  لسغ و  وضو و  دننام  هبجاو  لامعا  رد  یّتح 

ندب ءاضعا  زا  يوضعب  ررـض  اهنآ  ندرک  لمع  رد  دنادب  ناملـسم  رگا  تسا  تراهط  همدـقم  هک  هبحتـسم  هبجاو و  لاسغا  وضو و  رد  الثم 
. ددرگیم طقاس  هدراو  طیارش  اب  دوش  فوخ  ثعاب  هک  دهدب  هریغ  ناوختسا و  درد  لامتحا  ول  دناسریم و 

زا دسرتب  هک  اهنآ  لاثما  تحارج و  ای  ءاضعا  مرو  ای  مشچ  درد  ای  ضرم  ببسب  تسا  بآ  لامعتسا  ررض  فوخ  ممیت  زاوج  دراوم  زا  یکی 
. دوش ملأتم  ای  ررضتم  بآ  لامعتسا 

رب مدقم  ار  ندب  نت و  ظفح  کلذ  عم  هدروآ  نامیا  طیارـش  ءزج  ار  نآ  دهدیم و  تفاظن  تراهطب و  يرفعج  سدقم  بهذم  هک  یتیمها  اب 
. تسا هداد  رارق  يزیچ  ره 

رهاظ نوخ  هک  دنریگب  یمـسق  ادمع  ار  نخان  ای  دننک  ورف  ندب  نتب و  ینزوس  یّتح  یعرـش  تهج  نودب  ادمع  دهدیمن  هزاجا  يرفعج  هقف 
. دوش

کی ره  رگا  دنیامن و  دوبک  ار  ندب  هک  یمـسقب  دننزب  ار  دوخ  ای  دنـشارخب و  تروص  ای  دننکب  وم  هدراو  بئاصم  رد  دنهدیمن  هزاجا  یتح 
. دنهدب هرافک  هدومن و  رافغتسا  دیاب  هدرک  هانگ  دنیامنب  ار  لامعا  نیا  زا 

هطـسفس رب  دننکیم  تنعل  هدرب و  یپ  يرفعج  هّقح  بهذـم  مالـسا و  سدـقم  نید  تمظعب  دوش  هعجارم  تارافک  تاید و  باب  رد  هکنانچ 
!؟ دنهد ناشن  وراو  هبتشم و  ربخیب  نامدرم  رب  ار  رما  هدومن  يزاب  مدرم  ینید  سیماون  اب  دنهاوخیم  هک  ینارگیزاب  نازاب و 

دراک هرادق و  همق و  خیم و  خیس و  ار  شندب  مامت  يرفعج ) هقح  بهذم  عرش و  روتسد  فالخ  رب  یفارخ   ) یماع درم  هک  دنزادنیب  سکع 
!! تسا يرفعج  بهذم  روتسد  اهنیا  دیوگب  هدروآ و  رد  هیبش  هریغ  هلجح و  رد  هدیشوپ  نانز  سابل  ینادرم  ای  هدز و  لفق  و 

نامگ ربخیب  نامدرم  هک  نداد  رارق  بهذـم  نالطب  لئالد  زا  ندروآ و  يرفعج  بهذـم  باسحب  ار  لهاج  یفارخ  یماـع  ناـمدرم  لاـمعا 
. تسا گرزب  تیانج  دناهدومن  یتشز  لامعا  نینچب  رما  هیلاع  يدابم  نآ  فرط  زا  هعیش  ءاهقف  ءاملع و  ای  ناماما و  اعقاو  دننک 

لصا داسف  یبارخ و  رب  لیلد  ار  لامعا  نآ  ناوتیمن  درادن  یساسا  يانبم  هک  تسا  يراج  یموق  دارفا  رد  یفارخ  تشز و  لامعا  زا  يرایـسب 
. داد رارق  بهذم 

. دشابیم هدنسیون  هدنیوگ و  هدیقع  داسف  يراکهطلغم و  ياههطسفس  يزاب و  هقح  رب  لیلد  اهنداد  ناشن  هنوراو  نیا 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخب  هک  تسا  یئاهتراسج  هدومن  رکذ  يرگهعیـش  باتک  رد  لاّیح  رگیزاب  درم  نیا  ررکم  هک  یبلاطم  هلمج  زا 

یماقم ای  هدراذگ  یمارتحا  اهنآب  ات  دنرادن  نارگید  رب  یناحجر  هداوناخ  نیا  ادبا  هتشون  احیرـص  هدیدرگ و  ضرعتم  اصوصخ  امومع و  هلآ 
. دناهدش لئاق  اهنآ  يارب  یماقم  ربمغیپ  ادخ و  اجک  میوش !؟ لئاق  اهنآ  يارب 

لامک اب  مالّـسلا  امهیلع  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قیاقح  رارـسا  فشاک  قطان  قحب  ماما  سدـق  تحاسب  تبـسن  شباتک  ياـج  دـنچ  رد  و 
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. یسراپ رعاش  دیارس  شوخ  هچ  هتشونن  شناد  درخ و  ملق  اب  يرایشوه و  تقو  رد  اعطق  هک  هدومن  اهتراسج  تحاقو 
درخ لها  دنناوخن  شگرزب 
درب یتشزب  ناگرزب  مان  هک 

هنقتم لئالد  باتک  نیا  قاروا  بلاغ  رد  هدش و  هداد  رواشیپ  تارظانم  یلایل  رد  هلـصفم  تانایب  نمـض  رد  ررکم  تالئاطال  نیا  باوج  الوا 
ات ص زا ص 565  ات ص 231 و ص 492 و  رد ص 224  اصوصخم  هدیدرگ  رکذ  هماع  قرط  زا  هحیحـص  رابخا  دـیجم و  نآرق  تایآ  زا 

. هدش هراشا  هحیرص  رابخا  هفیرش و  تایآ  لئالدب   578
يادخ هک  تسنیا  هن  رگم  هدومن  هبتشم  ناربخیب  رب  ار  رما  ادمع  هدوبن  دقتعم  نوچ  هدناوخ  رگا  هدناوخن و  نآرق  دایـش  درم  نیا  ایوگ  ایناث 

هروس هیآ 30  رد  هچنانچ  هداد  رارق  قلخ  زا  يافطصم  لئاق و  یتازایتما  اهنآ  يارب  هدوتـس و  ار  لیلج  نادناخ  نیا  يرایـسب  تایآ  رد  لاعتم 
هروس هیآ 22  رد  ٍضَْعب و  ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  دـیامرف  نارمع ) لآ   ) 3

ًانْسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  دیامرف  يروش )  ) 42
هرهاط ترتع  یلع و  يالعا  یلاع  ماقم  يرترب و  تیالوب و  رارقا  احیرـص  ننـست  لها  هماع و  ءاملع  رباکا  هک  تسنیا  رد  نم  رثأت  رتشیب  یلو 

!؟ ار اهنآ  لیاضف  دیامن  راکنا  هدازیعیش  رهاظب  فلخان  نیا  یلو  دنیامنیم  نیعمجا  مهیلع  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 
دوخ دساف  نطاب  نید  نانمـشد  رظن  بلج  يارب  كاّته  زومرم  درم  نیا  یلو  دنربیم  ار  تراهط  تیب  لها  مان  مامت  مارتحاب  یّنـس  ءاملع  مامت 

هدرب ار  اهنآ  مان  تحاقو  اب  هدومن و  رهاظ  ار 

تراهط تیب  لها  ترتع و  لئاضف  رد  هماع  ءاملع  بتک 

لئاضفب و دناهدوب  فرتعم  راودا  زا  ياهرود  ره  رد  بصاون ) جراوخ و  ياهدـع  ءانثتـساب   ) ننـست لها  ءاملع  مومع  هک  دـننادیم  عالطا  لها 
لها مانب  یلقتسم  باتک  اهنآ  رباکا  زا  يریثک  عمج  اصوصخم  تما و  مامت  رب  اهنآ  مدقت  قح  نیعمجا و  مهیلع  هّللا  مالس  دّمحم  لآ  بقانم 

یعفاـش یلع  دیـسریم  یبرقلا  ةدوم  مراد  رـضاح  دوـخ  هناـخباتک  رد  لاـحلا  هدیـسر و  یعاد  رظنب  هچنآ  دناهتـشون و  اراـختفا  تراـهط  تیب 
لیاضف بقانم و  يدنرز ، نیدلا  لامج  ظفاح  لوسرلا  لآ  ۀـفرعم  یف  لوصولا  جارعم  یفنح ، یخلب  نامیلـس  خیـش  ةدوملا  عیبانی  ینادـمه ،
فیلأت يداهلا  یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ۀفـشر  یعفاش ، هیقف  یلزاغم  نبا  تیبلا  لها  بقانم  یناهفـصا ، میعن  وبا  ظفاح  تیبلا  لها 
تیملا ءایحا  يواربش ، رماع  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  خیـش  فیلأت  فارـشالا  بحب  فاحتالا  باتک  يولع ، نیدـلا  باهـش  نب  رکب  یبا  دـیس 

نب میهاربا  مالـسالا  خیـش  نیطبـسلا  ءارهزلا و  یـضترملا و  لئاضف  یف  نیطمـسلا  دـئارف  یطویـس ، نیدـلا  لالج  فیلأت  تیبلا  لها  لئاضفب 
صاوخ ةرکذت  یکلام ، غابص  نب  نیدلا  رون  ۀمئالا  ۀفرعم  یف  همهملا  لوصف  یعفاش ، مرحلا  ماما  یبقعلا  ریاخذ  یئومح ،)  ) ینیومح دّمحم 
لوسرلا لآ  بقانم  یف  لوئـسلا  بلاطم  یعفاش ، یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  بلاطلا  ۀیافک  يزوج ، نبا  طبـس  فسوی  ۀمئالا  ۀفرعم  یف  ۀـمالا 

لولهب یـضاق  ریهـش  خروم  ققحم و  دـمحم  لآ  خـیرات  رد  همکاحم  حیرـشت و  مزراوخ ، ءابطخلا  بطخا  بقانم  یعفاـش ، هحلط  نب  دّـمحم 
. دشابیم يروز  هنگنز  تجهب 

تبث رایـسب  اقرفتم  تراهط  تیب  لها  بقانم  لیاضف و  ننـست  لها  هماع و  ياملع  گرزب  ریـسافت  هربتعم و  بتک  یمامت  رد  اـهنیا  رب  هوـالع 
. تسا

تسبوخ سپ  دندنخیم  وا  رب  اهینس  نایعیش  زا  هتـشذگ  دنکیم و  هطلغم  تسنادیم  هک  یتلاح  رد  دیـشکیمن  تلاجخ  يورـسک  ارچ  منادیمن 
متـسیب نرق  نارگ  يزاب  دندرگ و  هّبنتم  دنزادنا و  ریزب  تلجخ  رـس  ناشهتخیگنا  رب  ضوع  ار و  باتک  نیا  دنناوخب  وا  هدروخبیرف  نادیرم 

. دنسانشب اهیزورما ) لوقب   ) ار
ار يروز  هنگنز  يدنفا  تجهب  لولهب  دّمحم  یـضاق  فیلأت  یکرت  باتک  تساوخیم  القا  تشادـن  يدایز  راک  رـس و  یبرع  ياهباتک  اب  رگا 
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مانب هدوب  روهـشم  یلوطاـنا  لوبمالـسا و  رد  ناـفرع  هقف و  هیلقن و  هیلقع و  مولع  رد  هیکرت و  ریخا  نرق  فورعم  ءاـملع  الـضف و  هّلجا  زا  هک 
پاچ  ) هدش ددعتم  ياهپاچ  هدیدرگ و  همجرت  مه  یـسرافب  هک  دناوخب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرـشت و  )

. تسا دوجوم  یعاد  هناخباتک  رد  مه  وا  یسراف  یکرت و  لوا 
نارگیزاب رب  نیرفن  دنونشب و  ینس  گرزب  ملاع  نایب  زا  ار  قیاقح  يرادیرخ و  ار  سدقم  باتک  نآ  تسا  مزال  یّکاش  هعیـش  ره  رب  اعقاو  و 

. میئامنیم باتک  نآ  هعلاطمب  هیصوت  ار  نّنست  لها  ربخیب  ناناوج  رکفنشور و  ناردارب  اصوصخم  و  دنیامنب ، راک  هطلغم 
تنس لها  ءاملع  رباکا  زا  یـضعب  لاوقا  لقنب  هدومن  تصرف  مانتغا  مه  اجنیا  رد  هدیدرگ  جرد  باتک  نیمه  نتم  رد  هچنآ  رب  هوالع  مراچان 

دمحا اب  يزیربت  يورـسک  هک  دننادب  مرتحم  ناگدـنناوخ  ات  میامن  هراشا  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تیب  لها  یلع و  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رد 
!! دناهداد نایعیشب  یلاّعج  تبسن  هک  دناهتفر  یضاق  اهنت  مهلاثما  یناتسدرک و  دودرم )  ) خودرم يرصم و  نیما 

هکنآ هچ  دنیامنیمن  ربخ  لعج  هتفگن و  غورد  ادبا  دننیقداص  هرهاط  ترتع  وریپ  دنداعم و  ادـبمب و  دـقتعم  نوچ  نایعیـش  هک  دـننادیمن  اهنآ 
. دنتسه ادصمه  تیب  لها  لئاضف  لقن  ردام  اب  تعامج  ياملع  یمامت  اریز  دنرادن  ربخ  لعجب  یجایتحا 

رارقا و ارثن  امظن و  ررکم  هک  تسا  یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  دشابیم  اهنآ  هعبرا  همئا  نایاوشیپ و  زا  هک  ننـست  لها  گرزب  ناماما  هلمج  زا 
. هدومن مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بقانم  لیاضفب و  فارتعا 

تراهط تیب  لها  ترتع و  لئاضفب  فارتعا  رد  یعفاش  ماما  راعشا 

زا نیدـقعلا  رهاوج  رد  هدوب  يرجه  مهد  نرق  لیاوا  رد  زاجح  رـصم و  ءاملعلا  ملعا  هک  یعفاش  نیدـلا  رون  دیـس  يدوهمـس  همالع  هچنانچ 
زا همهملا  لوصف  رد ص 5  یکلام  نیدلا  رون  زین  دیامنیم و  لقن  هدوب  یعفاش  ماما  باحصا  زا  هک  نامیلس  نب  عیبر  زا  یقهیب  رکب  وبا  ظفاح 

رون نیدقعلا  رهاوج  زا  هدوملا  عیبانی  باب 62  لوا  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  هجاوخ  هدومن و  لقن  هتشون  یعفاش  بقانم  رد  هک  یقهیب  باتک 
تفگ هک  هدومن  رکذ  احورشم  یقهیب  زا  القن  هدوب  زاجح  رـصم و  ءاملع  ملعا  دوخ  نامز  رد  هک  هنیدملا  خیرات  هدنـسیون  يدوهمـس  نیدلا 

نیما و دـمحا  يورـسک و  دـننام   ) دنونـشب ار  تیبلا  لـها  لـیاضف  بقاـنم و  دـنرادن  تقاـط  ربـص و  مدرم  هک  دـنتفگ  یعفاـش  ماـماب  يزور 
يروف تسا  یـضفار  وا  دنیوگیم  یـضفار  اذـه  نولوقی  دـیامنیم  ار  تیبلا  لها  لئاضف  رکذ  ام  زا  یکی  هک  دـننک  هدـهاشم  رگا  و  ناشنارقا )

: تفگ هتخاس  راکشآ  ار  قیاقح  هدومن و  يراعشا  داشنا  سلجملا  یف  یعفاش 
اّیلع اورکذ  سلجم  یف  اذا 

ۀّیکّزلا ۀمطاف  هیطبس و  و 
هاوس يرکذ  مهضعب  يرجاف 

ۀّیقلقلس ّهنا  نقیأف 
هینب وا  اّیلع  اورکذ  اذا 
هّیلعلا تایاوّرلاب  لغاشت 

اذه موق  ای  اوزواجت  لاقی 
ۀّیضفاّرلا ثیدح  نم  اذهف 

سانا نم  نمیهملا  یلا  تئرب 
ۀّیمطافلا ّبح  ضفّرلا  نوری 

ّیبر ةالص  لوسّرلا  لآ  یلع 
ۀیلهاجلا کلتل  هتنعل  و 
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نانمـشد ضعب  دوشیم  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  رکذ  یـسلجم  رد  هک  ینامز  دیوگ  هکنآ  راعـشا  نیا  يانعم  هصالخ 
هداوناخ نیا  رکذ  عنام  هک  سک  نآ  دینک  نیقی  سپ  دنروآ  یم  نایمب  يرگید  رکذ  دننک  فرـصنم  دّمحم  لآ  رکذ  زا  ار  مدرم  هکنآ  يارب 
دوشیم هتفگ  دوشن و  وا  ياههچب  یلع و  رکذ  هک  دننکیم  لقن  دنلب  تایاور  اهنآ  دوش ) ضیح  شربد  زا  هک  ینز  ینعی   ) تسا قلقلس  دوشیم 

( متسه یعفاش  ماما  هک  نم   ) میوجیم يرازیب  تسا  اهیـضفار  ثیدح  نیا  اریز  وا ) ياههچب  یلع و  رکذ  ینعی   ) رکذ نیا  زا  موق  يا  دیرذگب 
عوـن نیا  رب  دـنوادخ  تنعل  تسا و  نم  راـگدرورپ  تاولـص  لوـسر  لآ  رب  همطاـف  یتـسود  ار  ضفر  دـننیبیم  هـک  یمدرم  زا  ادـخ  يوـسب 

(. دنناوخب یضفار  ار  دّمحم  لآ  ناتسود  هک   ) تیلهاج
پاچ راصبالا  رون  رد ص 139  یجنلبش  نمؤم  دیـس  و  لوبمالـسا ) پاچ   ) هدوملا ص 355 عیباـنی  باب 62  نمض  یفنح  یخلب  نامیلـس  و 

لوصولا جارعم  رد  يدـنرز  نیدـلا  لامج  ظفاح  زین  همهملا و  لوصف  رد ص 4  یکلام  غابـص  نبا  نیدـلا  رون  یقهیب و  زا  القن  لاس 1290 
: تفگ یعفاش  هک  دناهتفگ  راعشا  نیا  زا  دعب 

اّلک تلق  تضّفرت  اولاق 
يداقتعا ینید و ال  ضفرلا  ام 

ّکش ریغ  تّیلوت  نکل 
داه ریخ  ماما و  ریخ 

اضفر ّیصولا  ّبح  ناک  نا 
دابعلا ضفرا  یّنناف 

نیرتهب ماما و  نیرتهب  کش  نودب  مرادیم  تسود  نکل  نم  داقتعا  هن  نم و  نید  ضفر  تسین  ادبا  متفگ  يدـش  یـضفار  دـنتفگ  نمب  ینعی 
. متسه مدرم  همه  زا  رتیضفار  نم  هک  یتسردب  سپ  تسا ) ترضح  نآ  نیرهاط  لآ  و   ) ربمغیپ یصو  یتسود  ضفر  ینعم  رگا  ار  يداه 
لاس رصم  پاچ  قعاوص  باب 9  زا  مود  لصف  نمـض  رد ص 79  یکم  رجح  نبا  ءابدالا و  مجعم  مشـش  دلج  رد ص 387  يومح  توقای 

بیطخ یبْرُْقلا و  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  هفیرـش  هیآ  لیذ  شریبک  ریـسفت  متفه  دلج  رد ص 406  يزار  رخف  ماـما  1312 و 
نامیلس باب 2 و  نمض  لاس 1290  پاچ  راصبالا  رون  رد ص 140  یجنلبش  نمؤم  دیـس  لصف 13 و  نیسحلا  لتقم  رد ص 129  مزراوخ 

هک دناهدومن  لقن  هدوب  یعفاش  باحصا  زا  یکی  هک  نامیلـس  نب  عیبر  زا  هدوملا  عیبانی  باب 62  لوبمالسا  پاچ  رد ص 356  یفنح  یخلب 
: تفگ هدومن و  داشنا  یعفاش  ار  راعشا  نیا 

ینم نم  بصحملاب  فق  ابکار  ای 
ضهانلا اهفیخ و  نکاسب  فتها  و 

ینم یلا  جیجحلا  ضاف  اذا  ارحس 
ضئافلا تارفلا  مطتلمک  اضیف 

دّمحم لآ  بح  اضفر  ناک  نا 
ضفار ّینا  نالقّثلا  دهشیلف 

باهش نب  رکب  یبا  دیس  فارشالا و  بحب  فاحتالا  باتک  رد ص 29  يواربش  رماع  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  خیش  ردقلا  لیلج  همالع  زین  و 
رد رـصم  هیمالعا  هعبطم  پاچ  يداهلا  یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداـصلا  ۀفـشر  باب 4  زا  باب 2 و ص 49  زا  رد ص 31  يولع  نیدـلا 

لاس 1303
لقن یعفاش  ماما  زا  هقرحم  قعاوص  رد ص 88  یکم  رجح  نبا  لوسرلا و  لآ  ۀفرعم  یف  لوصولا  جارعم  رد  يدنرز  نیدـلا  لامج  ظفاح  و 

: تفگیم هک  هدومن 
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مکّبح هللا  لوسر  تیب  لها  ای 
هلزنا نآرقلا  یف  هّللا  نم  ضرف 
مّکنا ردقلا  میظع  نم  مکافک 

هل ةالص  مکیلع ال  ّلصی  مل  نم 
هیآب هراشا   ) هدش لزان  بجاو  نیا  دیجم  نآرق  رد  ادخ و  بناج  زا  هدـیدرگ  بجاو  امـش  یتسود  تبحم و  ادـخ  لوسر  تیب  لها  يا  ینعی 

وا زامن  دتسرفن  امش  رب  تاولص  یـسک  ره  هکنآ  دمحم  لآ  يا  امـش  ردق  تمظع  رد  دنکیم  تیافک  دش ) رکذ  البق  هک  تسا  هروس 42   22
لآ دـمحم و  رب  تاولـص  كرت  ادـمع  یـسک  رگا  تسا و  زامن  تابجاو  زا  هک  تسا  زامن  دهـشت  رد  تاولـصب  هراـشا   ) دـش دـهاوخن  لوبق 

(. تسا لوبق  لباق  ریغ  لطاب و  شزامن  دیامنب  زامن  دهشت  رد  ار  دمحم 
لآ ّبح  یف  نکت  مل  ول  هک  اهنآ  رب  دـشاب  تجح  مامتا  هک  هدورـس  اهنیما ) دـمحا  اهیورـسک و  لاثما  يروآدای  يارب   ) شراعـشا رخآ  رد  و 

. ياهدازمارح اعطق  دنیشنب  تگرمب  ردام  دمحم  لآ  یتسود  رد  یشابن  رگا  ینعی  دلوملا ، بیط  ریغ  کّما  کتلکث  دّمحم ،
دمحا اهیورـسک و  لاثما  میدقت  هدیـسر  هماع  هصاخ و  قرط  زا  هک  یثیدـح  اهدـص  زا  ثیدـح  کی  یعفاش  ماما  رخآ  رعـش  نیا  تبـسانمب 

نبا ظفاح  ار  ثیدح  نیا  مهدیمن و  یحیـضوت  ثیدح  يانعم  رب  دئاز  میامنیم و  دنتـسه  اهنآ  تاماقم  راهطا و  تیب  لها  فلاخم  هک  اهنیما 
قح فرعی  مل  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیامنیم  لقن  یملید  خیـشلا  وبا  زا  هقرحم  قعاوص  رد  بصعتم  یکم  رجح 

. رهط ریغ  یف  هّما  هب  تلمح  ؤرما  اّما  ۀیناز و  دلو  اّما  قفانم و  اّما  ثالث  يدحال  وهف  برعلا  راصنالا و  نم  یترتع 
دلو ای  تسا  انزلا  دـلو  اـی  تسا  قفاـنم  اـی  دوب  دـهاوخ  زیچ  هس  زا  یکی  وا  سپ  برع  راـصنا و  زا  ارم  ترتع  قح  دسانـشن  هک  یـسک  ینعی 

. تسا ضیح 

تراهط تیب  لها  ترتع و  لئاضف  رد  رابخا 

تمالع خزود و  تشهب و  حاتفم  هرهاط  ترتع  ضغب  بح و  اهیورـسک ) لاثما   ) لیلج نادناخ  نیا  ناهاوخدـب  نانمـشد و  مشچ  يروک  زا 
ار ینعم  نیا  قیدـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  رایـسب  رابخا  لقن  اب  نّنـست  لها  هماع و  ءاملع  رباکا  هچنانچ  تسا  رفک  ناـمیا و 

. دناهدومن
هک هدروآ  تدوم  هیآ  لیذ  دوخ  ریـسفت  رد  تسا  هماع  ءاملع  رباکا  زا  هدش و  هدرمـش  ثیدح  باحـصا  ماما  هک  یبلعث  دمحا  ماما  هلمج  زا 

نید زا  رفاک و  دـشاب  هتـشاد  هدـیقع  نیا  فالخ  سک  ره  تسا و  مالـسا  ناکرا  نید و  لوصا  هلمج  زا  تراهط  تیب  لها  تدوم  تبحم و 
یلجب هّللا  دبع  نب  ریرج  زا  دوخ  دانـساب  یناهفـصا  دماح  نب  هّللا  دبع  هک  تسا  يربخ  ینعم  نیا  رب  لیلد  دشابیم و  یبصان  جراخ و  مالـسا 
دّمحم لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الأ و  ادیهش  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور 

نم الا و  نامیالا  لمکتـسم  انمؤم  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و  ابئات  تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و  هل  اروفغم  تام 
فزت امک  ۀـّنجلا  یلا  ّفزی  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و  ریکن  رکنم و  مث  ۀـّنجلاب  توملا  کـلم  هرـشب  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تاـم 

هللا لعج  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و  ۀّنجلا  یلا  ناباب  هربق  یف  هل  حتف  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و  اهجوز  تیب  یلا  سورعلا 
موی ءاج  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  ۀعامجلا  ۀنـسلا و  یلع  تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الأ و  ۀـمحرلا  ۀـکئالم  رازم  هربق 
ّمشی مل  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  ارفاک  تام  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  هللا  ۀمحر  نم  سیآ  هینیع  نیب  ابوتکم  ۀمیقلا 

. ۀّنجلا ۀحئار 
هیمالعا هعبطم  پاچ  يداهلا  یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداـصلا  ۀفـشر  باب 4  زا  رد ص 45  يولع  نیدلا  باهـش  نب  رکب  یبا  دیـس  زین  و 

نیمه فاشک  بحاص  زا  تدوم  هیآ  لیذ  شریبک  ریـسفت  متفه  دلج  رد ص 405  يزار  رخف  ماما  یبلعث و  ریـسفت  زا  لاس 1303  رد  رصم 
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. دناهدومن لقن  ار  ربخ 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دنانیرسفم  ریهاشم  زا  هک  همرکع  كاحض و  زا  هرصبتب  موسوم  دوخ  ریسفت  رد  یکشاوک  و 

. امهئانبا نیسحلا و  نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  یتبارق  یف  ینوظفحت  نا  ّالا  ارجا  هیلا  مکوعدا  ام  یلع  مکلئسا  دومرف ال  هلآ 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  یبرقلا  تدوم  زا  مود  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  و 

ۀّنجلا یف  مهّلک  ادغ  انلاثما  انّوبحمف  نوقزرت  انب  نّوبحت و  انب  نومرکت و  انب  ّنإف  انب  اوعفشتسا  یلاعت و  هّللا  یلا  انتبحمب  اولّسوت  دومرف  هلآ  و 
ۀمحر یف  حبصی  هّللا و  ۀمحر  یف  یشمی  نا  ّبحا  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور  نادعم  نب  دلاخ  زا  زین  و 

ءایصوالا لضفا  یّیصو  تایّرذلا و  لضفا  یتیّرذ  ّناب  ّکش  هبلق  ّنلخدی  الف  هّللا 
سفن يذـّلا  انعم و  ۀـّنجلا  لخد  اندوی  وه  هّللا و  یّقتا  نم  ّناف  تیبلا  لها  انتّدوم  اومزلا  دومرف  ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  رباج  زا  زین  و 

انّقح ۀفرعمب  ّالا  هلمع  ادبع  عفنی  هدیب ال  دّمحم 
لهـال ناـمأ  موّجنلا  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دومن  لـقن  عوکا  نب  ۀملـس  زا  یلعی  وـبا  زا  قـعاوص  مود  لـصف  رد  یکم  يرـصم  رجح  نبا  و 

فالتخالا نم  یتّمال  ناما  یتیب  لهأ  ءامّسلا و 
رد هک  تسا  هدیـسر  ننـست  لها  هماع و  قرط  زا  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  دّـمحم  لآ  هرابرد  هک  تسا  ربخ  نارازه  زا  ياهنومن  رابخا  نیا 

. درادن لقن  لاجم  نیا  زا  شیب  یسیونهمدقم 
هّللا لجع  نامز  ماما  دوجوب  داقتعا  رد  نایعیـشب  تیودهملا ) يدهملا و   ) باتک رد  اصوصخم  نیما  دـمحا  يورـسک و  تاضارتعا  هلمج  زا 

دناهتخادنا و هار  یئوهایه  هدرک و  رارکت  یبات  بآ و  اب  هررکم  تاحفـص  رد  ار  ینعم  نیا  دـشابیم و  راظنا  زا  بئاغ  هک  تسا  هجرف  یلاعت 
. ادیپان اهرظن  زا  مان و  يدهم  تسه  یماما  دنیوگیم  هک  تسا  نایعیش  ياههتخاس  تایلعج و  زا  هدیقع  نیا  دناهتشون 

ءاملع بتک  رد  طقف  رگا  الا  دندماین و  رب  قیقحت  ماقم  رد  دندادن و  دوخب  ار  بتک  رد  ریـس  هعلاطم و  تمحز  دنتـشادن و  ربخ  هکنآ  لاح  و 
دّمحم يدهم  ترـضح  دوجوب  داقتعا  دندیمهفیم  دندومنیمن  اجیب  بصعت  دانع و  دندوب و  هدومن  روغ  هعیـش ) بتک  زا  هتـشذگ   ) ننـست

دـشابیمن اهنت  نایعیـشب  صوصخم  هدـیدرگ  ناهنپ  راظنا  زا  هدومن و  تبیغ  هک  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  ناـمزلا  رـصعلا و  ۀـجح  نسحلا  نبا 
یناربط نیدقعلا و  رهاوج  رد  يدوهمس  هماّلع  لیبق  زا  هماع  ءاملع  رباکا  هدیدرگ و  تبث  زین  ننست  لها  گرزب  ءاملع  هربتعم  بتک  رد  هکلب 

عیبانی رد  یخلب  نالک  هجاوخ  دـئارف و  رد  ینیومح  ننـس و  رد  هجاـم  نبا  ننـس و  رد  دواد  یبا  دنـسم و  رد  لـبنح  نب  دـمحا  طـسوا و  رد 
رد هحلط  نبا  دـمحم  باـطخلا و  لـصف  رد  اـسراپ  هجاوخ  يولعلا و  صئاـصخ  ننـس و  رد  یئاـسن  ماـما  قعاوص و  رد  رجح  نبا  ةدوـملا و 

رابخا یف  نایبلا  باتک  رد  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  تالسلسم و  رد  يرذالب  ظفاح  ةوبنلا و  دهاوش  رد  یماج  نیدلا  رون  لوئسلا و  بلاطم 
حرـش رد  نیدلا  حالـص  همالع  یبرقلا و  ةدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  همهملا و  لوصف  رد  یکلام  غابـص  نبا  نامزلا و  بحاص 

تاحوتف و رد  یبرع  نیدلا  یحم  خیـش  نامیالا و  بعـش  دوخ  حیحـص  رد  یقهیب  بابحالا و  ۀـضور  رد  يزاریـش  نیدـلا  لامج  هرئادـلا و 
ةرد رد  یماطـسب  نمحرلا  دبع  خیـش  هرکذت و  رد  يزوج  نبا  طبـس  ءادعـسلا و  تیادـه  رد  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  برغملا و  ءاقنع 

تیقاوی و رد  ینارعش  همالع  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  نیدلا  دیؤم  نیبغارلا و  فاعسا  رد  يرصملا  نابـصلا  دمحم  خیـش  فراعملا و 
ار اهنآ  مامت  مان  نتـشون  لاجم  رـصتخم  تاحفـص  نیا  هک  ننـست  لها  ءاملع  رباکا  زا  نارگید  و  ةاکـشم ، حرـش  ةاقرم  رد  یقّتم  یلع  خـیش 

. دناهدرک باب  نیا  رد  یقیمع  تاقیقحت  اهنآ  زا  يرایسب  یتح  دناهدومن و  لقن  ترضح  نآب  عجار  يرایسب  رابخا  دهدیمن 
لقن اجنیا  رد  قبـس  ام  یلع  ادـئاز  رکف  نشور  ناناوج  یئانیب  ۀـهج  هماع  ءاـملع  رباـکا  زا  یـسیونهمدقم  ياـضتقاب  يربخ  دـنچ  هنومن  يارب 

دونع و يرـصم  نیما  دمحا  هدنبیرف و  لاّیح  يزیربت  يورـسک  هکلب  تسین  نایعیـش  ياههتخاس  تایلعج و  زا  هدیقع  نیا  دـننادب  ات  میئامنیم 
. دناهدومنیم هبتشم  ناربخیب  رب  ار  رما  دناهدوب و  راک  هطلغم  اهنآ  لاثما 

مه اجنیا  رد  هدش و  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  عوضوم  رد  هدراو  رابخاب  یتاراشا  باتک  نیمه  ات ص 997  رد ص 991  هکنآ  رب  هوالع 
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. ددرگ تقیقح  فشک  ات  مینکیم  رکذ  رگید  رابخا  ضعب  میئامنیم و  يرگید  نایب 

تنس لها  قرط  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوجوب  رابخا 

رد یکم  رجح  نبا  نیدقعلا و  رهاوج  رد  یعفاش  يدوهمس  همالع  ةدوملا و  عیبانی  باب 73  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  نالک  هجاوخ  . 1
رد هک  دـناهدومن  لقن  تارابع ) ظافلا و  رد  یتوافت  رـصتخمب   ) لاله نب  یلع  يراـصنا و  بویا  وبا  زا  طـسوا  رد  یناربط  هقرحم و  قعاوص 
نم کجّوز  كاّیا  هّللا  ۀـمارکل  ّنا  دومرف  مرکا  لوسر  درکیم  هیرگ  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  توم  ضرم 

املع مهرثکا  املس و  مهمدقأ  وه 
تیاصوب دیزگرب  ار  یلع  دومرف  رگید  رظن  هاگنآ  لسرم  ربمغیپ  دومن  رایتخا  ارم  سپ  نیمز  لها  رب  دومرف  رظن  لاعتم  دنوادخ  دومرف  هاگنآ 

. مدوخ یصو  ار  وا  مهد  رارق  واب و  میامن  جیوزت  ار  وت  هک  دومن  یحو  نمب  سپ 
ریطی ناحانج  هل  نم  اّنم  کیبا و  ّمع  ةزمح  وه  ءادهّشلا و  ریخ  اّنم  کلعب و  وه  ءایـصوالا و  ریخ  انم  كوبأ و  وه  ءایبنالا و  ریخ  اّنم  ۀمطاف  ای 

كانبا و امه  نیـسحلا و  نسحلا و  ۀّنجلا  لها  بابـش  ادّیـس  ۀـّمالا و  هذـه  اطبـس  اّنم  کیبا و  ّمع  نبا  رفعج  وه  ءاش و  ثیح  ۀـّنجلا  یف  امهب 
كدلو نم  وه  ۀّمالا و  هذه  يدهم  اّنم  هدیب  یسفن  يّذلا 

هّللا دبع  نب  رباج  زا  یعبر  نب  ۀیابع  زا  ةدوملا  عیبانی  باب 77  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  نیطمسلا و  دئارف  رد  ینیومح  مالسالا  خیش  . 2
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامنیم  لقن  يراصنا 

مالّسلا هیلع  يدهملا  مئاقلا  مهرخآ  ّیلع و  مهلوا  رشع  انثا  يدعب  یئایصوا  ّنا  نیّیصولا و  دیس  ّیلع  نیّیبنلا و  دیس  انا 
ياپ رب  نیسح  مدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  مدش  دراو  تفگ  هک  دننکیم  لقن  یسراف  ناملس  زا  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  و  . 3

: دومرفیم دیسوبیم و  ار  شتروص  فرط  ود  هتسویپ  هتسشن و  ترضح  نآ 
هیلع ّيدهملا  مهمئاق  مهعـسات  ۀعـست  ججح  وبا  ۀّجحلا  وخأ  ۀّجحلا  نب  ۀّـجح  تنا  مامالا و  نب  ماما  تنا  دیـسلا و  وخا  دّیـسلا  نب  دّیـس  تنا 

مالّسلا
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  دئارف  رد  ینیومح  مالسالا  خیش  زین  و  . 4

میرم نب  یـسیع  هّللا  حور  لزنیف  يدهملا  يدلو  مهرخآ  یلع و  مهلوأ  رـشع  انثالا  يدـعب  قلخلا  یلع  هّللا  جـجح  یئایـصوا و  یئافلخ و  ّنا 
. برغملا قرشملا و  هناطلس  غلبی  اهبر و  رونب  ضرالا  قرشت  يدهملا و  فلخ  یّلصیف 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  زین  و  . 5
اریشب و ّقحلاب  ینثعب  يّذلا  املظ و  اروج و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  ضرالا  ألمی  يّذلا  يدهملا  رظتنملا  مئاقلا  هدلو  نم  یّیـصو و  اّیلع  ّنا 

نم مئاقلل  هّللا و  لوسر  ای  لاقف : هّللا  دبع  نب  رباج  هیلا  ماقف  رمحالا  تیربکلا  نم  ّزع  هتبیغ ال  نامز  یف  هتماماب  لوقلا  یلع  نیتباثلا  ّنا  اریذـن 
هّللا و رما  نم  رما  اذه  ّنا  رباج  ای  لاق  ّمث  نیرفاکلا  قحمی  اونمآ و  نیذلا  هّللا  صّحمیل  ّیبر و  يا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  ۀـبیغ  كدـلو 

. رفک ّلج  ّزع و  هّللا  رما  یف  ّکشلا  ّناف  ّکشلا  كاّیإف و  هّللا  ّرس  نم  ّرس 
لقن تسا  هماع  ياملع  رباکا  زا  هک  اسراپ  دّـمحم  دیـس  هجاوخ  باطخلا  لصف  زا  ةدوملا  عیباـنی  باب 79  رد  یفنح  نـالک  هجاوخ  زین  و  . 6
زور لاس 231  رد  هدیدرگ  دلوتم  هک  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّـمحم  وبا  تراهط  تیب  لها  ناماما  زا  دـیوگ  هک  دـنکیم 

: هتشون هاگنآ  دیدرگ  نفد  شردپ  يولهپ  رد  دومن و  یناگدنز  لاس  شش  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  لوالا و  عیبر  مشش  هعمج 
دنع رـشع  انثالا  ۀّمئالا  متاخ  نامّزلا و  بحاص  يدـهملا و  ۀّـجحلا و  مئاقلاب و  یّمـسملا  رظتنملا  دّـمحم  مساقلا  یبأ  ریغ  ادـلو  فّلخی  مل  و 
نبا وه  هوبأ و  یفوت  سجرن  اهل  لاقی  دـلو  ّما  هّما  نیتئام  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  نابعـش  نم  فصنلا  ۀـلیل  رظتنملا  دـلوم  ناک  ۀـیمامالا و 

. نالا یلا  یفتخاف  نینس  سمخ 
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: دیوگ مهدزای  ماما  يرکسع  ترضح  تالاح  حرش  زا  دعب  هقرحم  قعاوص  رد ص 127  یکم  رجح  نبا  ظفاح  . 7
ۀمکحلا و اهیف  یلاعت ) كرابت و   ) هّللا هاتا  نکل  نینـس  سمخ  هیبأ  تافو  دنع  هرمع  و  ۀّـجحلا ) دّـمحم  مساقلا  یبا   ) هدـلو ریغ  فلخی  مل  و 

. بهذ نیأ  فرعی  ملف  باغ  ۀنیدملاب و  رتس  ّهنال  رظتنملا  مئاقلا  یّمسی 
هدومن لقن  و  هجرف ، یلاعت  هّللا  لجع  يدهم  ترضح  تالاحب  تسا  هداد  صاصتخا  ار  باب 86  ات  باب 71  زا  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  . 8

یبا نبا  نیدـقعلا و  رهاوج  رد  يدوهمـس  همالع  و  ۀّـجحملا ، باتک  رد  نامیلـس  نب  مشاـه  لـیبق  زا  ار  ناـشدوخ  ءاـملع  رباـکا  لاوقا  تسا 
هحلط نب  دّمحم  و  نیبغارلا ، فاعسا  رد  يرصملا  نابصلا  دّمحم  و  نیطمسلا ، دئارف  رد  میهاربا  نب  دّمحم  و  هغالبلا ، جهن  حرش  رد  دیدحلا 
یجنگ و  هّمهملا ، لوصف  رد  غابـص  نبا  و  ءایلوالا ، ۀـیلح  رد  میعن  وبا  و  هرئادـلا ، حرـش  رد  يدفـص  نیدـلا  حالـص  و  لوئـسلا ، بلاـطم  رد 

هک یناسکب  هداد  صاـصتخا  ار  باب 82  اصوصخم  و  هباحـص ، زا  يرایـسب  زا  مهریغ  و  بقانم ، رد  یمزراوخ  و  ناـیبلا ، باـتک  رد  یعفاـش 
: ناونع نیاب  دندید  شراوگرزب  ردپ  تایح  نامز  رد  ار  يدهم  ترضح 

. امهنع هّللا  یضر  هدلو  هدعب  نم  مامالا  ّنا  مهملعا  هیلاوم و  صاوخل  يدهملا  مئاقلا  هدلو  يرا  يرکسعلا  نسحلا  دّمحم  وبا  مامالا  نایب  یف 
. دندومن ترایز  يرکسع  نسح  ماما  شردپ  نامز  رد  ار  يدهم  ترضح  هک  يرایسب  عمج  زا  دنکیم  لقن  ربخ  هدزاود  باب  نیا  رد  و 

وا يدحا  دناهتخاس و  نایعیش  ار  بئاغ  ماما  يدهم  دوجو  تسا  هتـشون  هک  دنـسانشب  ار  ناشلاّیح  هتخیگنا  رب  دنناوخب و  يورـسک  ناوریپ  ات 
هدوب اجک  هدوب و  هنوگچ  هدیدن  ار 

دمحا يورـسک و  رب  دیونـشب و  ینـس  ءاملع  تانایب  زا  دناهتـشون  هعیـش  نیثدحم  نیقثوم و  ءاملع و  رباکا  هک  تبیغ  بتک  اهدـص  رب  هوالع 
(. دیئامن تنعل  راک  هطلغم  نازاسنید  ناگدنبیرف و  نارگیزاب و  و   ) خودرم نیما و 

. ناونع نیاب  دناهدیسر  ترضح  نآ  تمدخ  يربک  تبیغ  رد  هک  یناسک  زا  دنکیم  لقن  ربخ  هدزای  باتک  نامه  باب 83  رد  و 
. يربکلا هتبیغ  دعب  مالسلا  هیلع  يدهملا  نامزلا  بحاص  يار  نم  نایب  یف 

هعجارم باب 82 و 83  اصوصخم  ةدوملا  عیبانی  باتک  لصاب  تسا  بلاط  سک  ره  دش  رظنفرـص  راصتخا  ظفح  ۀـهج  رابخا  نآ  لقن  زا  هک 
. دوش تقیقح  فشک  ات  دنیامن 

دناهدومن مه  رظن  هدیقع و  راهظا  دهدیمن  ار  اهنآ  همه  لقن  لاجم  تاحفص  قیض  هک  رایـسب  رابخا  لقن  اب  هماع  فصنم  ءاملع  رثکا  هصالخ 
. دشابیم يرکسع  نسح  ماما  ترضح  دنمورب  دنزرف  دمحم  مساقلا  یبا  يدهم  ترضح  زا  دارم  هک 

: دیوگ ترضح  نآ  قح  رد  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  هچنانچ  . 9
. ءارماسب هدلوم  يرکسعلا و  دمحم  یبأ  نبا  وه 

. تسا هتشون  هرئادلا  حرش  رد  يدفص  نیدلا  حالص  خیش  زین  و  . 10
. مهنع هللا  یضر  يدهملا  مهرخآ  یلع و  اندّیس  مهلّوا  ۀّمئالا  نم  رشع  یناّثلا  مامالا  وه  دوعوملا  يدهملا  ّنا 

مالّسلا و هیلع  يدهم  ترضحب  عجار  هماع  ءاملع  رباکا  لاوقا  لقن  زا  دعب  هدوملا  عیبانی  باب 79  رخآ  رد  یفنح  یخلب  نالک  هجاوخ  و  . 11
. هدومن هدیقع  راهظا  نینچ  ترضح  نآ  تدالو 

ةدلب یف  نیتئام  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  نابعـش  نم  رـشع  سماخلا  ۀلیل  تناک  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  ةدالو  نا  تاقثلا  دنع  ققحملا  مولعملا 
نم نیرشعلا  ۀسماخلا و  ۀجردلا  علاطلا  ناک  سوقلا و  یف  يذلا  ربکالا  نارقلا  عبار  وه  سوقلا و  یف  ناک  يذلا  رغـصالا  نارقلا  دنع  ءاّرماس 

. ءاّرماس قفا  یف  ۀکرابملا  هتجیاز  ناطرسلا و 
. تسا هتشون  باب 20  رخآ  رد  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  باتک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هیقف  هّللا  دبع  وبا  و  . 12

سایلا رـضخلا و  یـسیع و  ءاقب  لیلدـب  هئاقب  یف  عانتما  نالا و ال  یلا  هتبیغ  ذـنم  قاـب  دوجوم  ّیح  وهف  يرکـسعلا  نسحلا  دـلو  يدـهملا  نا 
. مالسلا مهیلع 
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نب یلعب  ار  ترـضح  نآ  بسن  هلـسلس  هکنیا  زا  سپ  ۀّمئالا  ۀفرعم  یف  هّمالا  صاوخ  ةرکذـت  رد ص 204  يزوج  نبا  طبـس  فـسوی  و  . 13
: دیوگ هاگنآ  هدومن  لقن  بلاط  یبأ 

. ۀّمئالا رخآ  وه  یلاّتلا و  رظتنملا و  مئاقلا  نامّزلا  بحاص  ۀّجحلا  فلخلا  وه  و 
. مالّسلا هیلع  يدهملا  وه  کلذف  دیوگ : نینچ  ترضح  نآ  روهظب  عجار  تنس ) لها   ) ناشدوخ ءاملع  قرط  زا  ربخ  دنچ  لقن  زا  دعب 

هّللا لجع  يدهم  ترضح  دوجو  تابثا  يرایسب  لئالد  اب  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم  باب 12  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  و  . 14
ّیلع نب  عناقلا  دّـمحم  نب  لّکوتملا  یلع  نب  صلاخلا  نسحلا  نب  دّـمحم  مساقلا  یبا  یف  رـشع  یناـّثلا  باـبلا  ناونع  نیاـب  دـیامنیم  ار  هجرف 

نب نینمؤملا  ریما  یضترملا  ّیلع  نب  یکّزلا  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداّصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  نب  اضّرلا 
. مالسلا مهیلع  رظتنملا  حلاّصلا  فلخلا  هّجحلا  يدهملا  بلاط ، یبا 

. دوشیم رکذ  مارم  تابثا  يارب  هک  سدقم  دوجو  نآ  هیلاع  تاماقم  تابثا  ترضح و  نآ  هحیدم  رد  يراعشاب  ار  باب  نیا  دیامنیم  ءادتبا  و 
هّللا هدّیأ  دق  ۀّجحلا  فلخلا  اذهف 

هایاجس هاتا  ّقحلا و  جهنم  ای  اذه 
هاقرم دییأتلاب  ایلعلا  يرذ  یف  یلعا  و 

هالحتف میظع  لضف  یلخ  هاتا  و 
هانیور دق  الوق  هّللا  لوسر  لاق  دق  و 

هانعم كردا  اذا  لاق  امب  ملعلا  وذ  و 
هامسمب تءاج  يدهملا  یف  رابخالا  يری 
هامس فصولا و  ۀبسنلاب و  هادبا  دق  و 

هایحم قارشال  ینم  هلوق  یفکی  و 
هارسم هاسرم و  ءارهزلا  ۀعضب  نم  و 

هابشا لاثما و  هیتوا  ام  غلبی  نل  و 
هافامب اونام  ام  يدهملا  وه  اولاق  نمف 

هلدا و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هروثأـم  راـبخا  عـیمج  هک  دـیامنیم  تباـث  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لـئالد  اـب  قرو  کـی  زا  شیب 
تقباطم الماک  هدیدرگ  لقن  يذمرت  ملسم و  يراخب و  حیحص  یتح  نیقیرف  بتک  رد  هدومن و  نایب  يدهم  ترضحب  عجار  هک  ار  یتامالع 

زا دلوتم و  ءارماس  رد  یـسابع  هفیلخ  هّللا  یلع  دمتعم  مایا  رد  هک  هجرف  هّللا  لجع  يرکـسع  ترـضح  حلاص  فلخ  يدهملا  دّمحم  اب  دراد 
. هدیدرگ ناهنپ  يداعا  سرت 

دیامنیم ار  هحیرـص  هحیحـص  رابخا  راکنا  بصعت  تدش  زا  هک  دـشابیم  هماع  ءاملع  نیبصعتم  رباکا  زا  هک  ناهبزور  نب  لضف  یـضاق  زین  و 
بجع دراد و  هیرـشعانثا  هیماما  هدـیقع  رظن و  اب  تقفاوم  هجرف  یلاعت  هّللا  لـجع  دّـمحم  لآ  يدـهم  رـصع  یلو  ترـضح  عوضوم  رد  یلو 

لها بقانم  لئاضف و  رد  یتاملک  هتـشون ) نایعیـش  رب  در  ینعی   ) هّرـس سدق  یلح  همالع  قحلا  جهن  رب  ّدر  هک  لطابلا  لاطبا  باتک  رد  هکنآ 
هک دـیامنیم  ترـضح  نآ  روهظ  يدـهم و  ترـضحب  هراشا  هک  هدومن  ءاشنا  راهطا  همئا  حدـم  رد  يراعـشا  هلمج  زا  هک  دراد  تراهط  تیب 

دیوگ هک  میئامنیم  رکذ  ماقم  تبسانمب 
یبتجملا یفطصملا  یلع  مالس 

یضترملا دّیسلا  یلع  مالس 
ۀمطاف انتدّیس  یلع  مالس 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاسنلا ریخ  هّللا  اهراتخا  نم 
هسافنا کسملا  نم  مالس 

اضرلا ّیعملالا  نسحلا  یلع 
نیسحلا یعروالا  یلع  مالس 
البرک همسج  يری  دیهش 

نیدباعلا دّیسلا  یلع  مالس 
یبتجملا یکّزلا  نیسحلا  نب  یلع 

يدتهملا رقابلا  یلع  مالس 
يدتقملا قداّصلا  یلع  مالس 
نحتمملا مظاکلا  یلع  مالس 
یقتلا ماما  ایاجسلا  ّیضر 

نمتؤملا نماثلا  یلع  مالس 
ءایفصالا دیس  اضرلا  ّیلع 

یقّتلا ّیقّتملا  یلع  مالس 
یجترملا ّبیطلا  دّمحم 

یقّنلا ّیعملالا  یلع  مالس 
يرولا يداه  مرکملا  ّیلع 

ّيرکسعلا دّیسلا  یلع  مالس 
افّصلا شیج  زهجی  ماما 
رظتنملا مئاقلا  یلع  مالس 

يدهلا رون  رغلا  مساقلا  یبأ 
قساغ یف  سمّشلاک  علطیس 

یفتنملا هفیس  نم  هیجنی 
هلدع نم  ضرالا  ألمی  يرت 
يوهلا لهأ  روج  تألم  امک 

هئابآ هیلع و  مالس 
ءامسلا مودت  ام  هراصنا  و 

ماما مانب  اهنآ ، بترم  تاجرد  بتارم و  ندوتـس  رـشع و  انثا  همئأ  هسدـقم  حاوراـب  مالـس  زا  دـعب  هکنآ  ماـقم  ياـضتقمب  مـالک  لـصح  اـم 
تـسا دوز  تسا و  مساقلا  وبا  شکرابم  هینک  هک  رظتنم  مئاق  تسا  وا  هک  دیامنیم  رارقا  ترـضح  نآ  رب  مالـس  زا  دعب  دـسریم  هک  مهدزاود 

. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنانچ  مه  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ملاع  ددرگ و  رهاظ  علاط و  نابات  دیشروخ  دننام  هک 
نیما و دمحا  يورـسک و  ياهیزاسغورد  يراک و  هطلغم  يزاب و  هطـسفسب  دنهاوخب  هک  ریمـض  نشور  ناناوج  يرادیب  مارم و  تابثا  يارب 

لبق لاس  تسیب  دص و  رازه و  رد  وا  تدالو  هجرف و  یلاعت  هّللا  لجع  رظتنم  يدهم  ترـضح  دوجوب  هدیقع  هک  دننادب  دنربب و  یپ  وا  لاثما 
تبترم یمتخ  ترضح  یصو  نیمهدزاود  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  دنزرف  نیمهدزای  يرکـسع و  ترـضح  دنمورب  دنزرف  هکنیا  و 
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باب نم  رابخا  زا  رادقم  نیمه  دنتسه  ینعم  نیاب  دقتعم  هعیـش  ینـس و  هکلب  تسین  هعیـش  تایلعج  زا  وا  تبیغ  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. تسیفاک هنومن 

رایـسب یباتک  دوخ  میامن  رکذ  مارم  تابثا  رب  ار  اهنآ  دـیاقع  راهظا  هماع و  ءاـملع  رباـکا  بتک  زا  هلوقنم  تاـیاور  ماـمت  مهاوخب  رگا  ـالا  و 
. دش دهاوخ  گرزب 

هّرس سدق  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  نیثدحملا  ۀمالع  فیلأت  راتـسالا ) فشک   ) باتکب دننک  هعجارم  تسا  مزال  ناسل  لها  يارب  و 
راد لیزن  هیلع  هّللا  ناوضر  ردص  نیدلا  ردص  دیـس  موحرم  مالـسالا  ۀجح  لیبن  ملاع  لیلج و  دیـس  ملقب  هک  يدهملا )  ) باتک یـسودقلا و 

. دندومرف عّیشت  ملاع  هب  یگرزب  تمدخ  هدومن و  جارختسا  هماع  ءاملع  رباکا  بتک  زا  اطوسبم  هک  مق  ملعلا 
ةالـصلا و هیلع  بلاط  یبأ  نبا  یلع  نینمؤملا  ریما  نیدـحوملا  یلوم  بقاـنم  لـئاضف و  رب  هوـالع  هک  ياهدـئافرپ  ربخ  دـمآ  مداـیب  اـجنیا  رد 

روآدای ار  ثیدح  نآ  ۀصالخ  مدید  یضتقم  تسا و  هدش  ترـضح  نآ  روهظ  هجرف و  یلاعت  هّللا  لجع  يدهم  ترـضح  زا  يرکذ  مالـسلا 
دونع ناگدنسیون  يور  ات  دناهدومن  قیاقح  فشک  رابخا  لقنب  هنوگچ  هعیـش  ینـس و  زا  ءاملع  رباکا  هک  دننادب  مرتحم  ناگدنناوخ  ات  موش 

. ددرگ هایس 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضحب  هراشا  مالسلا و  هیلع  یلع  لئاضف  رد  یبیجع  ثیدح 

نمحرلا دبع  زا  شدوخ  دنـسب  مزراوخ  ءابطخ  بطخا  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  زا  ةدوملا  عیبانی  باب 75  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیش 
دنوادخ داد و  بلاط  یبأ  نب  یلعب  ار  ملع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ربیخ  زور  رد  تفگ  هک  دـیامنیم  لقن  شردـپ  زا  یلیل  یبا  نب 

: هک ترابع  نیاب  ار  یلع  دیناسانش  مدرمب  مخ  ریدغ  رد  دومن و  ناناملسم  بیصن  حتف  ترضح  نآ  تسدب 
نوراه ۀـلزنمب  یّنم  تنا  لیزنتلا و  یلع  تلتاق  امک  لیواّتلا  یلع  لتاقت  تنا  کنم و  انا  یّنم و  تنأ  هل  لاق  ۀـنمؤم و  نمؤم و  ّلـک  یلوم  هنا 

ّیلو ماما و  تنأ  يدعب و  نم  مهیلع  هبتشا  ام  نّیبت  تنأ  یقثولا و  ةورعلا  تنأ  کبراح و  نمل  برح  کملاس و  نمل  ملـس  انا  یـسوم و  نم 
عدبلا باذ  یتّنسب و  ذخالا  تنا  ربکالا و  ّجحلا  موی  ساّنلا  یلا  هلوسر  هّللا و  نم  ناذا  هیف و  هللا  لزنا  يذلا  تنا  يدعب و  ۀنمؤم  نمؤم و  ّلک 
یحوا هّللا  نا  ۀمطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  تنا و  انا و  اهلخدی  نم  لّوا  ۀـّنجلا و  یف  یعم  تنا  هنع و  ضرالا  قشنا  نم  لّوا  انا  یتّلم و  نع 

( َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   ) یلاعت هلوق  کلذ  هغیلبتب و  هّللا  ینرما  ام  مهتغلب  سانلا و  نیب  هب  تمقف  کلـضف  ربخا  نا  ّیلا 
. ۀیآلا رخآ  یلا 
: دومرف هاگنآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یکب  ّمث  نونعاّللا ، مهنعلی  هّللا و  مهنعلی  کئلوا  یتوم  دعب  ّالا  اهرهظی  نم ال  رودص  یف  یه  یّتلا  نئاغـضلا  ّقتا  یلع  ای 
مهتّبحم و یلع  ۀّمالا  تعمتجا  مهتملک و  تلع  و  مهمئاق ، ماق  اذا  یّتح  یقبی  ملّظلا  کلذ  ّنا  يدـعب و  هنوملظی  مّهنأ  لیئربج  ینربخأ  لاق  و 

دنعف جرفلا ، نم  سأیلا  دابعلا و  فعـض  دالبلا و  تّریغت  نیح  کـلذ  و  مهل ، حداـملا  رثک  و  ـالیلذ ، مهل  هراـکلا  و  ـالیلق ، مهل  یناّـشلا  ناـک 
لاق ّمث  افئاخ ، وا  مهیلا  ابغار  ساـّنلا  مهعبّتی  مهفایـساب و  لـطابلا  دـمخی  مهب و  ّقحلا  هللا  رهظی  موقی  يدـلو  نم  يدـهملا  مئاـق  رهظی  کـلذ 

بلطم همتاخ  يارب  بیرق  هللا  حـتف  نا  ریبخلا و  میکحلا  وه  دری و  هئاضق ال  و  فلخی ، ّقح ال  هّللا  دـعو  ناـف  جرفلاـب  اورـشبا  ساـنلا  رـشاعم 
يربخ نیا  میئامنیم و  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  نیرکنم  و  دودرم )  ) خودرم يورـسک و  نیما و  دمحا  حور  راثن  يربخ 
خیـش نالک  هجاوخ  يراخب و  يدابالک  بوقعی  نب  میهاربا  یعفاش  هیقف  ثدـحم  زا  نیطمـسلا  دـئارف  رد  ینیومح  مالـسالا  خیـش  هک  تسا 
رکنأ نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیامنیم  لقن  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  ةدوملا  عیباـنی  رد  یفنح  یخلب  ناـمیلس 

ملس هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یلع  لزنا  امب  رفک  دقف  يدهملا  جورخ 
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نآ باوج  مالسا و  سدقم  نیدب  يورسک  تالمح 

يدـیدش تالمح  شتافلؤم  ریاس  مالـسا و ) نوماریپ   ) رد هکلب  هتـشاد  عّیـشت  ملاعب  یتالمح  طقف  زومرم  هناوید  درم  نیا  هک  دور  نامگ  هن 
ار دوخ  هسوحنم  هقیرط  تسا و  دودرم  زورما  مالـسا  نید  دسیونیم  هک  اجنآ  ات  دراد  نآ  هسدقم  نیناوق  مامت  مالـسا و  سدقم  نید  لصاب 

. دنادیم مزال  یتایح و  رما  ار  نآ  زا  يوریپ  هداهن و  مان  ینید ) كاپ  )
شزرا نید  نیا  هک  دوشیم  مولعم  دـندش  یئاپورا  نیناوق  عبات  ای  دنتـسین  مالـسا  نید  نیناوقب  لماع  ناناملـسم  زا  یعمج  نوچ  هتـشون  ـالثم 

يارب هتخیگنارب و  نم  هکنآ  هچ  دنریذپب  ارم  ینید ) كاپ   ) دنراذگب ار  مالـسا  مدرم  تسا  بجاو  دوش و  ضوع  دیاب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ 
ینعی درکیم  وهـس  ادمع  دیمهفیم و  ای   ) دیمهفیمن دوب و  هدـیدنگ  یلاخ و  ردـق  نآ  زومرم  درم  نیا  هّلک  زغم و  مدـمآ !!؟ تلم  نیا  تداعس 
دننکن لمع  قذاح  بیبط  رتکد و  تاروتـسدب  نارامیب  یـضرم و  رگا  هک  دـیامن ) فـالتخا  داـجیا  هارمگ و  ار  مدرم  هک  تشاد  تیرومأـم 

دیاب هکلب  دومن  ضوع  ار  رتکد  بیبط و  دیاب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  هداتفا و  راک  زا  دساف و  بیبط  تاروتسد  هک  تسین  نآ  رب  لیلد 
تاروتسد مامت  یپ  رد  دندومن و  لمع  رگا  دننک و  یلمع  ار  قذاح  بیبط  تاروتسد  هک  دنیامن  راداو  ار  نارامیب  یضرم و  هفلتخم  لئاسوب 

. دنیامن ضوع  ار  بیبط  دیاب  هاگنآ  دنتفرگن  هجیتن  دنتفر و 
نوناق صقن  رب  لیلد  دـندش  یئاپورا  نوناـق  وریپ  دـندراذگ و  ار  مالـسا  سّدـقم  نوناـق  مدرم  رگا  هک  درکیم  لاـیخ  لاـّیح  زومرم  درم  نیا 

. تسین روطنیا  هکنآ  لاح  و  تسمالسا ؟ سّدقم 
رتکد و روتسد  صقن  رب  لیلد  ددرگ  هیاسمه  نانز  تاروتـسد  وریپ  دنکن و  یلمع  ار  گرزب  رتکد  قذاح و  بیبط  تاروتـسد  یـضیرم  رگا 

روـما ياـیلوا  اریز  روتـسد  لـصاب  هن  ددرگیم  رب  روـما  ياـیلواب  صقن  نیا  هکلب  تـسا  نـینچ  هـن  اـعطق  تـسا  تاروتـسد  نآ  ندوـبن  یلمع 
الا ددرگ و  یلمع  دوخ  عقومب  کی  ره  هریغ  زیهرپ و  اذـغ و  اود و  زا  رتکد  تاروتـسد  هک  ناراـمیب  لاـحب  دـیامن  تبقارم  دـیاب  ناتـسرامیب 

دننکب يدیدج  رتکدب  عوجر  دیاب  يزور  دنچ  ره  دننکیم  لایخ  دوخ  شیپ  ینادان  لهج و  يور  زا  دنتسین  تاروتسدب  هجوتم  دوخ  نارامیب 
. دنهدیم تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هدش  اهدایش  راتفرگ  ابلاغ  دننادرگرس و  ناریح و  هشیمه  اذلف  دوش  عقاو  دیفم  دیاش  هکنآ  لایخب 

دوشیمن مالـسا  نوناـق  اـب  زورما  یلو  دـیامن  يرادتملمم  دـنک و  روما  حالـصا  تسناوتیم  لـبق  لاـس  رازه  رد  مالـسا  نوناـق  تسا  هتـشون 
!!! دومن يرادتملمم 

تلود هک  زاجح  كاخب  ندرک  رظن  تسا  هدیدنسپ  زومرم  درم  نیا  يراک  هطلغم  يزاب و  هطـسفس  نداد و  ناشن  وراو  ینادان و  تابثا  يارب 
نیناوقب یهجوت  ادـبا  دنرایـسب  وا  تکلمم  رد  اهیجراخ  نداعم  جارختـسا  يارب  دراد و  طابترا  هجراـخ  کـلامم  ماـمت  اـب  هکنیا  اـب  يدوعس 

هنهرب و داوسیب و  نامدرم  نآ  نایم  رد  تهج  نیمهب  تسامرفمکح  دیجم  نآرق  نوناق  زاجح  تکلمم  رـساترس  رد  هکلب  درادن و  یئاپورا 
فورعم هک  سیوـس  تکلمم  رد  یتـح  اـپورا  رد  هک  تسا  دوـجوم  یهجوـت  لـباق  تینما  ناـنچ  يزورما  ندـمت  نوئـش  عـیمج  زا   ) ناـیرع

. درادن دوجو  مه  دنشابیم ) لمع  تحص  تلادعب و 
تـسد ینونک  يایند  رد  هک  تسنآ  تسین  یلمع  ایند  رد  هزورما  نآ  تاروتـسد  مالـسا و  نوناق  دـناسریم  هک  یلئالد  زا  یکی  تسا  هتـشون 

. تسا هدومن  قراس  دی  عطقب  مکح  مالسا  نوناق  رد  هکنآ  لاح  دنربیمن و  ار  دزد 
تفرگ رارق  اهیئاپورا  دنسپ  دروم  هک  یلمع  ره  هک  دننکیم  هدرک و  نامگ  طلغ  دّلقم  رکفیب و  مدرم  رازه  اهدص  دننام  تخبدب  هراچیب  نآ 

. تسا لقع  ملع و  دعاوق  يور  مامت 
مکح نیمه  هلمج  زا  دـننیبیمن  يزیچ  نآ  زا  ررـض  زج  هک  هتفرگ  رارق  لمع  دروم  اپورا  رد  نیناوق  زا  يرایـسب  تسین  نینچ  هکنآ  لاـح  و 
دنداد رییغت  ار  مکح  نیا  هک  یناـمز  زا  مینیبیم  میهد  رارق  تقد  دروم  تسا  بیجع  زوـمرم  درم  نیا  داهـشتسا  لـحم  هک  ار  دزد  قراـس و 

. دنرادن تینما  مدرم  راکشآ  هیفخ و  زور  بش و  هک  هدش  ناوارف  يردقب  گرزب  کچوک و  ياهیدزد  هتسب  رب  تخر  ام  تکلمم  زا  تینما 
تـسد باسح  زور  زا  سرت  داعم و  ادـبمب و  هجوت  اب  يرـشب  ره  هک  هدـش  هتـشادرب  مدرم  نایم  زا  تسیزیچ  ره  هیاپ  لصا و  هک  نامیا  ـالوا 
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. دننزن يدزد  مدرم و  لامب  تنایخ  تشز و  لمعب 
هک ینادنز  مه  نآ  دنام  دنهاوخن  نادنز  رد  رتشیب  یهام  دنچ  دنتفرن  رد  تازاجم  زا  باسح  قح و  نداد  هوشرب و  رگا  دنّنئمطم  اهدزد  ایناث 

. تسا راک  هسردم  هلزنمب  اهنآ  يارب 
هناراکیب سبح  تدم  مامت  رد  دننکیم  یناگدنز  نلاس  کی  رد  اهدزد  زا  يرایـسب  هّدع  هکلب  دنربیمن  درجم  سبح  رد  هک  ار  اهدزد  نوچ 

تلم ناـجب  زاـب  هدـیدرگ  ياهدـیزرو  دـنمرنه و  دزد  دـندش  صـالخ  نادـنز  زا  یتقو  هتخومآ  رگیدـکیب  ار  يدزد  رارـسا  زومر و  هتـسشن 
. دنتفایم

رییغت دـنوریم  کلامم  ریاـسب  دـننک  یلمع  دنتـسناوتن  ناریا  دـنوریم  دـالب  ریاـسب  دـننامب  دـنناوتن  سیلپ  تبقارم  هطـساوب  نارهت  رد  ضرف  رب 
. دنوشیم اهتلم  یتخبدب  ثعاب  دنهدیم و  سابل  تروص و 

. دنزجاع اهنآ  نتفرگ  زا  دنتسه و  اهنآ  یپ  رد  زجاع و  اهنآ  تسد  زا  ایند  کلامم  مامت  هک  دنرایسب  یللملا  نیب  ياهدزد  هچنانچ 
تـسد دشیم  یلمع  دی  عطق  ِهَّللا  َنِم  ًالاکَن  ابَـسَک  اِمب  ًءازَج  امُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  َو  هدـئام )  ) هروس 5 هیآ 42  مکحب  رگا  یلو 

. دشیم رارقرب  یلام  تینما  قباس  دننام  دندیربیم  ار  دزد 
: دراد هعماج  رد  وکین  رثا  ود  القا  دزد  تسد  ندیرب 

سابل تروص و  رهب  ول  دنـسانشیم و  ار  وا  هدرک  هاگن  وا  هدیرب  تسدب  دراد  یناشن  نوچ  دورب  ایند  ياجک  ره  رد  تسدیب  دزد  هکنآ  یکی 
دارفا رظن  تحت  شتایلمع  مامت  هکلب  دنریگب  رظن  تحت  ار  وا  هک  تسین  نابـساپ  سیلپب و  یجایتحا  رگید  دـنیامنیم و  بانتجا  وا  زا  دـیآرد 

. دتفایم رطخ  رد  اج  همه  رد  وا  یعامتجا  یناگدنز  تهج  نیمهب  دنیامنیم  يرود  الماک  وا  زا  تسا و  مدرم 
دعب دوشیم و  عطق  امتح  ناشزیزع  تسد  دننادیم  نوچ  دنشاب  هتـشاد  یتشز  لمع  نینچ  لایخ  يرگید  دارفا  رگا  هکنآ  دراد  هک  يرگید  رثا 

ینیگنن عینـش  لمع  نینچ  لابندـب  اـعطق  ددرگیم  يراـج  اـهنآ  هراـبرد  مادـعا  مکح  رطخ و  ضرعم  رد  ناـشتایح  لـمع  رارکت  هبترم  ود  زا 
. دنوریمن

دوجو ادـبا  يدزد  دوشیم  یلمع  مکح  نیا  زورما  هک  زاجح  تکلمم  رد  هکنانچ  دوشیم  لـصاح  یعاـمتجا  تینما  تحار و  مدرم  هجیتنلاـب 
. درادن

. دراد جاور  رایسب  یملع  ریغ  یملع و  ياهیدزد  دنربیمن  ار  دزد  تسد  هک  هریغ  اکیرمآ و  اپورا و  کلامم  رسارس  رد  یلو 
. تسا یگراچیب  یتخبدب و  هیام  مالسا  نیناوقب  ندرکن  لمع  دنریگب  هجیتن  ات  دنیامنب  ءارجا  تسا  یلمع  مالسا  ماکحا  سپ 

یبیع درادن  دوخ  تاذب  مالسا 
تسام یناملسم  رد  تسه  هک  بیع  ره 

رما هدومن  راکب  رما  ار  مدرم  دیجم  نآرق  دراد  نید  لصاب  یطبر  هچ  دندش  لهاج  رورپنت و  لبنت و  رس  دوخ  نارامیب  دننام  ناناملـسم  رگا 
. تسا مالسا  سدقم  نید  همهم  تاروتسد  زا  یکی  لمع  یعس و  هدومن  لقعت  رکفت و  ربدتب و 

لمع اهيزاجح  هچنانچ  دش  دـهاوخ  یلمع  دـننکب  مه  زورما  دـشیم  یلمع  دـندرکیم  نوناق  ءارجا  هفلاس  هنمزا  رد  دـهاوخیم  يرجم  نوناق 
یلمع دوش  ءارجا  ياهرود  ره  رد  ینید  نیناوق  دـننادب  هک  نید  ناگدـننک  هئطخت  يارب  تسا  یتّجح  دوخ  نیا  دـنریگیم  هجیتـن  دـنیامنیم و 

. دشابیم
هکلب دومن  نوناق  عضو  دیابن  سفن  ياوه  يور  دومن و  یلمع  دیاب  ار  نوناق  سپ  نوناق  يارب  مدرم  هن  تسا  مدرم  يارب  نوناق  تسا  یهیدـب 
هتـشاد هطاحا  مدرم  يانعم  تروص و  نطاب و  رهاظب و  دناوتب  هک  يراذـگنوناق  دوش و  عضو  نوناق  دـیاب  مدرم  نطاب  رهاظ و  حالـص  يور 

ار نآ  هحلاص  تارثا  ات  دـنیامن  ءارجا  هدـش  عضو  مدرم  حالـص  يور  هک  ار  یهلا  نیناوق  سپ  دـشابیمن  راـگدرورپ  سدـقا  تاذ  زج  دـشاب 
. دننیبب
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دیامنیم و حضاو  ار  ینعم  نیا  يدنچ  تایآ  رد  هچنانچ  تسا  ابر  تمرح  ءارش و  عیب و  ّتیّلح  هیمالسا  هیعامتجا  همهم  ماکحا  زا  یکی  الثم 
ابرلا مّرح  عیبلا و  هّللا  لحأ  دیامرفیم  احیرص 

. تسا هدیدرگ  مارح  دشابیم  مدرم  هماع  یگراچیب  ببس  دودعم و  دارفا  رد  اههیامرس  زکرمت  ثعاب  دیامنیم و  یلبنت  داجیا  ابر  نوچ 
مه ناناملـسم  دـندومن ، داجیا  يوبر  ياههسـسؤم  اههاگنب و  دنتـشاد و  لومعم  ار  يوبر  تالماعم  ّتیدام  ینادان  لـهج و  ياـیند  رگا  اـیآ 

. دندومن اهنآ  زا  يوریپ  راد  هیامرس  تسرپاوه  مدرم  هکنآ  لیلدب  دنیامن ؟ دیلقت  دیاب  هناروکروک 
لمع اهتلم  اهتلود و  ددرگ ، ابر  تیّلح  یهلا و  مّلسم  مکح  ندش  فرط  رب  ببس  دیاب  راد  هیامرس  يدام  نامدرم  زا  هتـسد  کی  تایلمع  ایآ 

. ددرگ لصاح  هجیتن  ات  دنیامنب 
بط و لقن و  لقع و  لوبق  دروم  هک  تسا  تارکـسم  عنم  یلکلا و  تابورـشم  تمرح  مکح  مالـسا  رد  عامتجا  ظفاح  ماکحا  زا  یکی  الثم 

. تسا شناد 
مکح نیا  لصا  دـیاب  يورـسک ) ياقآ  لیم  هدـیقعب و   ) دـندومن يوریپ  مه  نارتوهـش  ناناملـسم  هداد و  تارکـسم  يدازآ  اپورا  نوچ  یلو 

تـسا یهیدب  دناهداتفا ) هچنانچ   ) دنتفا ریذـپانناربج  تمحز  رد  تلم  تلود و  ددرگ  دایز  هعماج  رد  قالخا  داسف  ات  دورب  نایم  زا  ینالقع 
. تسا یفنم  باوج  ءالقعلا  دنع 

شتارـضمب یپ  دناوتیمن  دشاب  مه  اناد  هزادنا  ره  هدیدرگ  هدیدنگ  دساف و  شرـس  زغم  هدوب و  لمع  نیاب  داتعم  دوخ  هک  ياهتخیگنارب  یلو 
. دربب

یناسفن ياهاوه  فالخ  رب  ینالقع  دعاوق  تسا  یهیدب  هدیدرگ  رارقرب  هیلقع  دـعاوق  يور  هک  مالـسا  ماکحا  عیمج  تسا  لیبق  نیمه  زا  و 
یهلا ماکحا  ینالقع و  دعاوق  راب  ریز  دنناوتیمن  دـنربخیب  نآ  راثآ  زا  دـننزیم و  درخ  لقع و  زا  مد  هک  تفـص  ناویح  نامدرم  هتبلا  تسا و 

. دننادیمن یلمع  ار  اهنآ  اذل  دنورب 
. سب تسا و  مالسا  سدقم  نوناق  تسا  رشب  تداعس  بابسا  درخ  لقع و  دعاوق  يور  هک  ینوناق  هناگی  هکنآ  لاح  و 

قباط ار  مالسا  نیناوق  دنتفرگیمن و  رارق  اهیبرغ  ریثأت  تحت  دندیدرگیمن و  رهاوظ  وحم  روما  ءایلوا  تشاد و  يرجم  مالسا  ماکحا  رگا  اعطق 
تایح یئاضق و  تینما  هنوگچ  دـندیدیم  دـندادیم  رارق  لمع  دروم  اج  همه  رد  ار  صاصق  باب  اصوصخم  دـندومنیم  یلمع  لـعنلاب  لـعنلا 

لاس دصتـشه  هچنانچ  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  ٌةاـیَح  ِصاـصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  دـیامرفیم  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 175  رد  هچنانچ  دـشیم  رارقرب  یعاـمتجا 
اهنآ نآ  زا  ناهج  لالقتسالاب  تدایس  هدوبر  نانگمه  زا  ار  تقبس  يوگ  دنداد  رارق  لمع  دروم  ار  یمالسا  هسدقم  نیناوق  روما  ءایلوا  مامت 

زا ار  تداعـس  تدایـس و  دندیدرگ  هدـنبیرف  رهاظ  قرب  قرز و  وحم  داد و  رارق  دوخ  ذوفن  تحت  ار  اهنآ  اهیبرغ  ندـمت  هک  ینامز  زا  دوب و 
. دنداد تسد 

تسا وت  مهف  ردقب  نم  متفگ  هچنآ 
یملع ثحابم  دراو  منک و  اهر  ار  ملق  ولج  هچنانچ  مسرتیم  مرذگب  مراذگب و  تسا  رایسب  فرح  اجنیا  رد  تسرد  مهف  ترـسح  ردنا  مدرم 
رادقم نیمهب  جراخ  یسیونهمدقم  عضو  زا  ددرگ و  هدحیلع  باتک  ینالوط و  نودلخ  نبا  همدقم  دننام  مدرگ  مالسا  یعامتجا  یلمع و  و 

. مهاوخیم ترذعم  درخ  قوذ و  بابرا  زا  مدوب و  رایتخایب  راچان و  دش  ینالوط  هک 
ره لابندب  دـینکن و  رواب  ار  یمالک  ره  دـیئامنن و  صاخـشا  میلـست  دوز  ار  ناتدوخ  میامنیم  هیـصوت  مزیزع  ناوج  نارداربب  همتاخ  رد  یلو 
هک شلها  زا  دیورب  دومن  یلاکـشا  ههبـش و  دز و  یفرح  عّیـشت  هّقح  بهذم  مالـسا و  سدقم  نیدب  عجار  سک  ره  دیورن  ادص  لایخب  ادص 

. دیتفین تلالض  هاچ  رد  ات  دینک  لاؤس  دنشابیم  كاپ  نیغلبم  ءاملع و 
هکلب رامعتـسا  رد  لزلزتم و  ار  امـش  لالقتـسا  دـنهاوخیم  هک  دنتـسه  یـصاخشا  اـهنآ  اریز  دـنهدن  بیرف  ار  امـش  نازاـسنید  نارگیزاـب و 

. دننک دراو  ناگناگیب  رامحتسا 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


نیبدب نینیدتم  نیغلبم و  ءاملع و  بهذم و  نیدب و  ار  امـش  دـنهد و  هولج  قح  تروصب  ار  یلیطابا  هدـنبیرف  تالمج  اب  دـننکیم  یعـس  اذـل 
هجیتن دنیامن و  رود  بهذم  نید و  لصا  زا  ار  امش  تافارخ  زا  يریگولج  نید و  رد  حالـصا  مانب  دنزادنیب و  امـش  رد  هقرفت  گنـس  دنیامن 

. دنیامن مهارف  ار  ناگناگیب  یئاقآ  تموکح و  بابسا  دنریگب  تسا  رگیدکیب  ینیبدب  یئادج و  هقرفت و  هک  ار  دوخ 
لیبق نیا  تسا  بهذـم  نید و  دـهدیم  مهب  ار  ناـمداحتا  تسد  دـنکیم و  عمج  دوخ  رودـب  تلم  موق و  ره  زا  ار  اـم  هک  يزیچ  هناـگی  اریز 

رب ار  ناگناگیب  تسایس  ادج و  مه  زا  ار  ناناملسم  نیملسم  داحتا  نید و  رد  حالصا  بهذم و  نید و  مانب  هار  نیمه  زا  دنهاوخیم  صاخشا 
. دنیامن دراو  ناگراچیب  ندرگ 

تسه يور  مدآ  سیلبا  اسب  يا 
تسد داد  دیابن  یتسد  رهب  سپ 

ار هنیمز  هتخادنا و  یتخبدب  ماد  رد  هداد  بیرف  ار  هعماج  ات  دنناشوپیم  قح  سابل  دوخ  لیطابا  رب  هتـسویپ  لیطابا  بابرا  هک  دـینادب  ردـق  نآ 
قطنم ملع و  لقع و  هبرح  اب  دیاب  رادیب  هدیمهف و  نامدرم  دنرادزاب  يدبا  تدایس  تداعس و  زا  هتخاس و  هدامآ  لطاب  نارادمتسایـس  يارب 

. دنهدب تاجن  یهارمگ  تلالض و  بالجنم  زا  ار  دوخ  هدومن و  هراپ  ار  لیطابا  هدرپ 
میوگیم وت  اب  تسغالب  طرش  هچنآ  نم 

لالم هاوخ  ریگ و  دنپ  منخس  زا  هاوخ  وت 
قلاخلا رکشی  مل  قولخملا  رکشی  مل  نم  دومرف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ماظن  زجعم  مالک  ياضتقمب  همتاخ  رد 

تیب لها  تلاسر و  نادـناخ  نیّبحم  نادنمـشناد و  ءالـضف و  ناتـسود و  ناـیاقآ  زا  هک  دوب  بجاو  ضرف و  لـمع  ملع و  نیکـسم  یعاد  رب 
روخارفب ار  کی  ره  هدومن و  دای  دندومن  ینایاش  کمک  غیلب و  یعس  تیالو )  ) باتک نیا  يدام  لئاسو  هیهت  رد  هک  دوخ  یلاوم  تراهط و 

شیالآیب و كاپ و  یصاخشا  نوچ  هنافـسأتم  یلو  مشاب  هدروآ  ياجب  ار  لمع  هنارکـش  ّلقا  ات  میامن  انث  حدم و  دادعتـسا  تقایل و  لاح و 
هکنآ هچ  دوشن  هدرب  ناراوگرزب  نآ  مان  هک  دـندومرف  رما  اّدـج  هکلب  دـندومن  تساوخرد  یعاد  زا  اصوصخم  دـندوبن و  یئاـمندوخب  لـیام 

تاولـص نینوکلا  یلوم  انالوم و  طسوت  قح  لالجلا  وذ  تاذ  زا  زج  ضوع  ياضاقت  اذـلف  دـندومن  تیالو  بحاص  دـنمجرا  ماقم  اب  هلماعم 
. دنتشادن هیلع  هّللا 

تیانع نانآب  ینادواج  تداعس  قیفوت  هک  میامنیم  تلئسم  میلع  میرک  ياهتنا  الب  مرک  زا  هتـشادرب و  زاینیب  قلاخ  هاگردب  زاین  تسد  راچان 
تلاسر نادناخ  اب  ترخآ  رد  دیؤم و  قفوم و  دوخ  یلزا  تمارک  هتسیاش و  تادییأت  تاقیفوتب و  ایند  رد  ضوع  تکرب و  ریخ و  ياطعاب  و 

لوبق و نانآ  زا  ار  لمع  نیا  درادب و  مادتسم  هیـضرم  هویـش  نیا  رب  رادیاپ و  یقاب و  دبالا  یلا  ار  ناشکین  مان  روشحم و  تراهط  تیب  لها  و 
انیمآ لاق  ادبع  هللا  محری  دهد ، رارق  يورخا  يدبا  هیامرس  هریخذ و 

باتک و تماخـض  بجوم  تالجم  دـئارج و  مامت  ندومن  روارگ  نوچ  يزاریـشلا  نیظعاولا  ناطلـس  يوسوملا  دـمحم  یناـفلا  دـبعلا  اـنا  و 
هاش یلع  تیانع  دیس  ریشبلا  وبا  بانج  تیریدمب  هک  ار  فجن ) ّرد   ) هلجم لوا  هحفص  ود  هنومن  باب  نم  هتسناد  مزال  دشیم  رایسب  فرـصم 

ریدقت انمض  زراب و  ار  تقیقح  روارگ و  هتفای  راشتنا  باجنپ )  ) توکلایس هیرـشعانثا  نمجنا  سیئر  هتاضویف  تماد  يراخبلا  يوقنلا  تیانع 
. مشاب هداد  ماجنا  ار  معن  هنارکش  یسانشقح و  هفیظو  هدومن و  تاحفص  نآ  كاپ  نادرم  هسدقم و  تاوذ  هبئاشیب  فاطلا  زا 

هرظانم سلجم  رفس و  زاغآ 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
تغارف تایلاع و  تابتعب  فرشت  زا  سپ  مدومنیم  یط  ار  دوخ  رمع  مایـس  هلحرم  هک  یلاح  رد  يرمق  يرجه  لاس 1345  لوالا  عیبر  رد 
ترضح اضّرلا  نسحلا  وبأ  انالوم  متشه  ماما  یسوبهبتع  مزاع  ناتـسودنه  قیرط  زا  نیعمجأ  مهیلع  هّللا  مالـس  نیرهاط  همئا  روبق  ترایز  زا 
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. هدیدرگ ءانثلا  ۀّیحتلا و  فالآ  يدهلا  ۀّمئأ  هدالوا  هئابآ و  یلع  هیلع و  یسوم  نب  یلع 
. دنداد رشن  هّمهم  دئارج  ار  یعاد  دورو  ربخ  راظتنا  فالخ  رب  دوب  ناتسودنه  يردنب  مهم  رهش  ود  هک  یئبمب  یچارکب و  دورو  زا  سپ 
تاوعد تباجا  رابجا  مکحب  دندومن  بوص  نادب  توعد  ار  یعاد  علّطم  دنه  دالب  یـصقأ  زا  ینامیا  یمیمـص و  بابحا  یمیدق و  ناتـسود 

دراو هک  اجکره  رد  هتفر و  اهرهش  ریاس  هتیوک و  روپل و  راهب و  دابآردیح  ریمشک و  توکلایس و  باجنپ و  روهال  هرگآ و  یلهدب و  هدومن 
. زاب تارظانم  باب  بهاذم  نابدأ و  ياملع  فرط  زا  مهم  ياهرهش  نیا  بلاغ  رد  عقاو و  لابقتسا  دروم  یّلم  هقباسیب  تالیلجت  اب  مدشیم 
رد هک  دـش  عقاو  دـنه  یّلم  ياوشیپ  يدـناگ  روضح  اب  یلهد  رهـش  رد  همهارب  دونه و  ءاـملع  اـب  هک  دوب  ياهرظاـنم  مهم  سلاـجم  هلمج  زا 

یعاد اب  تیقفوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  هّصاخ  تاهجوت  لاعتم و  راگدرورپ  هوق  لوحب و  دیدرگ  جرد  الـصفم  دیارج 
. مدومن تباث  ار  هّیرفعج  هّقح  بهذم  مالسا و  سّدقم  نید  تیناقح  و 

ّرد  ) یگهتفه همان  مرتحم  ریدم  يوقن  هاش  یلع  تیانع  دیس  ریشبلا  وبا  بانج  تسایرب  توکلایس )  ) رهش هیرـشعانثا  نمجنا  فرط  زا  هاگنآ 
. مدومن تکرح  بوص  نادب  هدش  توعد  فجن )

ردارب ناخ و  مرکا  دّمحم  رادلاسر  موحرم  دنزرف  رادلاسر  ناخ  رورس  دّمحم  رادرس  بانج  یعاد  یمیمـص  یمیدق  تسود  قافتا  نسح  زا 
البرک رد  يرمق  ياهلاس 1339 و 40  رد  هک  دنشابیم  باجنپ  رد  ناتسودنه  شابلزق  نادناخ  یمان  نارادرس  زا  هک  ناخ  لضفا  دّمحم  لنلک 
سیئر توکلایس  رهـش  رد  شابلزق  نادناخ  نماد  كاپ  بصعتم  نینمؤم  مان و  اب  فیرـش  نادرم  زا  دنتـشاد و  تموکح  دادغب  نیمظاک و  و 
بانج لزنم  رد  دندومن و  یعاد  زا  نایاش  لابقتـسا  هفلتخم  تاقبط  زا  يرایـسب  تیعمج  اب  دـندوب  یلاها  مومع  مارتحا  دروم  هّیلدـع و  هرادا 

. مدیدرگ دراو  ناشیا 
فانکا فارطا و  زا  متشاد  ناریا  تمسب  تکرح  يارب  هک  يرارصا  تیّدج و  اب  دش  رشتنم  دئارج  هلیسوب  باجنپ  هب  یعاد  دورو  ربخ  نوچ 
فورعم ریسفت  دلج  یس  رّسفم  يروهال  يوضر  یلع  دیس  ياقآ  بانج  مالسالا  ۀّجح  فرط  زا  اصوصخم  دیسریم  توعد  ياههمان  هتسویپ 

تکرح و رد  هتـسویپ  هک  راداو  ار  یعاد  دنـشابیم  روهال  نکاـس  باـجنپ  رد  هعیـش  ياـملع  رخاـفم  زا  هک  روهـال  رهـش  زا  لـیزنتلا ) عماول  )
. مدیدرگیم لئان  نینمؤم  ناوخا  ترایزب 

نیرخآ هک  رواشیپب  دنتـسه  ناتـسودنه  باجنپ  رد  هعیـش  مهم  لاـجر  زا  هک  شاـبلزق  مرتحم  نادـناخ  ناردارب  نینمؤم و  فرط  زا  هلمج  زا 
. مدش توعد  دشابیم  ناتسناغفاب  باجنپ  يّدح  رس  مهم  رهش 

ياضاقت روصتلا  قوف  تامارتحا  دورو و  زا  سپ  تکرح  بوص  نادـب  بجر  مهدراهچ  رد  هتفریذـپ و  ناخ  رورـس  دّـمحم  بانج  رارـصاب 
ار یـسراپ  نابز  امومع  رواشیپ  یلاها  نوچ  یلو  متفرن  ربنم  دنه  دالب  زا  کی  چیه  رد  متـسنادیمن  الماک  ار  يدنه  نابز  نوچ   ) دندومن ربنم 

یعمج روضح  اب  لیکـشت و  یّمهم  سلجم  رادـلاسر  کیب  لداع  موحرم  هّینیـسح )  ) هراب ماما  رد  اهرـصع  هدومن  تباـجا  دـننادیم ) یبوخب 
. مدومنیم هفیظو  ءادا  هفلتخم  بهاذم  نایدا و  نابحاص  زا  ریثک 

رد اهنآ و  اب  نخـس  يور  مدوب  ربنم  هک  تعاس  هس  تدـم  رد  اذـل  دنتـسه  نّنـست  لها  ناردارب  زا  ناملـسم و  رواـشیپ  یلاـها  تیرثکا  نوچ 
. مدومنیم تقو  فرص  ّتقد و  رتشیب  تماما  تابثا 

لزنم و رد  دندروآیم  فیرشت  یبش  دنچ  دندومن  یـصوصخ  سلجم  ياضاقت  دندشیم  غیلبت  سلجم  رـضاح  هک  اهنآ  ياملع  نیمرتحم  اذل 
. تشذگیم تاثحابمب  یتاعاس 

مالّـسلا دبع  خیـش  دیـشر و  دمحم  ظفاح  مانب  ناتلم  علـض  زا  لباک  ءاملع  رباکا  زا  رفن  ود  هک  دنداد  ربخ  مدـمآ  دورف  ربنم  زا  هک  زور  کی 
هب 6 و ابلاغ  هک  دتمم  تاعاس  یبش  ره  رد  دندمآیم و  برغم  زامن  زا  دعب  یپردیپ  بش  هد  میداد  تقو  دـندومن  تاقالم  ياضاقت  دراو و 

رخآ بش  نایاپ  رد  تشذـگیم و  تارظانم  تاثحابمب و  نامتقو  میدوب ) لوغـشم  رجف  عولط  نراقم  ات  اهبـش  یـضعب  و   ) دیـشکیم تعاـس   7
. دندومن رایتخا  ار  عّیشت  هّقح  بهذم  نّنست  لها  مرتحم  فانصا  نیکاّلم و  لاجر و  زا  رفن  شش 
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تارظانم و یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیمرتحم  لاجر  زا  رفن  تسیود  بیرق  روضح  اب  هّمهم  تاّلجم  دـئارج و  نیربخم  زا  رفن  راـهچ  نوچ  و 
هنابش ياهراتفگ  تالاقم و  تاّلجم و  دئارج و  يور  زا  یعاد  دندادیم ، رشن  تاّلجم  دیارج و  رد  دعب  زور  دنتـشونیم و  ار  نیفرط  تالاقم 

رواشیپ ياهبش  هب  مدومن  موسوم  ار  باتک  نیا  اذلف  دسریم  مرتحم  نیئراق  رظنب  تسا  تارظانم  تالاقم و  نآ  کنیا  هدومن  تشاددای  ار 
هکلب درادـن  راتفگ  یئابیز  ظافلاب و  هجوت  يدـحا  هرظانم  عقوم  رد  هکنآ  هچ  دـنریگن  یعادـب  هدروخ  دـسریم  بدا  لـها  مرتحم  رظنب  هچنآ 

: دسریم ناتمرتحم  رظنب  هدش  هتشون  هچنآ  نیع  هکلب  هدادن  دئارج  تشونور  رد  يرییغت  تسا  قیاقح  یناعمب و  هجوت  مامت 
نخس دیتاسا  نیقّقحم و  هّمهم  تانایب  هربتعم و  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  طبنتسم  تسا  وگتفگ  ثحب و  دروم  تارظانم  نیا  رد  هچنآ  و 

. تسا هدوب  یبیغ  تاضافا  نید و  ياسؤر  گرزب و  نادنمشناد  و 
هار مدرب  دوخب  هن  اقنع  لزنم  رسب  نم 

مدرک نامیلس  غرم  اب  هلحرم  نیا  عطق 
: هرظانم سلجم 

تـشاد لماک  تعـسو  نوچ  دـندوب  یعاد  نابزیم  رواشیپ و  مهم  لاجر  زا  هک  شاـبلزق  ناـخ  یلع  بوقعی  ازریم  ياـقآ  باـنج  لزنم  تلود 
رد سلجم  بش  هد  مامت  هک  دـش  هداد  رارق  هرظانم  سلجم  صوصخم  دوب  دوجوم  لئاسو  عون  همه  رایـسب  ّتیعمج  یئاریذـپ  يارب  هوـالعب 

. دندومن نایاش  یئاریذپ  تیمیمص  لامک  اب  تیعمج  همه  نآ  زا  رارقرب و  اجنآ 

بجر 1345 هعمج 23  هلیل  لوا  هسلج 

هسلج عورش 

لوا تعاس  رد  هفلتخم  تاقبط  زا  اهنآ  ناگرزب  املع و  زا  رگید  ياهّدع  ّیحلا و  دبع  دیس  مالّسلا و  دبع  خیـش  دیـشر و  دمحم  ظفاح  ياقآ 
هتفرگ یلیخ  اهنآ  هچرگ  میدومن  یئاریذپ  مرتحم  نیدراو  زا  نادنخ  شوخ و  يور  اب  هتفرگ و  مرگ  اهنآ  اب  دـح  زا  هدایز  دـندش  دراو  بش 

عمج روضح  رد  مدومنیم  لمع  دوخ  یقالخا  هفیظوب  متـشادن  هنالهاج  دانع  بّصعت و  یـصوصخ و  رظن  یعاد  نوچ  یلو  دـندوب  لولم  و 
مه یهاگ  دـندوب  دیـشر  دـمحم  ظفاح  باـنج  امـسر  تبحـص  فرط  دـش  عورـش  تارکاذـم  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیمرتحم  زا  يریثک 

تـسا ناتـسودنه  رد  تیناحور  هموسرم  هّمهم  باقلا  زا  هک  هبعک » هلبق   » مانب یعاد  زا  دئارج  رد  دندشیم و  تبحـص  دراو  هزاجا  اب  نارگید 
ریبعت ظفاح »  » هب دیـشر  دـمحم  ظـفاح  باـنج  زا  یعادـب و  دوخ  زا  هداد  رییغت  ار  هملک  نیا  تشاد  داـی  تاحفـص  نیا  رد  یلو  هدومن  ریبعت 

. مینکیم
ام رب  نوچ  هدش  رایسب  فالتخا  وگتفگ و  ثحب و  سلاجم  امش  يربنم  تانایب  رواشیپب و  امش  یئامرف  فیرشت  نامز  زا  بحاص  هلبق  ظفاح :

الماک هرابماما  رد  ار  زورما  هدـمآ و  رواشیپب  تاهبـش  عفر  يارب  هدومن  قیرط  یط  هک  تسنیا  میئامن  مایق  فالتخا  عفر  يارب  هک  تسا  مزال 
میدـمآ لئان  تاقالم  ضیفب  مه  بشما  میدـید  میدوب  هدینـش  هچنآ  زا  شیب  ار  امـش  تاـنایب  رحـس  میدوب  امـش  تاـنایب  تاـملک و  عمتـسم 

. میئامن یساسا  تبحص  امش  اب  يردق  میوش و  تبحص  دراو  دیشاب  هتشاد  لیم  هچنانچ 
رظن اب  هتسب و  ار  تداع  بّصعت و  هدید  افطل  نایاقآ  هک  طرش  کیب  یلو  مرضاح  ناتتاشیامرف  تاملک و  ياغـصا  يارب  لیم  لامک  اب  یعاد :

. میراذگب رانکب  ار  یموق  تابّصعت  تالداجم و  مینک  تبحص  تاهبش  ّلح  يارب  ردارب  ود  دننام  قطنم  ملع و  فاصنا و 
لئالد زا  نیب  امیف  تاملاکم  رد  هک  دوش  عقاو  لوبق  دروم  هک  تسا  دیما  مراد  طرـش  کی  مه  هدـنب  تسا  اجب  رایـسب  امـش  شیامرف  ظفاح :

. میئامنن زواجت  هینآرق 
یـسّدقم باتک  دـیجم  نآرق  هکنآ  يارب  تسا  دودرم  القع  املع و  ینعی  دـشابیمن  ءاـملع  ءـالقع و  لوبق  دروم  امـش  ياـضاقت  نیا  یعاد :
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رابخاب و دـیجم  نآرق  تاـّیّلک  فارطا  رد  میراـچان  اـم  تسا و  نّیبم  ناـیبب  جاـتحم  نآ  هیلاـع  یناـعم  هک  رـصتخم  لـمجم و  زجوم و  تسا 
میئامن . داهشتسا  هربتعم  ثیداحا 

تاملک و زا  میئامن و  داهـشتسا  هیلع  عمجم  ثیداحا  رابخاب و  مراد  اضاقت  موزل  عقاوم  رد  یلو  نیتم  تسا  یـشیامرف  تسا  حیحـص  ظـفاح :
. میئامن يراددوخ  تینابصع  يدنت و  زا  میوشن  عقاو  نارگید  هبعلم  هکنآ  يارب  زین  میئامن و  بانتجا  ماوع  تاعومسم 

ار هّللا  لوسرب  باستنا  تدایـس و  راختفا  هک  یعاد  لثم  اصوصخم  شناد  ملع و  لها  زا  دیدومرف  یئاجب  مالک  رایـسب  دوشیم  تعاطا  یعاد :
بطاخم قالخا و  نسح  یمامت  دجاو  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مراوگرزب  ّدج  ّتنس  هریـس و  فالخ  رب  هک  تسین  راوازـس  مراد 

ۀـمکحلاب و کبر  لیبس  یلا  عدا  دـیامرفیم : هک  میئامن  لمع  دـیجم  نآرق  روتـسد  فالخ  رب  هدوب و  میظع  قلخ  یلعل  کنا  هفیرـش و  هیآـب 
نسحأ  یه  یتلاب  مهلداج  ۀنسحلا و  ۀظعوملا 

روهـشم مولعم و  مه  روط  نیمه  دـیدومن و  نایب  ناتراتفگ  نمـض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسرب  ار  دوخ  باستنا  نوچ  دیـشخبب  ظـفاح :
هب قیرط  هچ  زا  امـش  بسن  مینادب  هک  دیئامرف  نایب  ار  دوخ  بسن  هرجـش  ام  یئانیب  دیزم  يارب  دـیریذپب  ار  هدـنب  ياضاقت  تسا  نکمم  تسا 

. دوشیم یهتنم  ربمغیپ 

یگداوناخ تبسن  نییعت 

نیدـب دوشیم  یهتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسرب  مالّـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ترـضح  مامه  ماـما  قیرط  زا  اـم  نادـناخ  بسن  یعاد :
: قیرط

یلع یبا  نب  حلاص  نب  میهاربا  نب  ظعاولا  دهتجملا  لیعامسا  نب  نسح  نب  مولعلا ) رحب   ) مساق نب  نیظعاولا ) فرـشأ   ) ربکا یلع  نب  دمحم 
نب هّللا  حتف  نب  دمحم  نب  نسح  یلع  یبا  نب  نیـسح  نیدلا ) لوبقم   ) نب یقت  دـمحم  مساقلا  یبا  نب  نادرملاب ) فورعملا   ) یلع نب  دـمحم 
یبا نب  نسح  یلع  یبا  نب  ّبیطلا ) یبا   ) دـمحا نب  نسحلا  نب  هّللا  دـبع  نب  ناـیتفلا  یبا  نب  میهاربا  نب  دـمحم  یبا  نـب  مشاـه  نـب  قاحـسا 
ماما نب  مظاکلا  یـسوم  ماما  نیدـباعلا  دـمحم  ریما  نب  باجملاب » فورعملا   » ریرـضلا میهاربا  نب  نامرک » کیدزن   » يرئاـحلا دـمحم  رفعج 
ریما نب  فطلاب  دیهـشلا  ءادهـشلا » دیـس   » نیـسحلا هّللا  دـبع  یبأ  ماما  نب  نیدـباعلا  نیز  یلع  ماما  نب  رقابلا  دـمحم  ماما  نب  قداـصلا  رفعج 

. مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا 
ادخ لوسرب  بستنم  ار  دوخ  امـش  هک  یتلاح  رد  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  نینمؤملا  ریمأب  ددرگیم  یهتنم  دیدومن  نایب  هک  ياهرجـش  نیا  ظفاح :

دالوا اریز  ترـضح  نآ  دالوا  هن  دـیناوخب  هّللا  لوسر  ءابرقا  زا  ار  دوخ  یتسیابیم  بسن  هلـسلس  نیا  اب  اقح  دـیدناوخ  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلص 
: دشاب هّللا  لوسر  لسن  هّیرذ و  زا  هک  تسیسک 

هدجام هدلاو  هک  دشابیم  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  يربک  هقیّدـص  ءارهز  ترـضح  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسرب  ام  بسن  یعاد :
. تسا مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح 

دالوا فرط  زا  یمدآ  لسن  بقع و  هک  دینادیم  دوخ  نوچ  دیئامنب  هّوفت  مسق  نیا  دیتسه  عالطا  ملع و  لها  هک  امـش  زا  تسا  بجع  ظفاح :
لوسر ناـگدازرتخد  زا  هون و  امـش  سپ  تسا  هدوبن  روکذ  زا  بقع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ثاـنا و  هن  تسا  روکذ 

. ترضح نآ  دالوا  هن  دیتسه  ادخ 
. مدمآیمن رب  باوج  ماقم  رد  ّالا  دیئامن و  مالک  رد  جاجل  مرتحم  نایاقآ  متشادن  نامگ  یعاد :

هدـیقع مه  ریقح  اب  مه  ءاملع  زا  يرایـسب  هچنانچ  تسا  نیمه  مرظن  اعقاو  هکلب  هدوبن  مراتفگ  رد  یجاجل  هدـش  هابتـشا  بحاـص  رب  ظـفاح :
: تسا هتفگ  رعاش  هچنانچ  ثانا  هن  تسا  روکذ  دالوا  زا  لسن  بقع و  هک  دنتسه 

انتانب انئانبا و  ونب  انونب 
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دعابالا لاجرلا  ءانبا  ّنهونب 
دشاب لماک  امش  لیلد  هچنانچ  دیئامرف  نایب  دناترضح  نآ  دالوا  رامش  رد  مرکا  لوسر  ناگدازرتخد  هک  دیراد  فالخ  رب  یلیلد  امش  رگا 

. دش میهاوخ  مه  نونمم  هکلب  دومن  میهاوخ  لوبق  هتبلا 
. تسا يوق  رایسب  نیقیرف  هربتعم  رابخا  دیجم و  نآرق  زا  لئالد  یعاد :

. میوش ضیفتسم  ات  دیئامرف  نایب  تسا  ینمتم  ظفاح :
یبأ مامه  ماما  ترـضح  یـسابع و  هفیلخ  دیـشرلا  نوراـه  نیب  عوضوم  نیمه  رد  هک  ياهرظاـنم  دـمآ  مداـی  امـش  راـتفگ  نمـض  رد  یعاد :

. دومن قیدصت  شدوخ  هک  دنداد  نوراه  هب  یفاک  باوج  ترضح  دش و  عقاو  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  میهاربا 
. دیئامرف نایب  تسا  ینمتم  تسا  هدوب  هنوگچ  هرظانم  نآ  ظفاح :

ربمایپ هیرذ  باب  رد  رفعج  نب  یسوم  نوراه و  باوج  لاؤس و 

مراهچ نرق  رد  هعیـش  ءاهقف  ءاملع و  رباکا  زا  هک  قودـصب  بّقلم  یّمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  یعاد :
دـشن ادـیپ  ملع  ترثک  ظفح و  رد  یـسک  وا  دـننام  ناسارخ  مق و  ءاملع  نایم  رد  لاجر و  لاحب  ریـصب  ثیدـح و  ملع  رد  داّـقن  دوب  يرجه 
رادم تسا  اهنآ  رب  هک  دشابیم  هعیش  هعبرا  بتک  زا  هک  تسا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدوب  فینـصت  دصیـس  بحاص 

نارهط و یلاها  رازم  نآلا  یلا  شفیرـش  ربق  هدومن و  تافو  ناریا  هیلاح  تختیاپ  نارهط  کـیدزن  ير  رد  يرمق  لاس 381  رد  راصعا و  رد 
. تسا نیدراو 

الصفم ار  هرظانم  حرـش  جاجتحا  باتک  رد  یـسربطلا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  زین  اضّرلا و  رابخا  نویع  شربتعم  باتک  رد 
یتالاؤس نم  زا  مدش  دراو  یساّبع  دیشّرلا  نوراه  هفیلخ  سلجم  رد  يزور  دومرف  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  دناهتـشون 

مل یبنلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ۀـیرذ  اـنا  متلق  فیک  تفگ : هک  دوب  امـش  لاؤس  نیمه  شتـالاؤس  هلمج  زا  دینـش  یئاـهباوج  دومن و 
هروس 6 زا  هیآ 84  دـندومرف  تئارق  وا  باوج  رد  ترـضح  بقع  هل  نوکی  تنبلا و ال  دـلو  متنا  یثنـالل و  ـال  رکذـلل  بقعلا  اـمنا  بقعی و 
َو یـسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَـک  َو  َنوُراـه  َو  یـسُوم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ار  ماـعنا ) )

ینعی نینمؤملا ؟ ریما  ای  یـسیع  وبا  نم  نوراه  هب  دومرف  هدومن و  تیانع  هیآ  زا  داهـشتسا  لحمب  ترـضح  هاگنآ  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ٌّلُک  َساـْیلِإ 
يرارذب هللا  هقحلا  امنا  دندومرف : ترـضح  هدوبن  يردپ  یـسیع  يارب  ینعی  با  یـسیعل  سیل  تفگ  باوج  رد  نوراه  یـسیع  ردـپ  تسیک 

قحلم یلاعت  يادـخ  هک  تسین  نیا  زج  ینعی  همطاـف  اـنما  لـبق  نم  یبنلا  يرارذـب  اـنقحلا  کلذـل  میرم و  قیرط  نم  مالّـسلا  مهیلع  ءاـیبنالا 
نامردام لبق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هیرذـب  ار  اـم  تسا  هدـینادرگ  قحلم  نینچمه  میرم و  قیرط  زا  ءاـیبنا  يرارذـب  ار  وا  دـینادرگ 

. مالّسلا اهیلع  همطاف 
نسح هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  دیوگ  مجنپ  هلأسم  رد  هفیرش  هیآ  نیمه  لیذ  ریبک  ریـسفت  مراهچ  دلج  رد ص 124  يزار  رخف  ماما  و 

نیا هدوبن ) یسیع  يارب  يردپ  و   ) هداد رارق  میهاربا  هیرذ  زا  ار  یـسیع  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هکنآ  يارب  دنـشابیم  هّللا  لوسر  هیرذ  نیـسح  و 
مولعلا رقاب  ترضح  هکنیا  امک  دنشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هیرذ  ردام  فرط  زا  نینـسح  نینچمه  تسا  ردام  فرط  زا  باستنا 

. دومن لالدتسا  هیآ  نیمهب  جاّجح  دزن  رد  مجنپ ) ماما  )
زا هیآ 54  هک  ار  هلهابم  هفیرـش  هیآ  دـندومرف  تئارق  ترـضح  نک  نایب  درک  ضرع  نوراه  وت  يارب  زا  لیلد  منکب  دایز  اـیآ  دومرف  هاـگنآ 

َو انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  تسا ) نارمع  لآ   ) هروس 3
لباقم رد  راگدرورپ  رماب  هلهابم  عقوم  رد  هک  تسا  هدومنن  اعدا  يدـحا  دومرف  هاگنآ  َنِیبِذاْکلا  یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَـعْجَنَف  ْلِـهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ 

دافتـسم نینچ  سپ  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  رگم  ءاسک  ریز  رد  ربمغیپ  دـشاب  هدومن  لخاد  يراصن 
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ار اهنآ  دـنوادخ  هک  دنانیـسح  نسح و  انئانبا  زا  دارم  ءارهز و  همطاف  انئاسن  زا  دارم  تسا و  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  انـسفنا  زا  دارم  هک  دوشیم 
. تسا هدناوخ  دوخ  لوسر  نارسپ 

هیلع مظاکلا  یسوم  ماما  ترـضح  لالدتـسا  نیا  زا  سپ  نسحلا  ابا  ای  تنـسحا  تفگ  رایتخایب  دینـش  ار  حضاو  لیلد  نیا  نوراه  هکنیمه 
ضارقنا یلا  یمطاف  تاداس  عیمج  هک  دوشیم  تباث  دنتـسه  ادخ  لوسر  نادنزرف  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  نوراه  ۀـهج  مالّـسلا 

. دناهّللا لوسر  ياهدالوا  يرارذ و  امامت  دنرختفم و  لیلج  راختفا  نیاب  ملاعلا 

دنربمغیپ ياهدالوا  همطاف  ياهدالوا  هکنیا  رب  یفاک  لئالد 

هلمج هیآ و  نیمهب  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رکب  وبا  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد  تسا  امـش  ءاملع  نایعا  زا  هک  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
زا ار  یـسیع  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  مه  دنتـسه  ادخ  لوسر  نارـسپ  ردام  فرط  زا  نیـسح  نسح و  هک  دـنیامنیم  لالدتـسا  اِنئاْنبَأ 

. میرم شردام  فرط  زا  هدناوخ  میهاربا  هّیرذ 
هّللا دـبع  نب  رباج  زا  یناربط  زا  هقرحم  قعاوص  رد ص 74 و 93  یکم  رجح  نبا  بلاّطلا و  تیافک  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم 
ۀیرذ لعج  لج  زع و  هللا  نا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دننکیم  لقن  سابع  نبا  زا  بقانم  رد  یمزراوخ  بیطخ  يراصنا و 

داد و رارق  شدوخ  بلـص  رد  ار  ربمغیپ  ره  هّیرذ  لج  ّزع و  يادـخ  ینعی  بلاط  یبأ  نب  یلع  بلـص  یف  یتیرذ  لعج  هبلـص و  یف  یبن  لک 
. داد رارق  بلاط  یبأ  نب  یلع  بلص  رد  ارم  هیرذ 

امـش ياـملع  لوحف  زا  هک  لـبنح  نب  دـمحا  ماـما  یبرقلا و  ةدوم  رد  یعفاـش  ینادـمه  یلع  دّیـس  ریم  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  زین  و 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ظافلا ) رد  يدایز  مک و  رصتخم  اب   ) دنیامنیم لقن  هّدوملا  عیبانی  رد  یخلب  یفنح  نامیلس  دنسم و  رد  دشابیم 

زا دنانم  هناحیر  نیـسح ) نسح و   ) نم دنزرف  ود  نیا  ینعی  ادعق  وا  اماق  ناماما  ناذـه  يانبا  ایندـلا  نم  ناتناحیر  ناذـه  يانبا  دومرف  هلآ  و 
. دعاق تکاس و  هاوخ  دنشاب و  تماما  رماب  مئاق  هاوخ  دنناماما  نم  نادنزرف  ود  ره  ایند و 

گرزب ءاملع  زا  هفلتخم  قرطب  يرایـسب  ثیداحا  هداد و  رارق  عوضوم  نیمه  صوصخم  ار  هّدوملا  عیبانی  زا  باب 57  یفنح  نامیلس  خیش  و 
تاراـبع ظاـفلاب و  يربط  يوغب و  یقهیب و  مکاـح و  يدادـغب و  بیطخ  هبیـش و  یبا  نبا  زیزعلا و  دـبع  ظـفاح  یناربط و  لـیبق  زا  ناـتدوخ 

. دنتسه ادخ  لوسر  نادنزرف  نیسح  نسح و  هک  هدومن  لقن  هفلتخم 
نب دّمحم  قعاوص و  رد ص 112  یکم  رجح  نبا  و   ) يربط میعن و  وبا  رـضخالا و  نب  زیزعلا  دبع  ظفاح  حلاص و  وبا  زا  باب  نیمه  رخآ  رد 

دناهدومن لقن  نسح ) ماما  ترضح  تالاح  همجرت  رد  يربط  بلاّطلا و  تیافک  باب  دص  زا  دعب  لوا  لصف  رخآ  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی 
یبسن و یبسح و  الخ  ام  ۀـمیقلا  موی  عطقنمف  بسن  بسح و  ّلک  لوقی  هللا  لوسر  تعمـس  ینا  تفگ  هک  باّـطخلا  نب  رمع  یناـث  هفیلخ  زا 

. مهتبصع انا  مهوبا و  انا  یناف  ۀمطاف  ینب  الخ  ام  مهیبال  مهتبصع  یثنا  ینب  لک 
دـالوا ره  نم و  بسن  بسح و  رگم  تماـیق  زور  تسا  عطقنم  یبسن  بسح و  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  ینعی 

رماع نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  خیـش  زین  و  متـسه . اهنآ  هبـصع  ردپ و  نم  هک  همطاف  ياهدالوا  رگم  تسا  ردـپ  بناج  زا  اهنآ  هبـصع  يرتخد 
ما جیوزت  عقوم  رد  شردپ  زا  رمع  نبا  هّللا  دبع  زا  ینطقراد  یقهیب و  زا  ار  ثیدح  نیا  فارشالا  بحب  فاحتالا  باتک  رد  یعفاش  يواربش 

دیامنیم لقن  رمع  هفیلخ  زا  طسوا  رد  یناربط  زا  القن  تیبلا  لها  لئاضفب  تیملا  ءایحا  باتک  رد  یطویس  نیدلا  لالج  و  هدومن . لقن  موثلک 
هعبطم پاچ   ) يداهلا یبّنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداّـصلا  ۀفـشر  یلا ص 42  باب 3  رد ص 39  يولع  نیدلا  باهـش  نب  رکب  یبا  دیـس  و 

. دناهلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دالوا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ياهدالوا  هک  هدومن  داهشتسا  لقن و  لاس 1303  رد  رصم ) هیمالعا 
لوا لصف  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هکنانچ  دوشیم  دودرم  همکحم  لئالد  همه  نیا  لباقم  رد  دـیدروآ  دـهاش  هک  رعاش  رعـش  اما  و 

نآ نادـنزرف  ربـمغیپ  ناـگدازرتخد  هک  هداد  ینعم  نیاـب  صاـصتخا  رعاـش  رعـش  نیمه  باوـج  رد  ار  بلاـطلا  تیاـفک  باـب  دـص  زا  دـعب 
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. هدومن لقن  دهاوشلا  عماج  بحاص  هچنانچ  هدورس  مالسا  زا  لبق  هک  تسا  رفک  رعاش  رعش  نیا  هوالع  دناترضح و 
ام بسن  هلسلس  یتقو  سپ  دناهّللا  لوسر  نادنزرف  اهیلع  هّللا  مالس  هقیّدص  همطاف  نادنزرف  دیامنیم  تباث  هک  تسا  رایسب  لئالد  لیبق  نیا  زا 

لوسر يرارذ  نادنزرف و  هک  تسا  تباث  میدومن  نایب  هک  ياهربتعم  لئالد  رب  انب  دیدرگ  تباث  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابأ  ترـضحب 
هچ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  يرارذ  رگم  درادـن  يراختفا  نینچ  يدـحا  دـشابیم و  ینعم  نیمه  ام  راختفا  نیرتگرزب  میتسه و  ادـخ 

: رعاش قدزرف  دیوگ  شوخ 
مهلثمب ینئجف  یئابآ  کئلوا 

عماجملا ریرج  ای  انتعمج  اذا 
یهتنم اهنآ  تبسن  هک  تاداس  ءافرـش و  رگم  دننک  تاهابم  رخف و  دوخ  ناردپ  یگرزبب  دنناوتیمن  ایند  مدرم  نامز و  ءانبا  زا  يدحا  هصالخ 

. امهیلع همالس  هّللا و  تاولص  یضترم  یلع  ءایبنالا و  متاخب  دوشیم 
فشک هک  مدش  نونمم  مه  یلیخ  دونع و  جوجل  صاخشا  رگم  دنیامنیمن  ار  نآ  راکنا  اعطق  دوب  مامت  یفکم و  رایـسب  امـش  لئالد  ظفاح :

. دش گرزب  ههبش  نیا  عفر  ات  دیدومرف  ضیفتسم  ار  ام  هدومرف  بجح 
رهظ و زامن  بوجو  روطب  ّتنـس  لها  ناردارب  نوچ   ) دومنیم ار  ءاـشع  زاـمن  مـالعا  هک  تساـخرب  دجـسم  رد  نذؤم  يادـص  عقوم  نیا  رد 

مهیلع راهطا  لآ  زا  همئا  هّللا و  لوسرل  اعبت  هک  هعیش  فالخ  رب  دنروآیم  اجب  نآ  تلیضف  عقوم  رد  ادج و  مه  زا  ار  ءاشع  برغم و  رصع و 
نتـشگرب و يانب  رگا  دنتفگ  نایاقآ  زا  یـضعب  هضیرف ، ءادا  دجـسم و  نتفر  يارب  دندش  هدامآ  نایاقآ  دـنراتخم ) قیرفت  عمج و  رد  مالّـسلا 

زامن تسا  رارقرب  سلجم  نیا  ات  تسبوخ  دوشیم  هتفرگ  سلجم  تقو  زا  یلیخ  نتشگرب  دجسمب و  نتفر  نوچ  تسا  تارکاذمب  نداد  همادا 
شیپ دندرگ  رب  دـنراذگب و  زامن  مدرم  اب  دجـسم  رد  دـنورب  دجـسم ) تعامج  ماما   ) ّیحلا دـبع  دیـس  ياقآ  طقف  دوش  ءادا  اج  نیمه  ءاشع 
هفیظو ءادا  سلجم  نامه  رد  ءاشع  زامن  عقوم  دیـشک  لوط  بش  هد  هک  هرظانم  تدـم  مامت  رد  اذـلف   ) تفرگ رارق  ناـیاقآ  لوبق  دروم  داـهن 

. دندومن تعجارم  هرظانم  لحم  قاطاب  هفیظو  ءادأ  زا  دعب  دنتفر  رگید  گرزب  قاطاب  نایاقآ  عقوم  نیا  رد  دندومنیم )
دیئامرف هزاجا  بحاص  هلبق  دنتفگ : دندوب ) ياهدنیوج  واکجنک و  درم  نّنـست و  لها  نیکاّلم  فارـشا و  زا  یکی  هک   ) ناخ مویقلا  دبع  باون 

. مناسرب ضرعب  مراد  یلاؤس  سلجم  ثحب  عوضوم  زا  جراخ  دنیامنیم  لیم  ياچ  نایاقآ  ات 
. عامتسا يارب  مرضاح  دیئامرفب  یعاد :

هدماین متـسدب  یتصرف  میامن  لاؤس  نایعیـش  عالطا  اب  نایاقآ  زا  هک  هدوب  ملد  رد  تسا  اهتدم  نوچ  تسا  رـصتخم  یلیخ  هدـنب  لاؤس  باون :
رهظ و زامن  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّتنس  فالخ  رب  نایعیـش  نایاقآ  ارچ  میامن  ضرع  متـساوخ  هدیدرگ  دوجوم  یـضتقم  کنیا 

. دنناوخیم عمج  ار  ءاشع  برغم و  رصع و 

دومرفیم ءادا  قیرفت  عمجب و  ار  نیبرغم  نیرهظ و  زامن  ربمغیپ 

مه امـش  هعبرا  همئا  هچنانچ  تسا  رایـسب  فالتخا  ءاملع  نیب  ام  هیعرف  لئاسم  رد  هک  دـننادیم  سلجم ) ءاـملعب  هراـشا   ) ناـیاقآ ـالّوا  یعاد :
. دنراد فالتخا  رایسب 

نآ هک  اریز  دـندومن  هابتـشا  امـش  رب  ار  رما  دـشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنـس  فالخ  رب  نایعیـش  لـمع  دـیدومرف  هکنیا  اـیناث 
. دندومنیم ءادا  قیرفتب  یهاگ  عمج و  یهاگ  ار  اهزامن  ترضح 

. دندومنیم ءادا  قیرفت  عمج و  وحنب  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا  نینچ  ایآ  ناشدوخ ) ءاملعب  ور  : ) باون
رد ّالا  دنـشابن و  تّقـشم  بعت و  رد  تّما  هکنآ  يارب  دـندومنیم  لمع  عون  نیا  هریغ  ناراب و  لیبق  زا  رذـع  عقاوم  رفـس و  رد  طـقف  ظـفاح :

. دندومن رضح  روصت  ار  رفس  دندومن  هابتشا  بحاص  هلبق  منکیم  نامگ  دندومنیم  ءادا  قیرفت  وحنب  هتسویپ  رضح 
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ءادا عمج  وحنب  مه  رذـع  نودـب  رـضح و  رد  یهاگ  هک  تسا  دراو  ناـتدوخ  تاـیاور  رد  یّتح  مراد  نیقی  هکلب  مدومنن  هابتـشا  ربخ  یعاد :
. دندومنیم

. دیدومن هابتشا  ام  تایاور  اب  ار  هعیش  تایاور  منکیم  نامگ  ظفاح :
امش هربتعم  بتک  حاحـص و  رد  يدنچ  حیحـص  تایاور  دشابیم  امـش  تاور  رد  وگتفگ  دنراد ، ینعم  نیا  رب  قافتا  هک  هعیـش  تاور  یعاد :

. تسا دراو  باب  نیا  رد 
. دیئامرف نّیعم  ار  اهنآ  ّلحم  دیراد  رظن  رد  رگا  تسا  نکمم  ظفاح :

تفگ هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  تاور  هلسلس  لقن  اب  دوخ  حیحص  رد  رضحلا  یف  نیتالّصلا  نیب  عمجلا  باب  رد  جاّجح  نب  ملسم  یعاد :
رفس فوخ و ال  ریغ  یف  اعمج  ءاشعلا  برغملا و  اعمج و  رصعلا  رهظلا و  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلص 

رد ص 221 لبنح  نب  دمحا  ماما  ار  ثیدـح  نیمه  اعمج و  اعبـس  اعمج و  اینامث  یبنلا  عم  تیلـص  تفگ  هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  زین  و 
دنچ اینامث  اعبـس و  رفاسم  ریغ  امیقم  ۀـنیدملا  یف  هللا  لوسر  یلـص  تفگ  سابع  نبا  هک  رگید  ثیدـح  هوالعب  هدومن  لـقن  دنـسم  لوا  ءزج 
هبطخ ام  يارب  سابع  نبا  رـصعلا  دـعب  يزور  تفگ  قیقـش  نبا  هّللا  دـبع  دـسیونیم  هک  اجنآ  ات  دـیامنیم  لـقن  ملـسم  لـیبق  نیا  زا  ثیدـح 

رد درکن  انتعا  ساّبع  نبا  ةالصلا  ةالصلا  تساخرب  مدرم  يادص  دش  رهاظ  اههراتس  درک  بورغ  باتفآ  هکنآ  ات  دومنیم  تبحص  دناوخیم و 
عمج هللا  لوسر  تیأر  کل  ّما  ۀنـسلاب ال  ینملعت  تفگ أ  ساّبع  نبا  ةالـصلا  ةالـصلا  تفگ  دـنلب  يادـص  اب  میمت  ینب  زا  يدرم  نیح  نامه 

قیدصت مدومن  لاؤس  هریره  وبا  زا  متفر  دش  ادیپ  ياهشدخ  نم  لد  رد  مالک  نیا  زا  دیوگ  هّللا  دبع  ءاشعلا  برغملا و  رصعلا و  رهظلا و  نیب 
. هتفگ سابع  نبا  هک  تسا  مسق  نامه  تفگ  دومن و 

هـس يدرم  دش  کیرات  اوه  ات  دیـشک  لوط  سابع  نبا  هّللا  دبع  ربنم  یتقو  هک  دـیامنیم  لقن  یلقع  قیقـش  نب  هّللا  دـبع  زا  رگید  قیرطب  زین  و 
هللا لوسر  دهع  یلع  نیتالصلا  نیب  عمجن  انک  ةالصلاب و  انملعت  کل أ  ّما  تفگ ال  دش  ّریغتم  سابع  نبا  ةالصلا  داد  رد  ادن  یپردیپ  هبترم 
قیرط زا  یئاسن  زا  نیتالّـصلا  نیب  عمج  باب  رد  کـلام  ءاـطوم  حرـش  لوا  ءزج  رد ص 263  تسا  امـش  ءاملع  رباـکا  زا  هک  یناـقرز  زین  و 

نیب هکنآ  نودب  دناوخیم  عمج  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  سابع  نبا  هرـصب  رد  هک  دـیامنیم  لقن  ءاثعـشلا  یبا  زا  مره  نب  ورمع 
عمج ءاـشع  اـب  ار  برغم  رـصع و  اـب  ار  رهظ  ینعی   ) دوـمنیم ءادا  زاـمن  مسق  نیا  ادـخ  لوـسر  تفگیم  دـشاب و  هدوـب  يزیچ  هلـصاف و  اـهنآ 

(. دومنیم
ریبج نب  دیعس  زا  تاور  هلسلس  لقن  اب  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  ءاطوم و  نیتالّصلا  نیب  عمج  باب  رد  کلام  حیحص و  رد  ملسم  زین  و 
دیعس زا  دیوگ  ریبز  وبا  رفس  فوخ و ال  ریغ  یف  ۀنیدملاب  اعمج  رـصعلا  رهظلا و  هللا  لوسر  یلـص  تفگ  هک  دناهدومن  تیاور  سابع  نبا  زا 

نم ادحا  جرحی  نأ ال  دارا  تفگ  مدومن  سابع  نبا  زا  نم  ار  لاؤس  نیمه  تفگ  دیعـس  ار  زامن  دومنیم  عمج  ربمغیپ  هچ  يارب  مدومن  لاؤس 
. دنشابن تقشم  یتخس و  رد  شتما  زا  يدحا  هک  دومنیم  عمج  نآ  يارب  ینعی  هتما 

رطم فوخ و ال  ریغ  یف  ءاـشعلا  برغملا و  رـصعلا و  رهظلا و  نیب  هللا  لوسر  عمج  تفگ  ساـبع  نبا  هک  دـنیامنیم  لـقن  ربخ  دـنچ  رد  زین  و 
ندومن لقن  نیتالّصلا و  نیب  عمج  مانب  تسا  باوبا  نییعت  نیمه  عمج  زاوج  رب  لیلد  رتحضاو  یلو  دناهدومن  لقن  رایـسب  باب  نیا  رد  رابخا 

رد یباب  رـضح و  رد  عمج  يارب  یـصوصخم  باب  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  اقلطم و  دشاب  عمج  زاوج  ّهلدا  زا  ات  باب  نیمه  رد  ار  عمج  ثیداحا 
. تسا رضح  رفس و  رد  زاوجب  طوبرم  امش  هربتعم  بتک  ریاس  حاحص و  رد  هلوقنم  تایاور  نیا  سپ  دندومنیم  زاب  رفس 

. دشابیمن يراخب  حیحص  رد  یتایاور  لقن  یباب و  نینچ  ظفاح :
رباکا زا  نارگید  يراخب و  ملسم و  نیحیحـص  نیحراش  لبنح و  نب  دمحا  یئاسن و  ملـسم و  لیبق  زا  حاحـص  بابرا  ریاس  یتقو  الوا  یعاد :

. ار ام  دصقم  فده و  دیامنیم  تیافک  دناهدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع 
عمج هک  دوخ  لحم  زا  مامت  یگنرز  اب  یهتنم  هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  دـناهدومن  لقن  نارگید  هک  ار  تایاور  نیمه  مه  يراخب  ياقآ  ایناث 
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ءاشعلا و رکذ  باب   ) و ةالـصلا ) تیقاوم  باتک  نم  رـصعلا  یلا  رهظلا  ریخأت  باـب   ) هچناـنچ هداد  لاـقتنا  رگید  لـحمب  تسا  نیتالّـصلا  نیب 
. دیئامرفیم هدهاشم  ار  عمج  ثیداحا  نیا  مامت  دیهد  رارق  تقد  دروم  هعلاطم و  ار  برغملا ) تقو  باب   ) و ۀمتعلا )

تحـصب رارقا  هک  یتلاح  رد  تسا  نیقیرف  ءاملع  روهمج  هدـیقع  نیتالّـصلا  نیب  عمج  رد  تصخر  هزاجا و  ناونعب  ثیداـحا  نیا  لـقن  سپ 
. دناهدومن دوخ  حاحص  رد  ثیداحا  نیا 

دناهتشون و يراخب  حیحص  رب  هک  یحورش  رد  يراصنا  ياّیرکز  ینالطسق و  ینالقـسع و  ملـسم و  حیحـص  حرـش  رد  يوون  هماّلع  هچنانچ 
تّحـصب فارتعا  سابع  نبا  ثیدح  اصوصخم  ثیداحا  لقن  زا  دـعب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  نارگید  کلام و  ءاطوم  رب  حرـش  رد  یناقرز 

. دناهدومن دنشابن  تّقشم  جرح و  رد  تما  هکنآ  يارب  رضح  رد  تسا  تصخر  هزاجا و  لیلد  ثیداحا  نیا  هکنیا  نآ و 
لمع مکح و  رد  ءاملع  یلو  دشاب  هدیسر  عمجب  لمع  رب  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نامز  زا  یثیداحا  تسا  نکمم  هنوگچ  باون :

. دنیامن راتفر  نآ  فالخ  رب 
لها ءاهقف  نایاقآ  مه  صوصخب  عوضوم  نیا  رد  دراد  رایـسب  رئاظن  هک  دیمهف  دیهاوخ  اهدـعب  درادـن  عوضوم  نیاب  صاصتخا  طقف  یعاد :

زا دـناهدومن  اهنآ  رهاظ  فالخ  رب  هدراب  تالیوأت  ار  هربتعم  ثیداحا  نآ  ممهفیمن  نم  هک  يرگید  ۀـهج  ای  راـکفا و  روصق  ۀـهج  اـی  نّنـست 
امـش نیمدقتم  رباکا  زا  یتعامج  هک  لگ  ناراب و  لوزن  فوخ و  سرت و  دننام  دشاب  رذع  عقومب  رظان  ثیداحا  نیا  دیاش  دنیوگ  هکنآ  لیبق 

. دناهداد يوتف  لیوأت  نآب  هنیدم  ءاهقف  زا  ياهّدع  یعفاش و  ماما  کلام و  ماما  دننام 
ناراب لوزن  سرت و  نودب  ینعی  رطم ، فوخ و ال  ریغ  نم  دیوگیم  احیرـص  هک  ساّبع  نبا  ثیدـح  دـیامنیم  در  ار  هدـیقع  نیا  هکنآ  لاح  و 

. دندناوخیم عمج  ار  زامن 
دیدرگ فرط  رب  ربا  دـندومن  مامت  ار  رهظ  زامن  هک  نیمه  دنتخانـشن و  ار  تقو  هدوب و  ربا  اوه  دـیاش  هک  دـناهتفاب  دوخ  شیپ  رگید  یـضعب 

. رصعلا رهظلا و  نیب  دش  عمج  اذل  دندناوخ  ار  رصع  زامن  تسا  رصع  تقو  دندید 
تسا و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هدننکزامن  هک  دندرکن  رکف  ناگدـننک  لیوأت  ایوگ  دوش  تفای  لیوأت  نیا  زا  رتدراب  منکیمن  نامگ 

هدوب راثآ  بابـسا و  مامت  رب  طیحم  هکلب  هدوبن  بابـساب  طوبرم  ترـضح  نآ  ملع  هکنآ  هچ  هتـشادن  يرثا  ربا  دوبن  دوب و  ادـخ  لوسر  يارب 
تباث لیوأت  نیا  نالطب  دشاب  هدش  عقاو  يرما  نینچ  هک  دنرادن  تسد  رد  یلیلد  رکفلا  ریـصق  نامدرم  هتـسد  نیا  هکنآ  زا  هتـشذگ  و  تسا .

. تسا ثیداحا  رهاوظ  فالخ  هکنآ  رب  هوالع  درادن  يرثا  نآ  ندش  فرط  رب  ربا و  دوجو  اجنآ  رد  هک  ءاشع  برغم و  زامن  عمجب  ددرگیم 
نیدنچ نیعمتـسم  هک  دیـشک  لوط  يردقب  بانج  نآ  هباطخ  هک  دراد  تحارـص  تما ) ربح   ) ساّبع نبا  ثیدـح  رد  میدرک  ضرع  هچنانچ 

ات تخادنا  بقعب  ار  برغم  زامن  ادمع  کلذ  عم  هدیدرگ  زامن  تقو  رهاظ و  اههراتس  هک  دندومن  يروآدای  ینعی  ةالصلا  دندز  دایرف  هبترم 
مـسق نیدـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  هدومن  ار  لمع  نیا  قیدـصت  مه  هریره  وبا  دومن و  ءادا  مه  اـب  ار  ود  ره  ءاـشع  زاـمن  تقو 
رهاوظ فالخ  رب  ار  تـالیوأت  هدومن و  در  مه  ناـتدوخ  گرزب  ءاـملع  هکلب  تسا  دودرم  اـم  دزن  رد  تـالیوأت  عون  نیا  هتبلا  هدومن ، لـمع 

ةالص باب  رد  يراخبلا ) حیحص  حرـش  یف  يرابلا  ۀفحت   ) رد ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يراصنا  مالـسالا  خیـش  هکنانچ  دناهتـسناد ، ثیداحا 
یف يراّسلا  داشرا   ) مود ءزج  رد ص 293  ینالطـسق  هماّلع  نینچمه  مود و  ءزج  رخآ ص 292  رد  ءاشعلا  عم  برغملا  رـصعلا و  عم  رهّظلا 

تالیوأت زا  عون  نیا  هک  دناهدروآ  ناتدوخ  ءاملع  نیققحم  زا  يریفغ  ّمج  يراخب و  حیحص  نیحراش  زا  نارگید  و  يراخبلا ) حیحص  حرش 
. تسا صّصخم  الب  صیصخت  حّجرم و  الب  حیجرت  دومن  ءادا  اقیرفت  دیاب  امتح  هکنآب  ندوب  دّیقم  تسا و  ثیداحا  رهاوظ  فالخ 

رد حدـق  دـنرگنیم و  رگیدـکیب  توادـع  رظن  اب  هداتفا و  مه  ناجب  ناملـسم  ناردارب  هتـسد  ود  هک  هدـمآ  اجک  زا  فـالتخا  نیا  سپ  باون :
. دنیامنیم مه  لامعا 

تراهط و تیب  لها  نایعیـش  تعامج  فرط  زا  مروبجم  دـنرگنیم  مهب  توادـع  رظن  اب  ناناملـسم  زا  هتـسد  ود  دـیدومرف  هکنیا  ـالوا  یعاد :
رظن توادـع  ای  تراقح و  مشچب  نّنـست  لها  ناردارب  ماوع  ءاملع و  زا  کی  چـیه  هب  نایعیـش  تعامج  ام  هک  میامنب  عافد  تلاسر  نادـناخ 
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اـهیوما و بصاون و  جراوخ و  ناـگناگیب و  تاـغیلبت  ارچ  هک  میفـسأتم  رایـسب  مینادـیم و  دوـخ  ناملـسم  ناردارب  ار  اـهنآ  هکلب  میئاـمنیمن 
باتک و هلبق و  ۀـهج  زا  هک  ار  دوخ  یعیـش  ناردارب  هک  اجنآ  ات  دـتفا  رثؤم  نّنـست  لـها  ناردارب  بولق  رد  سنا  ّنج و  نیطایـش  تاـکیرحت 
زا هتـسناد و  رفاک  كرـشم و  یـضفار و  دناکیرـش  اهنآ  اب  یـصاعم  رئابک و  كرت  تابحتـسم و  تابجاو و  ماکحا و  عیمجب  لمع  توبن و 

. دنرگنب اهنآب  ینمشد  توادع و  رظن  اب  دنیامن و  ادج  دوخ 
هک تسین  نآ  تقو  کنیا  داهن ، انب  نیاک  دـتف  عمـش  ناجب  شتآ  میامنیم ، ضرع  لد  زوس  زا  هدـمآ  اـجک  زا  فـالتخا  نیا  دـیدومرف  اـیناث 

هجوتم دوخ  دوش و  هتـشادرب  هدرپ  یتابـسانمب  دعب  ياهبـش  رد  هّللا  ءاش  نا  دیاش  هتفرگ  همـشچرس  اجک  زا  تافالتخا  عون  نیا  میامن  ضرع 
. دیدرگ تقیقح  لصاب 

ندـناوخ عمج  رد  اقلطم  دراد  زاوج  تصخر و  رب  تلالد  هک  ار  هضورعم  رابخا  نّنـست  لها  ءاهقف  ناـیاقآ  قیرفت  عمج و  زاـمنب  عجار  اـثلاث 
هچب منادـیمن  یلو  هدومن  لقن  تما  جرح  تقـشم و  یتخـس و  زا  يریگولج  یتحار و  تلوهـس و  يارب  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن 

. دننادیمن زئاج  رذع  نودب  ار  اهزامن  ندناوخ  عمج  دنیامنیم و  هدراب  تالیوأت  ۀهج 
. ارضح ما  ارفس  رذع  نودب  رذع و  اب  دنیامنیم  عمج  عنم  اقلطم  وا  نیعبات  هفینح و  یبا  دننام  اهنآ  زا  یضعب  هکلب 

گنج و هرمع و  جح و  دننام  حابم  رفس  رد  دنراد  عورف  لوصا و  عیمج  رد  هک  یتافالتخا  اب  اهیلبنح  اهیکلام و  اهیعفاش و  زا  نیریاس  اما  و 
. دناهداد هزاجا  مهریغ 

قح و نیب  قراف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرفب  انب  هک  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  نم  نیرهاطلا  ۀـمئالل  اـعبت  هعیـش  ءاـهقف  یلو 
. ریخأت عمج  ای  میدقت و  عمجب  رذعیب  ای  رذع و  اب  رضح  رد  ای  رفس  رد  هاوخ  اقلطم  دنیامنیم  عمج  زاوجب  مکح  دنانآرقلا  لیدع  لطاب و 

کی رد  یتحار  تلوهـس و  يارب  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  دـهاوخب  رگا  رازگزامن  ینعی  تسا  یّلـصم  راـیتخا  اـب  زاوج  نیا  و 
راتخم دیامن  ءادا  اهنآ  تلیضف  تقو  لوا  رد  مه  ار  ءاشع  رصع و  زامن  دناوخب و  تلیضف  تقو  لّوا  رد  ار  برغم  رهظ و  ای  و  دناوخب ، هسلج 

. تسا
ءاهقف هیلمع  لئاسر  هیلالدتسا و  بتک  رد  هچنانچ  تسا  عمج  زا  لضفا  ندروآ  اجب  دوخ  تلیـضف  تقو  رد  ار  کی  ره  ادج و  مه  زا  هتبلا  و 

. هدیدرگ رکذ  الماک  هعیش 
تلوهس و يارب  اذل  ددرگ  توف  اهنآ  زا  یتلفغ  رـصتخمب  تسا  نکمم  دنتـسه و  يرایـسب  مومه  لغاشم و  راتفرگ  ابلاغ  مدرم  نوچ  نکل  و 

. ریخأتب ای  میدقتب  دنناوخیم  عمج  نایعیش  هدوب ) سّدقم  عراش  فده  هک   ) جرح رسع  عفر 
رادـقم نیمه  دـنرگنیم  امب  بضغ  ظیغ و  هدـید  اب  هک  نّنـست  لـها  ناردارب  ریاـس  مرتحم و  ناـیاقآ  نهذ  ندـش  نشور  يارب  منکیم  ناـمگ 
یلوصا همهم  بلاطم  یتقو  اریز  هیلوا  تارکاذم  لصاب  میدرگرب  تسبوخ  تسا  شیپ  رد  الوصا  يرتمهم  بلاطم  نوچ  دشاب  یفاک  باوج 

. دش دهاوخ  لح  تاعورف  عبتلاب  دیدرگ  لح 
تسین و دماج  یلیخ  هک  تسیسک  ام  تبحص  فرط  متـسناد  بحاص و  هلبق  تامولعمب  مدرب  یپ  لوا  هسلج  رد  هک  متقوشوخ  یلیخ  ظفاح :

. میئامن بیقعت  ار  لبق  تبحص  نامه  هک  تسا  اجب  رایسب  دندومرف  هک  یمسق  نامه  دناعالطا  اب  الماک  ام  بتک  زا 
یکاپ بسن  نینچ  ياراد  یمـشاه و  يزاجح و  دـیدومن  تباث  هک  اویـش  تانایب  نیا  اب  یلاعبانج  هک  ممهفب  مهاوخیم  بحاص  هلبق  هزاجا  اب 

. دش میهاوخ  تقوشوخ  یلیخ  دیئامرف  نایب  ار  ترجاهم  نیا  خیرات  تلع و  هچنانچ  دیدمآ  سوجم  زکرم  ناریاب  هک  دش  هنوگچ  دیتسه 

دباع دمحم  ریما  دیس 

مالّـسلا هیلع  مظاکلا  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  لصف  الب  دنزرف  دباع  دّمحم  ریمأ  دّیـس  ترـضح  ناریاب  ام  دادـجا  زا  رجاهم  نیلّوا  یعاد :
تردـنب هدوب و  راهّنلا  مئاص  لیّللا و  مئاق  رمع  مامت  رد  هدـیدرگ  دـباعب  فورعم  تدابع  ترثک  زا  يوقت و  لضف و  اب  رایـسب  هک  تسا  هدوب 
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دازآ يرادـیرخ و  رایـسب  ناگدـنب  هّللا  مالک  هباتکلا  ّقح  زا  هتـشاد و  دـیجم  هّللا  مـالک  تباـتکب  يرایـسب  قشع  هدومنیم و  راـطفا  ار  یماـّیا 
. دندومن

ربق فارطا  رد  یلاع و  رایسب  شهاگراب  هّبق و  دشابیم  ینادالا  یلاعالا و  نم  سان  هّماع  رازم  فاطم و  زاریش  رد  لاحلا  یلا  شاهکرابم  هعقب 
یناث هلودلا  دمتعم  ازریم  سیوا  هدازهاش  بانج ، نآ  نیرئاز  زا  رایـسب  تیعمج  موجه  عقوم  رد  ندـش  لاماپ  زا  ربق  تظافح  يارب  شکرابم 

هتخاس و هرقن  زا  یئابیز  حیرض  راجاق  هاش  نیّدلا  رـصان  موحرم  مرکا  ّمع  هلودلا  دمتعم  ازریم  داهرف  جاح  موحرم  ردقیلاع  دنمـشناد  دنزرف 
سراف یلاها  هدومن و  يراکهنیئآ  تعامج  زامن  هماقا  تابحتسم و  ضئارف و  يادا  نیرئاز و  تدابع  يارب  تسیدجسم  هک  ار  شرّهطم  مرح 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  كاپ  ترتع  زا  هک  هعقب  بحاص  حوتفرپ  حور  هلیـسوب  دنراد و  هکرابم  هعقب  نآب  يدایز  هجوت  صوصخلاب 
. دنیامنیم ضاّیف  ءدبم  زا  ضیف  كرد  دناهدوب  ترضح  نآ  شرافس  هیصوت و  دروم  و 

. هدوب هچ  زاریشب  زاجح  زا  ناشیا  ترجاهم  تلع  ظفاح :

ناخ غلتق  اب  گنج  هنیدم و  زا  یمشاه  تاداس  هلفاق  تکرح 

ار مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  ترـضح  هک  يرجه  مود  نرق  رخآ  رد  هکلب  دندومنن  تکرح  زاجح  زا  زاریـش  دصقب  یعاد :
قوش داتفا و  یئادج  ترضح  نآ  اب  ناوخا  نیب  یتدم  درب  تفالخ ) زکرم   ) سوطب دومن و  دوخ  دهعیلو  اربج  یساّبع  هفیلخ  دیـشّرلا  نومأم 

دیشّرلا نومأم  هفیلخ  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  سّدقم  روضح  زا  همان  هلیسوب  دومن  کیرحت  ار  شراوگرزب  ناوخا  ترضح  نآ  ترایز 
. دومن راضحا  ار  اهنآ  یگمه  هدومن  لابقتسا  نسح  لاّیح ) راّکم و   ) هفیلخ سوط  تمسب  تکرح  يارب  دندومن  ناذیتسا 

مّظعم و ناردارب  نیسح  نیدلا  ءالع  دّیس  بانج  و  ام ) يالعا  ّدج   ) دباع دّمحم  ریما  دّیس  بانج  قافتاب  غارچ ) هاش   ) دمحا ریما  دّیس  بانج 
تکرح سوط  تمسب  زاجح  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  دصقب  ناتـسود  براقا و  مامعا و  ینب  ناگدازردارب و  زا  يریثک  عمج 

زا يریثک  عمج  زین  هار  نیب  رد  هدوب ) زاریـش  رهـشوب و  زاوها و  هرـصب و  تیوک و  هار  زا  ابلاغ  نامز  نآ  رد  سوطب  ترفاسم  قیرط   ) دندومن
. دندومنیم تکرح  قافتاب  قحلم و  مّظعم  تاداسب  تلاسر  نادناخب  نادنمهقالع  نایعیش و 

ربخ اهرهش  ماّکح  نیرومأم و  دوب  هدش  لیکشت  ءاسن  الاجر و  يرفن  رازه  هدزناپ  هلفاق  کی  ابیرقت  دندیسر  هک  زاریش  کیدزن  هب  دنسیونیم 
سوطب اهنآ  ياهیئادـف  نارادتـسود و  مشاه و  ینب  زا  یتیعمج  نینچ  رگا  هک  دیـسرت  نومأم  دـنداد  نومأمب  ار  یگرزب  هلفاـق  نینچ  تکرح 

. ددرگ تفالخ  ماقم  لزلزت  بابسا  دنسرب 
رب هنیدـم  تمـسب  ار  اهنآ  دـیوش و  تکرح  زا  عنام  دندیـسر  مشاه  ینب  هلفاق  اجکره  رد  هک  دـالب  ماّـکح  ماـمتب  دومن  رداـص  ياهّیرما  اذـل 

. دیسر تقو  تموکحب  مکح  هلفاق  ندیسر  زا  لبق  هک  زاریش  رگم  دوب  هدرک  تکرح  هلفاق  دیسر  مکح  نیا  اجک  رهب  دینادرگ 
ودرا زاریـش  یخـسرف  تشه  ناینز ) ناخ   ) رد راّرج  رکـشل  رازه  لهچ  اب  يروف  ردـتقم  يّدـج و  رایـسب  دوب  يدرم  زاریـش  مکاح  ناخ  غلتق 
دیدرگ رب  دـیاب  اـجنیمه  زا  ناـیاقآ  هفیلخ  رمـالا  بسح  هک  مّظعم  ناـگدازماما  يارب  داد  ماـغیپ  دندیـسر  مشاـه  ینب  هلفاـق  هـکنیمه  دـندز 

. مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  نامراوگرزب  ردارب  رادید  زج  میرادن  ترفاسم  نیا  زا  يدصق  ام  الوا  دندومرف  دمحا  ریما  دّیس  ترضح 
تعنامم ام  هک  تسا  رما  تفگ  ناخ  غلتق  میدومن . تکرح  وا  دوخ  روتـسدب  میدومن و  ناذیتسا  هفیلخ  صخـش  زا  میدماین  هزاجایب  ام  ایناث 

. میئامن تکرح  زا 
. دیئامن تعجارم  اج  نیمه  زا  دیراچان  نایاقآ  ددرگ  ءارجا  دیاب  هدش و  رداص  يوناث  رما  تقو  ياضتقاب  تسنکمم 

. دندشن تعجارمب  رضاح  کیچیه  دندومن  روش  ناهارمه  ناتسود و  مشاه و  ینب  ریاس  ناوخا و  اب  دمحأ  ریما  دیس  بانج 
. دنداد رارق  هلفاق  بقع  ار  نانز  اطایتحا  دیامن  تکرح  تساوخ  هلفاق  هک  حبص 

دش عورش  ینینوخ  دیدش  گنج  دیـشک  لمعب  فرح  زا  راک  تبقاع  دنتـسب  ار  هار  رـس  ناخ  غلتق  رکـشل  دش  هتخاون  لیحر  سوک  هکنیمه 
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يریبدت هدروخ  تسکش  رکشل  نارس  نیب  نیا  رد  دمآ  دراو  اهنآ  رب  تسکش  هدنکارپ و  مشاه  ینب  تعاجش  راشف و  رثا  رد  ناخ  غلتق  رکشل 
نالا دینکیم  گنج  هفیلخ  دهعیلو  یـسوم  نب  یلع  یمرگ  تشپ  هب  رگا  نایاقآ  دندز  دایرف  اهیدنلب  يالاب  ياهّدع  غورد ) ای  تسار   ) دـندرک

فارطا زا  هداد  ناکت  ار  رـصنع  تسـس  نامدرم  نایعیـش و  دوجو  ناکرا  قرب  دننام  ربخ  نیا  هبترم  کی  درک  تافو  دهعیلو  هک  دیـسر  ربخ 
. دندش قرفتم  ناگدازماما 

بیقعت رد  نمـشد  نوچ  دندومرف  دمحا  بانج  دندیدرگ  راپـسهر  زاریـشب  ههاریب  زا  براقا  ناوخا و  اب  هنابـش  دـمحأ  ریما  دّیـس  بانج  اذـل 
. دیوشن راتفرگ  ات  دیوش  هدنکارپ  لّدبم  سابل  اب  تسبوخ  تسام 

(. دنتسه تضهن  نامه  ناگدشقرفتم  ناریا  رد  ناگدازماما  بلاغ  دنیوگ  هک   ) دندش هدنکارپ  فارطاب  هنابش  نامه  ناگدازماما 
رد دندش و  ادج  مه  زا  سانشان  سابل  اب  کی  ره  دراو و  زاریشب  نیسح  نیدلا  ءالع  دّیس  دباع و  دّمحم  ریما  دّیـس  دمحا و  ریمأ  بانج  یلو 

. دندش لوغشم  تدابعب  اهنت  ياهشوگ 

وا تداهش  گنج و  غارچ و  هاش  دمحا  ریما  دیس 

تشه یس و  دمآرـس  يوقت  عرو و  دهز و  ملع و  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دعب  هک  غارچ ) هاشب  فورعم   ) دمحا ریما  دّیـس  بانج 
رانید رازه  هک  هّیرس  مانب  یناتـسغاب  تایح  نامز  رد  ترـضح  نآ  هک  هدوب  مالّـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  ترـضح  ثانا  روکذ و  دالوا 

. دندومن دازآ  ادخ  هار  رد  هدنب  رازه  رمع  تدم  رد  میظعّتلا  بجاو  هدازماما  نیا  دندومرف و  هبه  بانج  نآب  دندوب  هدومن  يرادیرخ 
هاگراب هعقب و  نالا  هک  ناکم  نیمه   ) كزدرـس هّلحم  رد  تراهط  تیب  لها  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  رد  دندش  دراو  زاریـشب  یتقو 

. دندینارذگیم تدابعب  ار  زور  بش و  ناهنپ و  تسا ) ترضح  نآ 
ریما دیـس  بانج  لاس  کی  زا  دـعب  ات  دنتـشامگ  مّظعم  ناگدازماما  ندرک  ادـیپ  يارب  يرایـسب  نیـشتفم  سراـف ) یلاو   ) ناـخ غلتق  فرط  زا 

. دنداتسرف ترضح  نآ  يریگتسد  يارب  يرایسب  رکشل  دنداد  تموکحب  ربخ  دنتفای  ار  دمحا 
جرخب یتعاجـش  هدرب و  راکب  یعافد  نانچ  فلاخم  رهـش  کی  اب  هنت  کی  هدومن  گنج  دوخ  زا  عافد  ناونعب  اغد  موق  نآ  اب  دـمحا  باـنج 

. دشابیم خیرات  بابرا  تریح  تربع و  بابسا  لاس  دص  رازه و  زا  دعب  زونه  هک  هداد 
دوب و ترـضح  نآ  هاگهانپ  هک  دندش  ياهناخ  دراو  هدرک  خاروس  ار  هیاسمه  هناخ  یفرط  زا  دـنیآیمن  رب  شاهدـهع  زا  دـندید  نوچ  تبقاع 

. تخادرپیم هلمحب  هدومن  تحارتسا  يردق  سفنت و  اجنآ  رد  دشیم  هتسخ  گنج  زا  تقو  ره 
لوغـشم یعمج  لاح  نامه  رد  رگید  فرط  زا  دـندز و  شنینزان  قرف  رب  يریـشمش  بقع  زا  دوب  هداد  راویدـب  هیکت  هک  تحارتسا  عقوم  رد 

هدیدرگ یلاها  روفنم  هبارخ  هناخ  نآ  فورعم و  شلتق  ربخ  دش  ناهنپ  كاخ  ياههدوت  ریز  شکرابم  ندب  اذـلف  دـندوب  هناخ  ندرک  بارخ 
(. دندوب نیفلاخم  زا  یلیلق ) هّدع  يانثتساب   ) امومع زاریش  رهش  نوچ   ) دش یگرزب  ناد  هلابز  و 

رایـسب دوب  یهاشداپ  هک  تفرگ  رارق  نیّدـلا  رّفظم  دعـس  نب  رکب  وبا  کباتا  دوجیذ  دوجوب  سراف  تنطلـس  هک  يرجه  متفه  نرق  لـیاوا  اـت 
هرّهطم تعیرـش  جـیورت  رد  دومنیم و  رایـسب  میظعت  ءالـضف  ءاملع و  داّبع و  داّهزب و  دوخ  تنطلـس  هرود  لاـس  شـش  یـس و  رد  حـلاص و 

. تشاد غیلب  یعس  هّیمالسا 
هلمج زا  دندوب  مالسا  رئاعـشب  رهاظتم  كاپ و  ینامدرم  یگمه  سراف  تکلمم  لاجر  ءارزو و  مهکولم  نید  یلع  سانلا  مالک  ياوحفب  رظن 

رما اذلف  تشاد  يدابآ  نارمعب و  يرایسب  لیم  هک  هدوب  نیّدلا  ردب  نب  دوعـسم  نیّدلا  بّرقم  ریما  نیّدلا  رّفظم  کباتا  رابرد  نابرقم  ءارزو و 
یگرزب ترامع  هدش  بارخ  هناخ  لحم  نآ  رد  دنرادرب و  دوب  هدروآ  رد  يدب  تروصب  ار  زاریش  رهـش  طسو  هک  ار  ناد  هلابز  ّلت  نآ  درک 

. دندربیم رهش  جراخب  ار  اههلابز  اهکاخ و  دنداتفا  راکب  يرایسب  تاجهلمع  دننک  اپرب 
ربخ هتفرگ  رارق  راوآ  ریز  نیمز  يور  هیجو  ابیز و  هتفاکـش  قرف  اب  لّدبت  ّریغت و  نودب  یلوتقم  هزات  رت و  دـسج  دـندید  راک  ءانثا  رد  يزور 
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. دندمآ هیضق  شیتفتب  یعمج  مظعا  ریزو  رمالا  بسح  دیسر  هناخ  ترازوب 

غارچ هاش  دسج  ندش  ادیپ 

دوب شقن  شمتاخ  رب  هک  دوب  يرتشگنا  هقلح  دـش  وا  فّرعم  هک  دـندید  ناوج  لوتقم  نآ  ندـب  رد  هک  يرثا  طقف  رایـسب  تاـشیتفت  زا  سپ 
دسج نآ  دندیمهف  یسوم  نب  دمحا  تداهش  ناکم و  نآ  رد  یمـشاه  گنج  لماک  ترهـش  یخیرات و  هقباس  اب  یـسوم  نب  دمحا  ةزعلا هللا 
نیاب لاس  دص  راهچ  زا  دعب  ابیرقت  هک  تسا  دیهش  میظعتلا  بجاو  هداز  ماما  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  نب  دمحا  ریمأ  دیـس  بانج  فیرش 

. دیدرگ نیفلاخم  یعمج  راصبتسا  ثعاب  ناگدننیب و  تیاده  بابسا  رهاظ و  ملاس  حیحص و  قیرط 
رد رایـسب  مارتحا  اب  هدومن  رفح  يربق  دـندرک و  اپرب  یلاع  هعقب  دـیدرگ  رهاظ  دـسج  هک  لحم  نامه  رد  مظعا  ریزو  کباتا و  رمـالا  بسح 

لاس 658 رد  ات  دوب  مومع  مارتحا  دروم  هتـسویپ  دـندوزفا و  هعقب  مارتحا  رب  دـندرپس و  كاخب  ار  فیرـش  دـسج  ناـگرزب  ءاـملع و  روضح 
نوتاخیشات هکلم  هاش  ردام  دوب  هاش  دومحم  نب  قاحسا  هاش  اب  سراف  زاریش و  تنطلـس  هک  لاس 750  رد  تفای و  تافو  کباتا  هک  يرمق 

هبـصق تشارفارب و  ربق  نآ  رب  یئابیز  رایـسب  دبنگ  هدومن و  یلاع  يریمعت  ار  ترـضح  نآ  هکرابم  هعقب  هدوب  هحلاص  هّریخ  هلیلج  یئوناب  هک 
. تسا ناهج  فورعم  دنمیم  بالگ  یقاب و  لاحلا  یلا  هک  دومن  هکرابم  هعقب  نآ  رب  فقو  تسا  زاریش  یخسرف  هدجه  رد  هک  ار  دنمیم 

نیسح نیدلا  ءالع  دیس 

ناهنپ و ياهشوگ  رد  دندمآ  زاریشب  شراوگرزب  ردارب  اب  هک  مظاکلا  یسوم  ماما  ترـضح  رگید  دنزرف  نیـسح  نیّدلا  ءالع  دّیـس  بانج  و 
نآ هک  هدومنیم  جّرفت  غاـب  نآ  هشوگ  رد  ترـضح  يزور  هدوب  عیـسو  یغاـب  ار  ناـخ  غلتق  یکیدزن  نآ  رد  لوغـشم  تداـبعب  زور  بش و 

. دیدرگ ناهنپ  كاخ  ریز  هدوب  شکرابم  تسد  رد  ینآرق  هک  یتلاح  رد  دندومن  شدیهش  اجنامه  دنتخانش  ار  ترضح 
نامتخاس هبارخ  غاـب  نیا  رد  هیوفـص  ناـمز  رد  اـت  دوبن  رهاـظ  راوگرزب  دّیـس  نآ  زا  يرثا  دـش  بارخ  غاـب  نآ  درم و  غلتق  تشذـگ  اـهلاس 

نآرق تسد  کی  هک  یتلاح  رد  دناهتـشک  هزات  ار  وا  ّهنأک  دـش  ناـیامن  كاـخ  ریز  زا  هزاـت  رت و  یلوتقم  ناوج  دولآنوخ  دـسج  دـندومنیم 
نیّدلا ءالع  دّیس  بانج  كرابم  ندب  دندیمهف  دنتـشاد  تسد  رد  هک  ینئارق  تامالع و  اب  ملاس  حیحـص و  ریـشمش  شرگید  تسد  دیجم و 

. تخاس ياهعقب  وا  ربق  رب  ناخ  غلتق  دندومن و  نفد  ار  وا  غاب  نآ  رد  تسا  رفعج  نب  یسوم  دیهش  دنزرف  نیسح 
راوگرزب نآ  ربق  رب  یلاع  یئانب  دوب  رایـسب  تورث  بحاص  نوچ  دمآ  مّظعم  ناگدازماما  ترایزب  هنیدم  زا  یندـم  یلع  ازریم  اهتدـم  زا  دـعب 

نفد هسّدـقم  هناتـسآ  نامه  رد  مه  ار  شدوخ  توف  زا  دـعب  دومن و  فقو  هکرابم  هعقب  نآ  رب  دـیرخ و  يرایـسب  تاغاب  كـالما و  دراذـگ 
. دشابیم اهنآ  هجوت  دروم  سراف و  یلاها  مومع  رازم  لاحلا  یلا  هک  دش  ربق  نآ  رب  یئابیز  تّمرم  موحرم  لیعامسا  هاش  نامز  رد  دندومن و 

نینچ مه  هدیدرگ و  ضرقنم  ادعب  یلو  هدوب  لسن  بحاص  دنیوگ  یضعب  تسا و  هدوب  لسن  الب  میقع و  راوگرزب  دّیـس  نیا  دنیوگ  اهیـضعب 
لآ باسنا  یف  بلاطلا  ةدمع  رد  هچنانچ  هدوب  هحلاص  هفیفع  رتخد  ياراد  طقف  هتشادن  روکذ  دالوا  مه  غارچ ) هاش   ) دمحا ریما  دیس  بانج 

. تسا هتشاد  روکذ  دالوا  دنیوگ  یخرب  تسا و  تبث  بلاط  یبأ 

باجم میهاربا 

ّمها هک  هتشاد  ردقیلاع  نادنزرف  تفر  ایند  زا  یعیبط  لجأب  ات  تشاد  تدابعب  لاغتشا  اوزنا  هشوگ  رد  هک  دباع  دّمحم  ریما  دیـس  بانج  اما  و 
رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  فرط  زا  هک  تسا  باجم )  ) میهاربا دیـس  بانج  يوقت  عرو و  دهز و  ملع و  ثیح  زا  اهنآ  همه  زا 

اصوصخم نیرهاط  دادجا  ترایز  مزعب  شراوگرزب  ردپ  تافو  زا  دعب  باجم )  ) هب دش  فورعم  اذلف  هدیدرگ  مالـس  باوجب  رختفم  يرادیب 
. دیدرگ تایلاع  تابتع  مزاع  هدومن  ادیپ  یّمات  ترهش  ناوا  نآ  رد  فشک و  هزات  شکرابم  ربق  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
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. هدش فشک  لاس  هاجنپ  دص و  زا  دعب  هک  هدوب  لاح  هچ  رد  نامز  نآ  ات  ههجو  هّللا  مرک  یلع  نینمؤملا  ریما  ربق  رگم  ظفاح :
ریما ترـضح  اذـل  داتفا و  قافتا  هّیما  ینب  نایغط  هیواهلا و  هیلع  هیواعم  تفالخ  ناـمز  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  نوچ  یعاد :

باحصا یلیلق  هدع  طقف  دندراذگن  ربق  يور  رب  مه  یلومعم  تمالع  یّتح  دندومن و  نفد  هنامرحم  هنابش  ار  شکرابم  دسج  دومرف  ّتیصو 
نآ ربق  ّلحم  دوش و  هبتـشم  يداعأ  رب  رما  هکنآ  يارب  ناضمر  زور 21  حبص  دندوب و  رضاح  نفد  عقوم  رد  ترـضح  نآ  نادنزرف  صاخ و 

. دندومن هناور  همظعم  هّکم  فرطب  ار  يرگید  هنیدم و  تمسب  ار  یکی  دنتسب  لمحم  ود  دننادن  ار  ترضح 
نآ ربق  نفدـم و  زا  یـسک  ّرـس  باحـصا  صاوخ  ترـضح و  نآ  نادـنزرف  زج  دوب و  ناـهنپ  اـهلاس  ترـضح  نآ  كراـبم  ربق  ۀـهج  نیمهب 

. تشادن يربخ  راوگرزب 
. هدوب هچ  نتشاد  ناهنپ  رب  رارصا  ّتیصو و  نیا  ۀهج  ظفاح :

دندوب نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  دّـمحم  لآ  صوصخم  ضغبم  یغای و  یغاط و  نامدرم  نوچ  هدوب  نیدیب  هّیما  ینب  سرت  زا  دـیاش  یعاد :
. دیدرگیم اهملظ  دمآرس  ملظ  نیا  دنیامنب و  ترضح  نآ  كرابم  ربقب  یبدا  هئاسا  دوب  نکمم 

یلمع ءوس  دـشاب  راک  رد  مه  ینمـشد  ول  یناملـسم و  ربقب  دـسج  نفد  گرم و  زا  سپ  تسا  نکمم  رگم  تسا  یـشیامرف  هچ  نیا  ظـفاح :
. دنهد ماجنا 

هیما ینب  لامعا  عیاجف 

هنوعلم و هرجش  نیا  هک  یلّوا  زور  زا  هک  دیاهدومنن  اهنآ  روآتلاجخ  لامعا  عیاجف  هّیما و  ینب  نیگنن  خیرات  رد  ریـس  یلاعبانج  رگم  یعاد :
هچ دندومنن و  هک  اهملظ  هچ  دشزاب  اهناملـسم  نایم  رد  داسف  يدعت و  ملظ و  باب  دـندش  نیملـسم  تراما  تفالخ و  راد  مامز  هثیبخ  هفیاط 

ار اهنآ  لامعا  بلاثم  هچنانچ  دندوبن  زیچ  چیه  هب  دنباپ  زیچ  همهیب  ياوسر  موق  نیا  دندومنن  کته  هک  اهـسومان  هچ  دنتخیرن و  هک  اهنوخ 
. دناهدومن طبض  تبث و  مامت  تلاجخ  اب  ناتدوخ  نیخّروم  ءاملع و  زا  ناگرزب 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دیز  تداهش  هعقو 

امیف مصاّختلا  عاّزنلا و   ) دوخ فورعم  باتک  رد  تسا  امش  ياملع  رباکا  زا  هک  یعفاش  یلع  نب  دمحا  سابعلا  وبا  يزیرقم  همالع  اصوصخم 
ّمهم هعقو  ود  هنوـمن  يارب  دنتخانـشیمن  هدرم  هدـنز و  هک  هداد  حرـش  اـطوسبم  ار  اـهنآ  لاـعفا  لاـمعا و  عیاـجف  هّیما ) ینب  مشاـه و  ینب  نیب 
یعاد هچنآ  دـینادب  دـینکن و  بّجعت  نایاقآ  هک  مناسریم  ناتـضرعب  ار  هّیما ) ینب   ) اوسر موق  نیا  هعیجف  لامعا  زا  یلماک  یناـشن  یخیراـت و 

. تسا ساسا  دنس و  اب  میوگیم 
نیقیرف نیخّروم  عیمج  هک  دشابیم  ییحی  شدنزرف  مالّـسلا و  مهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دیز  ترـضح  تداهـش  مهم  هعقو  نآ  و 

دیدش بلقلاّیسق و  رایسب  دوب  يدرم  نآ  و   ) دیسر تفالخب  يرمق  لاس 105  رد  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  ماشه  نوچ  هک  دناهدومن  تبث 
. دندیناسر یلعا  ّدحب  ار  رازآ  تیذا و  شعابتا  دوخ و  مشاه  ینب  هب  تبسن  اصوصخم  دراذگ و  ار  يّدعت  ملظ و  يانب  بضغلا )

ماشه اب  ۀـفاصر )  ) رد تفر  مّلظتب  هفیلخ  دزن  ماـشب  یقّتم  هیقف  دـهاز  دـباع  ملاـع  فیرـش  درم  دار  هناـگی  نآ  یلع  نب  دـیز  باـنج  تبقاـع 
دراو هزات  نامهم  زا  یئاریذپ  اهراکب و  یگدیـسر  تدعاسم و  ضوع  دیامن  نایب  ار  دوخ  ندمآ  ۀهج  ترـضح  هکنیا  زا  لبق  دومن  تاقالم 

يارای ریقح  نابز  هک  يدب  ياهمانشد  اب  دومن و  ترضح  نآب  یتخـس  تناها  دورولا  يدل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نت  هراپ  مه  نآ 
. دنار تفالخ  رابرد  زا  ار  بانج  نآ  درادن  نتفگ 

امیف مصاّختلا  عاّزنلا و  رد  يزیرقم  هماّلع  بهّذلا و  جورم  مود  دلج  رد ص 181  يدوعسم  ماما  لیبق  زا  امش  ام و  گرزب  نیخّروم  هچنانچ 
تابرـض یـشاّحف و  زا  دعب  هک  دنـسیونیم  الّـصفم  نارگید  ۀغالبلا و  جهن  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هّیما و  ینب  مشاه و  ینب  نیب 
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. داد لیکشت  اهیوما  ّدض  رب  یتضهن  ملظ  ندرک  فرط  رب  يارب  تفر  هفوکب  ماش  زا  راچان  هفیلخ  دزن  زا  ندش  هدنار  هدراو و  هدیدش 
دومنیم و تزرابم  یمشاه  تماهش  تعاجش و  اب  بانج  نآ  تساخرب  هزرابمب  يرایـسب  رکـشل  اب  هفوک  رهـش  مکاح  یفقث  رمع  نب  فسوی 

. تسجیم راعشا  نیاب  لثمت 
تامملا زع  ةایحلا و  ّلذا 

الیبو اماعط  هارأ  الک  و 
دحاو نم  دب  ناک ال  ناف 

الیمج اریس  توملا  یلا  يریسف 
نآ دـنزرف  ییحی  بانج  دومن  میلـست  نیرفآ  ناجب  ناج  هدیـشون  تداهـش  تبرـش  تسـشن  شکراـبم  یناـشیپ  رب  نمـشد  زا  يریت  ناـهگان 
زا سپ  دندومن  نفد  دندنک و  يربق  بآ  رهن  طسو  رهـش  رانک  رد  دندرب  هنامرحم  ار  شکرابم  ندـب  وهایه  نآ  رد  نایعیـش  قافتاب  راوگرزب 

. تسا اجک  رد  راوگرزب  نآ  ربق  دنمهفن  اهنمشد  هک  دندومن  يراج  رهن  رد  ار  بآ  دحل  ندراذگ 
ادج ندب  زا  ار  شرـس  دـندروآ  نوریب  ربق  زا  ار  بانج  نآ  ندـب  هدومن  شبن  ار  ربق  داتـسرف  دـنداد  ربخ  فسویب  شیدناّرـش  نیدـسفم  یلو 

. دنداتسرف ماشب  ماشه  يارب  هدومن 
ءارجا نیعالم  نآ  ار  لمع  نیمه  دـنزیوایب  رادـب  انایرع  ار  دـیز  بانج  ندـب  هفوک  مکاح  فسوی  يارب  تشون  نوعلم  لـصاان  بیجناـن  نآ 

ملاع نآ  ندب  مامت  لاس  راهچ  دنتخیوآ  رادب  هنهرب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هّیرذ  ندب  يرمق  لاس 121  رفص  هام  رد  دندومن و 
ياهناوختسا دومن  رما  دیسر  تفالخب  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  هک  لاس 126  ات  دنام  راد  يالاب  رب  هّللا  لوسر  نت  هراپ  دهاز 

!؟ دنداد دابب  ار  شرتسکاخ  نتخوس  زا  سپ  دندز  شتآ  هدروآ  دورف  راد  زا  ار  راوگرزب  نآ 

ییحی بانج  تداهش 

و  ) تسا ناسارخ  دالب  زا  هک  ناجرج  رد  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  ییحی  باـنج  ندـب  اـب  نوعلم  نیا  ار  لـمع  نیمه  و 
رد و  تسا ) لصفم  نآ  خـیرات  هک   ) دومن ماـیق  هیما  ینب  روج  ملظ و  هیلع  مه  راوگرزب  نآ  هکنآ  هچ  دومن  دوشیم ) هدـیمان  ناـگرگ  لاـحلا 
راد يالاب  رب  لاس  شش  دنتخیوآ  رادب  شراوگرزب  ردپ  دننام  ار  شندب  دنداتسرف  ماشب  ادج و  ندب  زا  ار  شرـس  دیدرگ  دیهـش  مزر  نادیم 

اوهب هیما  ینب  ّدـض  رب  هک  یناسارخ  ملـسم  وبا  دـش  لصا  كردـب و  دـیلو  ات  دنتـسیرگیم  راوگرزب  نآ  لاـحب  نمـشد  تسود و  هک  دـنام !؟
ربق لاحلا  یلا  هک  دـندومن  نفد  ناگرگ )  ) ناجرج رد  داد و  تاجن  متـس  راد  زا  ار  هّللا  لوسر  هّیرذ  نآ  ندـب  دومن  مایق  ساّبع  ینب  یهاوخ 

. تسا ناناملسم  مارتحا  دروم  یمومع و  رازم  شکرابم 
(. دندومن نعل  نیعالم  نآ  رب  رایتخایب  دنتسیرگ و  یضعب  رثأتم و  عیاقو  نیا  ندینش  زا  سلجم  لها  مامت  )

ناشتـسدب تقو  رگا  هک  دوبن  یبّـجعت  ياـج  دـیدرگ  رکذ  اـهنآ  زا  ياهنومن  هک  نیعل  ثیبـخ  نادـناخ  نیا  زا  یقباوـس  نینچ  کـی  اـب  سپ 
. دندومنیم یتالماعم  نینچ  مه  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  قح  رب  ماما  ندب  اب  دمآیم 

نامز ات  دوب  یفخم  مومع  رظن  زا  ربق  نآ  دـشن و  هدراذـگ  ربق  رب  مه  یتمـالع  دـش و  نفد  هنابـش  ترـضح  نآ  هزاـنج  ۀّیـصولا  بسح  اذـلف 
ار ناوهآ  هتـسد  اهدـهف  اـهیزات و  تفر  راکـشب  دوب  ناوهآ  زکرم  رازین و  هک  فـجن  يارحـصب  يزور  هک  یـساّبع  هفیلخ  دیـشّرلا  نوراـه 

بقع هک  اهیزات  ینعی  دش  رارکت  لمع  نیا  هبترم  نیدنچ  دنتفرن  الاب  لت  زا  اهدهف  اهیزات و  دندرب  هانپ  فجن  ّلت  يالاب  اهنآ  دـندومن  بیقعت 
الاب اهیزات  هک  دشاب  يّرس  ناکم  نیا  رد  دیاب  هک  دیمهف  هفیلخ  دندربیم  لتب  هانپ  زاب  دندشیم  بیقعت  هکیمه  دندمآیم  نیئاپ  اهوهآ  دنتفریم 
الاب ناوهآ  لابندب  اهیزات  هک  تسا  يّرـس  هچ  لت  نیا  رد  درک  لاؤس  دـندروآ  هفیلخ  دزن  دـنتفای  ار  اجنآ  لها  زا  يدرمریپ  داتـسرف  دـنوریمن 

. دنوریمن
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مالّسلا هیلع  یلع  ربق  شیادیپ 

زامن ترایز و  لت  نیا  يالاب  رد  مدمآ  مردپ  اب  هفیلخ  تفگ  داد  شناما  هفیلخ  متـسین  نتفگ  زا  نمیا  یلو  منادـیم  نم  ار  شّرـس  تفگ  ریپ 
ّدج ربق  اجنیا  دومرف  ترضح  نآ  میدمآ و  ترایزب  اجنیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  اب  تفگ  تسا  زیچ  هچ  اجنیا  متفگ  درک 

. دش دهاوخ  راکشآ  يدوزب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ام 
دوب هدش  شقن  رطس  ود  ینایرس  طخب  نآ  رب  هک  دندید  یحول  اجنآ  رد  دندیـسر  يربق  تمالعب  ات  دندرک  رفح  ار  لحم  نآ  درک  رما  هفیلخ 
لبق هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  دـمحم  یـصو  یلعل  یبنلا  حون  هرفح  اـم  اذـه  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  دـش  رهاـظ  تاـملک  نیا  دـندومن  همجرت 
هیرگ رازگزامن و  تعکر  ود  تفرگ  وضو  دـش  هدایپ  دـنتخیر  دوخ  ياجب  ار  اهکاخ  داد  رما  درک و  مارتحا  نوراه  ماع  ۀـئام  عبـسب  نافوطلا 

. دیناطلغ رّهطم  ربق  كاخب  ار  دوخ  درک و  يرایسب 
نامه یلب  دنتشاد  موقرم  باوج  رد  ترضح  دندرک  لاؤس  هّیضق  نیا  زا  دنتشون و  هنیدمب  رفعج  نب  یسوم  تمدخ  یحرـش  درک  رما  هاگنآ 

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مراوگرزب  ّدج  ربق  اج 
نینمؤم دومن  ادیپ  ترهش  فارطا  رد  ربخ  نیا  ینوراه  ریجحتب  دش  فورعم  هک  دنتخاس  ترضح  نآ  ربق  رب  یئانب  گنس  اب  درک  رما  نوراه 

زاریـش زا  دروآ  تسدب  یتصرف  هکنیمه  مه  باجم  میهاربا  دیـس  بانج  اذلف  دندمآیم  ترـضح  نآ  ترایزب  هدومن  لاحر  ّدش  فارطا  زا 
شراوگرزب ّدـج  ربق  راوج  رد  تفر و  ایند  زا  هتفگ و  کیّبل  ار  قح  يادـن  یلعم  يالبرک  رد  ترایز  زا  تغارف  زا  سپ  دـش  تراـیز  مزاـع 

. تسا ناتسود  رازم  ترضح  نآ  قاور  یبرغ  لامش  هشوگ  رد  شفیرش  ربق  لاحلا  هک  دش  نفد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح 

مالّسلا هیلع  یلع  نفدم  فالتخا 

تسا فالتخا  نآ  رد  ار  ءاملع  اریز  دشابن  فجن  رد  ههجو  هّللا  مرک  یلع  انالوم  ربق  دیدومرف  امـش  هک  یمکحم  نیاب  منکیم  نامگ  ظفاح :
تسا هفوک  دجسم  هدنکلا  باب  رد  هک  دناهتشون  یضعب  هفوک  عماج  دجسم  هلبق  رد  دناهتفگ  یضعب  هفوک و  هرامالا  رصق  رد  دنیوگ  یضعب 

مه اـم  ناتـسناغفا  لـباک  یکیدزن  رد  تسا  همطاـف  ربق  يولهپ  عیقب  ناتـسربق  رد  دـناهتفگ  رگید  یـضعب  هفوک  هبحر  رد  دـناهتفگ  یـضعب  و 
تمـسب هتـسب  يرتش  رب  دـندراذگ و  یقودنـص  رد  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  انالوم  دـسج  هک  تسا  فورعم  یلع ) رازم   ) ماـنب تسه  ياهعقب 

ار ترـضح  نآ  كرابم  دـسج  هدوشگ و  یتقو  هدوبر  ار  وا  دـشابیم  هسیفن  ءایـشا  قودنـص  رد  هکنآ  لاـیخب  یعمج  دـنداد  تکرح  هنیدـم 
. دنیامنیم مارتحا  ار  هعقب  نآ  مدرم  مومع  ۀهج  نامهب  دندومن و  نفد  اجنآ  رد  هدروآ  لباکب  دندید 

زا هچنانچ  مهد  حرش  الصفم  متساوخن  ریقح  هک  دومن  ءافتخاب  رما  هک  دیدرگ  ادیپ  ترـضح  نآ  تیـصو  رثا  زا  تافالتخا  نیا  مامت  یعاد :
دومرف نسح  ماما  شدـنزرفب  تافو  ماگنه  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسیورم  مالّـسلا  امهیلع  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قطان  قحب  ماـما 

ةدعج هناخ  رد  هبحر 3 ، رد  هفوک 2 ، دجسم  رد  ، 1 عضوم : راهچ  رد  امن  رفح  نم  يارب  ربق  راـهچ  يدومن  نفد  فجن  رد  ارم  هکنیا  زا  سپ 
. دیامنن ادیپ  یهاگآ  نم  ربق  رب  یسک  ات  يرغ ، رد  هریبه 4 ،

ربق هک  دـنراد  قافتا  هعیـش  ءاملع  هعماج  یلو  دـنهدیم  رثا  بیترت  صاخـشا  راتفگب  هک  دـشابیم  اهامـش  ءاملع  نایم  رد  فالتخا  نیا  هتبلا  و 
. تیبلا یف  امب  يردا  تیبلا  لها  تسا  یهیدب  دنتفرگ  تراهط  تیب  لها  زا  اهنآ  هکنآ  هچ  دشابیم  فرشا  فجن  رد  ترضح  نآ  كرابم 

هناسفاب هیـضق  نیا  دشابیم و  غورد  الماک  ترهـش  نیا  تسا و  روآهدنخ  رایـسب  دـشابیم  یلع  رازم  لباک  یکیدزن  رد  دـیدومرف  هکنیا  اما  و 
. حیحص ربخ  کیب  ات  تسا  رتکیدزن 

ار ردپ  ربق  ّلحم  هک  دندشن  رضاح  یّتح  دندومن  يرود  اهنآ  لاوقا  لقن  هرهاط و  ترتع  زا  اج  همه  رد  هک  دشابیم  امـش  ياملع  زا  بجع  و 
ردپ نفدم  ربق و  لحمب  نادنزرف  تسا  یهیدب  تیبلا ، یف  امب  يردا  تیبلا  لها  هک  اریز  دوشن  فالتخا  دیلوت  ات  دنیامن  لاؤس  وا  نادنزرف  زا 
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. نارگید زا  دنتسه  رتهاگآ 
تیوقت ار  فرشا  فجن  سکع  رب  هکنآ  لاح  دندادیم و  ربخ  دوخ  نایعیشب  راهطا  همئا  اققحم  تشاد  تحـص  اهترهـش  نیا  زا  کی  ره  رگا 

. دندومن فجن  رد  ترضح  نآ  ترایزب  بیغرت  صیرحت و  مه  ار  نایعیش  دنتفر و  دوخ  هکلب  دندومن 
روهـشملا ناکملا  یف  فجنلا  یلع  هنا  سداسلا  دـیوگ و  هک  اجنآ  ات  هدومن  رکذ  ار  لاوقا  فـالتخا  هرکذـت  رد ص 103  يزوج  نبا  طـبس 

. کلذ ضافتسا  دق  رهاظلا و  وه  مویلا و  هیف  رازی  يذلا 
بلاطم رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  دوخ و  خـیرات  رد  دادـغب  بیطخ  بقاـنم و  رد  مزراوخ  بیطخ  لـیبق  زا  امـش  ءاـملع  ریاـس  نینچمه  و 
ترضح نآ  نفدم  هک  دناهدومن  لقن  نارگید  سوماق و  رد  فجن  تغل  رد  يدابآزوریف  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لوئسلا و 

. دشابیم فرشا  فجن 

باجم میهاربا  نادنزرف 

بانج نآ  زا  یّلعم  يالبرک  رد  باجم  میهاربا  ترـضح  تافو  زا  سپ  میداتفا  رود  بلطم  لصا  زا  مالکلا  رجی  مالکلا  تبـسانمب  هصـالخ 
راد نامز  نآ  رد  هک  ناریا  تمـسب  ناشراوگرزب  ّدـج  نید  غیلبت  ناونعب  هس  ره  یلع  دـمحم و  دـمحا و  مانب  دـنام  یقاب  قیال  لباق  رـسپ  هس 

. دندومن تکرح  دوب  هّماعلا 
. دندش تامدخ  لوغشم  فورعم و  اجنآ  رد  شدالوا  دنام و  اجنامه  رد  دش و  هریبه  نبا  رصق  يامرف  فیرشت  دمحأ  بانج 

هلـصاف گنـسرف  یـس  رهـش  نآ  ات  تسا و  نامرک  عباوت  زا  هک   ) دش ناجریـس  نکاس  یلع  بانج  دندش  نامرک  مزاع  یلع  دّمحم و  نابانج 
. دنتشاد تاغیلبتب  لاغتشا  دالب  نآ  رد  ناشدافحا  دالوا و  و  دراد )

یتیـشلا و نیـسح  دمحم  نسحلا و  یلع  وبا  مانب  رـسپ  هس  بانج  نآ  زا  دـندش و  نامرک  يامرف  فیرـشت  يرئاحب  فورعم  دّـمحم  بانج  و 
نایاپب ار  دوخ  رمع  ناشراوگرزب  دج  ربق  راوج  رد  دنتـشگرب و  البرکب  دمحا  نیـسح و  دّمحم  دندرک  ادیپ  یفیرـش  دافحا  دندنام و  دـمحا 

زا هک  راخف  لآ  ۀّیـش و  لآ  مرتحم  تاداس  لیبق  زا  دنفورعم  فارطا  البرک و  رد  ناشیا  لسن  زا  مّظعم  تاداس  زا  یگرزب  لیابق  دـندیناسر و 
. دنتسه یتیشلا  نیسح  دّمحم  بانج  لسن 

. دنشابیم دمحا  بانج  لسن  زا  هادف  انحاورا  ینیسح  سدق  هناتسآ  مارتحا  اب  ماّدخ  همعط ، لآ  رصن و  وبا  لآ  تاداس  و 
جراوخ ناوریپ  زا  یبصان و  ابلاغ  نّنست و  لها  هّماع و  نیبّصعتم  زا  زاریش  یلاها  نوچ  دندش  امرف  فیرشت  زاریـشب  نسحلا  یلع  وبا  بانج  و 
یلادوگ رد  یبرع  سابل  اب  اذل  دنیامن  هولج  تدایس  مانب  الم  رب  ینلع و  دنتسناوتن  دنتـشاد  تراهط  تیب  لهاب  یـصوصخم  توادع  دندوب و 

. دندومن ینکس  اجنآ  رد  هتخاس و  یبرع  ياههناخ  رهش  قدنخ  رانک 
لوغشم هیفخ  رد  مه  اههدازماما  دندومن  ادیپ  هطبار  مّظعم  ياههدازماما  اب  دنتشاد  لزنم  زاریش  كزدرـس  هّلحم  رد  هک  نایعیـش  ياههداوناخ 

. دندش تیالو  قیاقح  رشن  هّینید و  تامدخ  تاغیلبت و 
زا رایسب  دش و  دایز  ناشترهـش  مک  مک  داد  غیلبت  رما  رد  ياهعـسوت  بانج  نآ  گرزب  دنزرف  بیطلا  وبا  دمحا  یلع  وبا  بانج  تافو  زا  دعب 

هّمهم تالیکـشت  مّظعم  ناگدازماما  تامادقا  تاغیلبت و  رثا  رد  دراذگ  دایدزاب  ور  نایعیـش  هعماج  دندمآ  قح  هارب  هدش  رـصبتسم  نیفلاخم 
. دش رارقرب  زاریش  رد  یباجم  يدباع و  تاداس  مانب  تاغیلبت  ربنم  هک  اجنآ  ات  دنداد 

دالب فارطا  رد  اهنآ  تاغیلبت  هرئاد  دندوبن و  مارآ  یبهذم  تاغیلبت  ینید و  تامدـخ  زا  ینآ  دنداتـسرفیم و  فارطاب  دوخ  ماوقا  مامعا و  زا 
لوغم هدنبادخ ) دّمحم  ناطلـس   ) وتیاجلا و  دومحم )  ) ناخ نازاغ  تنطلـس  هرود  هملاید و  نامز  رد  ات  دومنیم  ادـیپ  هعـسوت  زورب  زور  ناریا 
ناریا دالب  زا  يرایسب  رد  دندومن و  زاربا  عّیشت  ملاعب  یگرزب  تامدخ  دندش  دازآ  الماک  هک  هّیوفص  تنطلس  رد  دندومن و  رایتخا  عّیشت  هک 

. هدوب لیلج  نادناخ  نیا  هلیسوب  هّیماما  هعیش  بهذم  قیاقح  رشن 
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نارهت رد  يزاریش  تاداس 

نادنزرف نیرتهتسجرب  هک  هارث  باط  يزاریش  ظعاو  نسح  دیـس  اقآ  موحرم  ام  يالعا  ّدج  راجاق  هاش  یلعحتف  موحرم  تنطلـس  رخاوا  رد  ات 
هک يوضر  سّدقم  دهشم  ترایز  زا  تعجارم  رد  دندوب  یباجم  دهتجم  لیعامسا  دیس  جاح  ریبک  هماّلع  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  دّیس  موحرم 

. دش یهاشنهاش ) تختیاپ   ) نارهط رد  فقوت  ياضاقت  هقالع و  زاربا  ناشیاب  رورپملع  ناملسم  هاشنهاش  فرط  زا  دندش  دراو  نارهطب 
ماـکحا و ءاـملع  هک  دـجاسم  رد  زج  نارهط  رد  ناـمز  نآ  رد  نوچ  عقاو و  باـنج  نآ  لوبق  دروم  ینید  هفیظوـلا  بسح  هناـهاش  ياـضاقت 

. دوبن لوادتم  لومعم و  زورما  دننام  یغیلبت  سلاجم  دندومنیم  نایب  هّینید  لئاسم 
. دوب یهاشنهاش  تلود  هیکت  سلاجم  نآ  همه  زا  رتمهم  هک  دشیم  رارق  رب  یناوخهیبش  هیزعت و  ایاکت  رد  طقف 

. دندومن تاغیلبت  سلاجمب  لّدبم  ار  هیزعت  هیبش و  تاقوا  ایاکت  هاشنهاش  دییأت  نسح و  دیس  ياقآ  بانج  روتسد  رماب و  اذلف 
ددم کمک و  هک  دش  يزاریش  ظعاو  نسح  دیس  اقآ  موحرم  نارهط  رد  یغیلبت  ربانم  لیکشت  غیلبت و  سلاجم  ساسا  سـسؤم  تهج  نیمهب 

. دیدرگ دیلقت  عجارم  نیدهتجمب و  ینایاش 
لهچ زا  هدایز  هک  دوخ  نادنزرف  نایم  زا  دهتجم  لیعامسا  دیس  جاح  موحرم  دوخ  دجام  دلاوب  زاریشب  دنتـشون  نسح  دیـس  اقآ  موحرم  اذلف 

دیس اقآ  ملسم و  دیس  اقآ  يدهم و  دیس  اقآ  داوج و  دیس  اقآ  ساّبع و  دیـس  جاح  هیقف و  دهتجم  اضر  دیـس  اقآ  رفعج و  دیـس  اقآ  دندوب  رفن 
. دندمآ نارهطب  هّللا  حتف  دیس  اقآ  مظاک و 

هک دندومن  هناور  بوص  نادـب  تاغیلبت  تهج  ار  مظاک  دیـس  اقآ  ملـسم و  دیـس  اقآ  يدـهم و  دیـس  اقآ  نابانج  نیوزق  یلاها  ياضاقتب  رظن 
. دنفورعم اجنآ  رد  راوگرزب  هس  نآ  لسن  زا  لاحلا  یلا  یباجم  تاداس 

دعب دندیشوک و  رونا  عرش  جیورتب  ربنم  بارحم و  هلیسوب  دنداد  هعسوت  هتسویپ  لیکشت و  ار  غیلبت  سلاجم  نارهط  رد  ناوخا  هیقب  اب  دوخ  و 
اقآ موحرم  راوگرزب  نآ  دشرا  دنزرفب  اّقح  هلیلج  هلـسلس  تسایر  يرمق  لاس 1291  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  نسح  دیـس  اقآ  موحرم  تافو  زا 

نادناخ رفن  رازه  نایم  نامز  نآ  رد  هلیلج  هلـسلس  تسایر  يابیز  سابل  هکنآ  هچ  دیدرگ  لقتنم  یعاد ) گرزب  ردپ   ) مولعلا رحب  مساق  دیس 
يواح لوقنم  لوقعم و  عماج  روهشم  يوقت  عرو و  دهز و  رد  هک  دوب  هدنزارب  بسانتم و  راوگرزب  نآ  مادناب  اهنت  يزاریـش  تاداس  گرزب 

. دنتشاد لماک  ّتیفورعم  تسایس  نسح  لمع و  ملع و  رد  رهد  هغبان  نامز و  هردان  عورف  لوصا و 
رـس تشپ  ریزو  یـسوم  ازریم  ناوـیا  ناـیم  یّلعم  يـالبرک  رد  تسوـیپ و  يدزیا  تمحرب  موـلعلا  رحب  موـحرم  هـک  يرمق  لاـس 1308  زا  و 

. دیدرگ نفد  يزاریش  ظعاو  نسح  دیس  اقآ  موحرم  شدجام  دلاو  ربق  بنج  هادف  انحاورا  ءادهشلا  دیس  ترضح 
دیـس ماکحا  جورم  نید  تلم و  رـصان  تعیرـش  ییحم  هعیـش و  یماح  هک  مراوگرزب  دـجام  دـلاو  اب  لـیلج  نادـناخ  تساـیر  ناـمز  نیا  اـت 

نیدلا رصان  موحرم  فرط  زا  هک  هتاکرب  تماد  ربکا  یلع  دیس  اقآ  ترـضح  رـصع  دیحو  رهد و  دیرف  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀقث  نیلـسرملا 
. هتفای صاصتخا  هدیدرگ  بّقلم  نیظعاولا ) فرشا   ) بقلب راجاق  هاش 

یهانتمان ذوفن  تردق و  اب  یگتشذگدوخ  زا  تماهش و  لامک  اب  هدوب و  دیحوت  راد  مچرپ  تسلاس  داتـشه  بیرق  هک  گرزب  درم  دار  نیا  و 
نید و يداـعا  لـباقم  رد  راـگزور  فـلتخم  ياهیزادـناتسد  ریخا و  نرق  مـین  ثداوـح  اـصوصخم  نوگاـنوگ و  ياهدـمآشیپ  رد  دوـخ 
ماکحا و رشن  رد  ناشیا  دیجمت  نایاش  تامدخ  هدومن و  اهتدهاجم  نیبم  نید  جیورت  رد  لماک  تماقتـسا  مدق و  تابث  اب  هتـسویپ  ناگناگیب 

. هدوب نمشد  تسود و  قیدصت  دروم  ملاعم  هعاشا  قیاقح و  غالبا  هرّهطم و  تعیرش  رهاوظ  ظفح  تاّیهنم و  زا  يریگولج 
هنمزا رد  دـیلقت  عجارم  مالعا و  ياملع  ماع و  صاـخ و  هجوت  دروم  سمّـشلا و  نم  رهظا  راوگرزب  نآ  تاـملک  ریثأـت  زیمآرحـس و  تاـنایب 

. تسا هدوب  فلتخم 
دّمحم ازریم  جاح  مالـسالا  ۀّـجح  موحرم  راگزور  غباون  دـیلقت و  عجارم  هانپ  نارفغ  تمحرم و  ماظعلا  هّللا  تایآ  مالـسا  جـجح  اصوصخم 
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نیدباعلا نیز  خیش  جاح  یتشر و  هّللا  بیبح  ازریم  جاح  و  رشع ) ۀثلاّثلا  ۀئاملا  سأر  یلع  رشبلا  دیس  بهذم  دّدجم   ) گرزب يزاریش  نسح 
تعیرـش هّللا  حـتف  خیـش  جاح  یئابطابط و  يدزی  مظاـک  دّـمحم  دیـس  اـقآ  ینارهط و  لـیلخ  ازریم  جاـح  نیـسح  ازریم  جاـح  یناردـنزام و 

تبحم فطل و  زاربا  دح  زا  هدایز  مهرارـسا  هّللا  سّدق  يزاریـش  یقت  دّمحم  ازریم  اقآ  یناهفـصا و  ردـص  لیعامـسا  دیـس  اقآ  یناهفـصا و 
. دنتشاد یعرم  راوگرزب  نآ  هرابرد 

یف هّللا  ۀیآ  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  دّیس  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هیقف  اب  هّیماما  هیجان  هقرف  تسایر  هک  عشعـشم  رـصع  نیا  رد  صخالاب 
رد قحلا  هک  دشابیم  فرشا  فجن  ملعلا  راد  رد  هئاقب  لوطب  نیملسملا  هّللا  عّتم  یناهفصا  نسحلا  وبا  دیس  اقآ  ترضح  رهّدلا  ۀغبان  نیضرألا 

خاک يالاب  فلاخم  ایند  کی  ربارب  رد  ار  اهباب ، یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ياول  تسا  هتـسناوت  تسایـس  نسح  یهوژپشناد و  لـضف و  ملع و 
بهذم مالسا و  هزوح  رد  لحن  للم و  بابرا  زا  يریثک  عمج  دورو  ببس  دهد و  رـشن  ار  مالـسا  ماکحا  راحب  ءارو  ام  ات  دزارفارب و  توسان 

. ددرگ هّیرفعج  هّقح 
سرادم نامزاس  تمظع  اب  تیریدم  هک  یلاعلا  هّلظ  دم  يدزی  يرئاح  میرکلا  دبع  خیـش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  دـیتاسالا  داتـسا  زین  و 
هتـسویپ دناهداد و  رارق  دییأت  هجوت و  دروم  ار  مراوگرزب  دلاو  روصت  ّدـح  زا  هدایز  دراد  صاصتخا  سّدـقم  دوجو  نآب  مق  یهلا  مولع  هیلاع 

هدنّرب ریشمش  ریذپانللخ  يورین  اب  هک  دنیامنیم  هدهاشم  هکنآ  يارب  هتخاس  بطاخم  ار  ناشیا  مالسالا  فیـس  ناونع  اب  هکرابم  تاعیقوت  رد 
ماکحا رشن  نیتملک و  ءالعا  رد  يراکادف  نید و  هار  رد  داهج  زا  بارخ و  ار  داسف  هقدنز و  داحلإ و  رفک و  خاک  نانب  هماخ و  شین  نابز و 

. هدومنن يراددوخ  هّقح  بهذم  طسب  و 
مغر یلع  هتـسشنن و  هدوسآ  مالـسا  نیفلاخم  مومـسم  ياـهمارم  ندرک  دوباـن  نیدـحلم و  عمق  علق و  زا  ینآ  داد  ادـخ  تردـق  ذوفن و  اـب  و 
ّتلم نید و  امئاد  رارقرب و  یهلإ  تزع  هکیرا  رب  دـندوب  اشوک  ناشیا  ّقح  دـصاقم  زا  يریگولج  وحم و  يارب  هک  یجراخ  یلخاد و  يداعا 

. دنشابیم هدوب و  راذگتمدخ  یماح و  اصوصخ  ار  يرفعج  هّقح  بهذم  امومع و  ار  مالسا 
رارقرب تعیرش  عرشب و  يرازگتمدخ  رد  یباجم  يدباع و  يزاریش و  تاداس  مانب  فارطا  نارهط و  رد  هلیلج  هلسلس  نیا  لاحلا  یلا  هصالخ 
نوریب یبوخب  ناحتما  هتوب  زا  تباث و  نیفلاخم  ياـهتمهت  اهینکـشراک و  لـباقم  رد  هدومن و  هفیظو  ماـجنا  اـسرف  تقاـط  ياهتدـهاجم  اـب  و 

. دندمآ
هک دـندمآ  هچ  يارب  دـندمآ و  ناریاب  ارچ  دـیدومرف  لاؤس  هک  هلیلج  هلـسلس  نیا  یناگدـنز  حرـش  تالاح و  لصفم  زا  يرـصتخم  دوب  نیا 

. مدومن ضرع  هصالخ  روطب 
رفعج نب  یـسوم  مظاک  ماما  نادـنزرف  باجم  میهاربا  دّیـس  دـباع و  دّـمحم  ریما  دّیـس  بانج  نامز  زا  لیلج  نادـناخ  نیا  دـصقم  فدـه و 

هروـس 33 هیآ 39  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هدوب و  مالـسا  تعیرـش  نیدـب و  راذـگتمدخ  دوـشیم  لاـس  دـص  رازه و  اـبیرقت  هک  مالّـسلا  اـمهیلع 
سرت و نودـب  رارقرب و  تاغیلبت  دنـسم  رب  ًابیِـسَح  ِهَّللِاب  یفَک  َو  َهَّللا  اَّلِإ  ًادَـحَأ  َنْوَشْخَی  َو ال  ُهَنْوَشْخَی  َو  ِهَّللا  ِتـالاسِر  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلا  بازحا ) )

. دناهداد هفیظو  ماجنا  فلس  نع  افلخ  قحب  ءاکتا  لماک و  تماقتسا  تابث و  اب  فوخ 
اهتبحـص هیقب  دیئامرف  هزاجا  هچنانچ  هتـشذگ  بش  زا  یلیخ  دندومرف : هدرک  رظن  تعاسب  ّیحلا  دـبع  دیـس  اقآ  دیـسر  اجنیاب  هک  تارکاذـم 

هدومن تقفاوم  زاب  يور  مسبت و  اب  یعاد  میـشاب  هتـشاد  تبحـص  يارب  يرتشیب  تقو  هک  میئآیم  رتدوز  هّللا  ءاش  نا  بش  ادرف  يارب  دـنامب 
. میدومن هقردب  ار  نانآ  دادو  تیمیمص و  اب  دنتساخرب  يدنه  تالقنت  ماسقا  زا  لقنت  ياچ و  فرص  زا  دعب 

بجر 1345 هبنش 24  هلیل  مود  هسلج 

هسلج عورش 
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دندوب نیکاّلم  راجت و  زا  دش  مولعم  ادـعب  هک  نیمرتحم  زا  يرفن  دـنچ  هوالعب  بشید  صاخـشا  نامه  دـندومن  دورو  نایاقآ  برغم  زا  دـعب 
. دندومن مالک  حاتتفا  ظفاح  ياقآ  ياچ  فرص  تافراعت و  زا  سپ 

هار مامت  رد  میدش  صخرم  هک  امش  تمدخ  زا  میدرب  دوخ  اب  ینیریـش  تارطاخ  بشید  سلجم  زا  ّقلمت  نودب  یتسار  بحاص  هلبق  ظفاح :
رتمک دیداد  رارق  دوخ  تریس  تروص و  بوذجم  ار  ام  همه  هک  تسا  يوق  يردقب  امش  هبذاج  اعقاو  دوب  نیب  رد  امش  تبحـص  ناهارمه  اب 

هک حبـص  زورما  اصوصخم  اقح  هللا  لوسر  نبا  کنا  دهـشا  دنـشاب  امأوت  تریـس  تروص و  نسح  دـجاو  هک  صاخـشا  رد  دـتفایم  قاـفتا 
رد هعلاطم و  ردـقلا  لیلج  تاداس  باسنا  رد  ار  مجع  راثآ  رازم و  رازه  اصوصخم  خـیرات  باسنا و  بتک  زا  يدـلج  دـنچ  متفر  هناـخباتکب 

رکف رد  یتدـم  فیرـش و  بسن  نیاب  مدروخ  هطبغ  ۀـقیقح  مدرب و  تّذـل  مدرک و  ّظح  اـعقاو  مدومن  تقد  امـش  بشید  تاـشیامرف  فارطا 
تریس تروص و  نسح  نیا  اب  یلاعبانج  دننام  یبسّنلا  حیحص  فیرـش  صخـش  هک  مدیدرگ  ملأتم  رثأتم و  یلیخ  دوخ  راکفا  نایاپ  رد  مدوب 

نایناریا یـسایس  هّیور  فرحنم و  ناـتراوگرزب  دادـجا  هتباـث  هقیرط  زا  هتفرگ و  رارق  ناگتـشذگ  هفیخـس  تاداـع  ریثأـت  تحت  یتسیاـب  ارچ 
. دیریذپب ار  سوجم 

متـسه نم  دیان ، باسح  رد  هک  هّرذ  نآ  اعقاو ، یـسفن  هتـسکش  نودب  مرکـشتم و  نونمم و  یلاعبانج  فطل  رظن  ّنظ و  نسح  زا  الّوا  یعاد :
نایب اکیکفت  ار  تـالمج  تسا  ینمتم  تسیچ  ناتدـصقم  فدـه و  مدـیمهفن  وگاـعد  هک  دـیدومرف  مهبم  مهب و  طولخم  هلمج  دـنچ  اـیناث 

. دوش راکشآ  تقیقح  لصا  ات  دیئامرف 
یـسایس هیور  تسا و  زیچ  هچ  ماهدش  نادرگ  يور  نآ  زا  یعاد  هک  مراوگرزب  دادجا  هتباث  هقیرط  تسا  مادـک  ناگتـشذگ  هفیخـس  تاداع 

؟ تسیچ ماهدومن  يوریپ  هک  ار  نایناریا 
مالسا فینح  نید  رد  لخاد  دوهی  ناگناگیب  تسدب  هک  تسا  یئاهتعدب  دیاقع و  تاسیسأت و  ناگتـشذگ  هفیخـس  تاداع  زا  مدارم  ظفاح :

. هدش
. ماهدومن يوریپ  وگاعد  هک  تسا  مادک  اهتعدب  نآ  دوش  مولعم  هک  دیهدب  يرتشیب  حیضوت  افطل  تسا  نکمم  یعاد :

هعیش بهذم  رب  ندومن  لاکشا 

هک نید  نآ  لصا  رد  يداعا  گرزب  ءایبنا  زا  کی  ره  نتـشذگ  زا  دعب  هک  خـیرات  تداهـشب  تسا  قوبـسم  یبوخب  یلاع  رطاخ  هتبلا  ظفاح :
طقاس رابتعا  هجرد  زا  عیاض و  ار  نید  نآ  رایـسب  تافیرحت  هطـساوب  دندومن و  ادـیپ  تسد  لیجنإ  ۀـیروت و  دـننام  دوب  اهنآ  سّدـقم  باتک 

. دندومن
راّـکم لاـّیح و  هشیمه  هک  اـهیدوهی  زا  ياهّدـع  اذـل  دـندرکن  ادـیپ  ار  تردـق  نآ  نوچ  میکح  نآرق  ندوب  مکحم  هطـساوب  مالـسا  رد  یلو 

نبا بهو  رابحالا و  بعک  یئاعنـص و  ءابـس  نب  هّللا  دبع  دننام  تسا  هدوب  ریوزت  هلیحب و  رادهّکل  هتـسویپ  اهنآ  یناگدنز  خـیرات  دـناهدوب و 
هّللا یّلـص  ربمغیپ  راتفگ  مانب  مأوت  دوخ  هدیقع  يأر و  اب  ار  یلطاب  دیاقع  دندراذگ  ار  یـشاپمس  يانب  دندروآ و  مالـسا  هک  نارگید  هبنم و 

. دنداد راشتنا  ناناملسم  نایم  رد  مّلس  هیلع و 
مک مک  دـنداد  رارق  دوخ  هاگزکرم  ار  رـصم  هدومن و  رارف  هفیلخ  سرت  زا  دومن  بیقعت  ار  اهنآ  هنع  هّللا  یـضر  ناّفع  نب  نامثع  موس  هفیلخ 

تفالخ تماماب و  ار  یلع  نامثع  هفیلخ  مغر  یلع  و  هعیـش ، مانب  دنداد  لیکـشت  یبزح  دندومن و  ادیپ  یعابتا  هداد  بیرف  ار  ماوع  زا  یعمج 
؟. هداد رارق  ماما  هفیلخ و  ار  یلع  ربمغیپ  هک  ینعم  نیاب  دندرک  لعج  دوخ  یگتخاس  مارم  هل  رب  یثیداحا  دندومن و  یفّرعم 

یتعامج دیدرگ  تفالخ  دنسم  رب  یلع  بصن  مولظم و  نامثع  هفیلخ  لتقب  رجنم  تبقاع  ات  دش  هتخیر  رایسب  ياهنوخ  بزح  نیا  مایق  رثا  رد 
تفالخ هرود  رد  یلو  تفرگ  دوخب  یتروص  رس و  هعیـش  بزح  نامز  نآ  زا  دنتفرگ  ار  یلع  فارطا  دنتـشاد  یئاهیگنتلد  نامثع  زا  هک  مه 

. داتفا قاحم  رد  ارهاظ  بزح  نیا  بانج  نآ  ناتسود  یلع و  لآ  راتشک  هّیما و  ینب 
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زا اعطق  یلع  حور  هک  دندومنیم  تاغیلبت  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  هل  رب  اّدج  رسای  راّمع  يرافغ و  ّرذ  یبا  یسراف و  ناملس  دننام  يدارفا  یلو 
رب نایناریا  تسدـب  هک  یـساّبع  دیـشّرلا  نومأم  شدـنزرف  اصوصخم  دیـشّرلا و  نوراـه  تفـالخ  ناـمز  رد  اـت  دوب !؟ رازیب  تاـغیلبت  عون  نآ 

. دیدرگ مکحم  شتفالخ  دنسم  دمآ و  بلاغ  نیما  دّمحم  شردارب 
. نداد لیضفت  نیدشار  ءافلخ  رب  قحانب  ار  یلع  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  زا  ندومن  تیوقتب  دندرک  عورش 

رد دوب  هتفر  نایم  زا  ناشلالقتـسا  هدیدرگ و  لاغـشا  بارعأ  تردق  تسدب  ناشتکلمم  هکنآ  هطـساوب  دندوب  دـب  اهبرع  اب  نوچ  مه  نایناریا 
هکلب دندومن  يوریپ  هدیدنسپ و  ار  قحان  هیور  نیا  اذل  دنیامن  مایق  بارعأ  لباقم  رد  ات  نید  مانب  دننک  ادیپ  ياهقیرط  هک  دندوب  ياهناهب  یپ 

دندومن ادیپ  ّتیمسر  هّیوفص  رادتقا  اب  تنطلس  رد  دندش و  تیوقت  هملاید  هرود  رد  ات  دندومن  اپرب  یئوهایه  هعیـش )  ) بزح نیا  فارطا  رد 
. دنمانیم هعیش  ار  دوخ  بهذم  تسایس  يور  زا  لاحلا  یلإ  مه  سوجم  نایناریا  دندش و  یفرعم  یمسر  بهذم  مانب  هعیش  بزح  ینعی 

هعیـش زا  یمان  مالـسا  رد  اقباس  ّالا  هدوب و  يدوهی  ءابـس  نب  هّللا  دبع  تسدب  وا  عادبا  ثداح و  یـسایس و  تسا  یبهذم  هعیـش  بهذـم  سپ 
هدـش هتـشادرب  هار  نیاب  مدـق  وا  لیم  فالخ  رب  اریز  تسا  رازیب  مان  نیا  زا  اعطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  امـش  راوگرزب  ّدـج  هدوبن و 

!!؟ دشابیم اهنآ  دیاقع  دوهی و  بهذم  زا  ياهبعش  هعیش  تفگ  ناوتیم  ۀقیقحلا  یف  تسا و 
لیلد و نودب  فالـسا  دـیلقت  تداع و  يور  دـیاب  ارچ  كاپ  بسن  نیا  اب  فیرـش  صخـش  امـش  دـننام  هک  منکیم  بجعت  نم  تهج  نیمهب 
یلوا و امـش  هک  یتروص  رد  دیئامن  يوریپ  ار  يراذگتعدب  يدوهی  هیور  دیراذگب و  ار  مالـسا  كاپ  نید  ناتراوگرزب  ّدج  هقیرط  ناهرب 

. دیشاب مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ناتّدج  ّتنس  نآرق و  وریپ  اّدج  هک  دیّقحأ 
زا دنـشابیم  ناتـسودنه  نایعیـش  نیذّفنتم  زا  هک  ترارح  رپ  تریغ  اب  ياهـشابلزق  اصوصخم  يدـنه  فرـش  اب  نینمؤم  سلجم و  لها  مدـید 

لّمحت هلصوح و  ربصب و  رما  اب  هدومن و  تحیصن  ار  اهنآ  يردق  یعاد  دیدرگ  هدیرپ  اهنآ  ياهگنر  ینابـصع و  رایـسب  ظفاح  بانج  تانایب 
ظفاح بانج  باوج  رد  هاگنآ  جرفلا ، حاتفم  ربصلا  نک  ربص  تسا  شوخ  شرخآ  همانهاش  دـنیوگیم  هک  تسلثملا  برـض  ناریا  رد  متفگ 

. متفگ

نیفلاخم ياهیشارتلاکشا  هب  باوج 

ینیتم ساسا  هیاپ و  ادبا  هک  لصایب  موهوم  یفارخ  یگتخاس  تاملکب  دیئامن  داهـشتسا  هک  دوب  دیعب  امـش  دننام  یملاع  صخـش  زا  یعاد :
. ناهرب لیلد و  قیقحت و  نودب  ماوع  ّتیعبت  اهیوما و  بصاون و  بّصعتم  يداعا  جراوخ و  نیقفانم  هعاشا  رگم  درادن 

امعم ّلح  ات  مهدـب  سلجم  تقو  ياضتقاب  اراصتخا  ار  امـش  ساسایب  تانایب  باوج  بلطم  ندـش  نشور  يارب  دـیئامرفب  هزاجا  رگا  کنیا 
. ددرگ تقیقح  فشک  هدیدرگ و 

. میشوگ اپ  ارس  رضاح و  امش  تاشیامرف  عامتسا  يارب  دیئامرفب  ظفاح :
تمذم هعیـش  رابخا  رد  هک  نوعلم  قفانم  يدوهی  ابـس  نب  هّللا  دبع  رگا  دـیدومن  طولخم  مه  اب  ار  نیابتم  الماک  رما  ود  یلاعبانج  الّوا  یعاد :

هتشاد یمومع  تیبوبحم  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  یتسود  مانب  يزور  دنچ  هدیدرگ  یفرعم  نیعالم  نیقفانم و  رامـش  رد  هدش و  وا  زا  يرایـسب 
بارحم ربنم و  رد  ملع  لها  تیناحور و  سابلب  يدزد  ای  شیم و  سابلب  یگرگ  رگا  هّیماـما  هعیـش  ماـنب  تسا  طوبرم  هچ  هدـیدرگ  رهاـظتم 

دزد و ار  ملع  لها  مامت  دـیوش و  نیبدـب  تیناحور  ملع و  لصاب  دـیاب  امـش  دـسرب  نیملـسم  مالـساب و  وا  فرط  زا  یئاـهنایز  دـنک و  هولج 
. دیناوخب رگیزاب 

. دیدروآ رد  نوعلم  ابس  نب  هّللا  دبع  باسحب  ار  هعیش  كاپ  بهذم  هک  دیدش  رود  فاصنا  زا  اعقاو 
رد وا  عدب  نوعلم و  ابـس  نب  هّللا  دبع  راثآ  زا  دیدیمان و  یـسایس  بزح  مانب  هداد  فیفخت  ار  هعیـش  قح  بهذـم  هک  تسا  روآبجعت  یلیخ 

. دیتسناد نامثع  نامز 
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نامز رد  هکلب  هدـیدرگن  ثراح  نامثع  تفالخ  نامز  هدوب  قح  هقیرط  بهذـم و  هکلب  هدوبن  بزح  هعیـش  هک  اریز  دـیتفر  اطخ  یلیخ  اّـقح 
. هدیدرگ عیاش  ترضح  نآ  دوخ  راتفگ  روتسدب و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  دوخ 

داهـشتسا ناتدوخ  هربتعم  رابخا  دـیجم و  نآرق  تایآ  هب  یعاد  یلو  دـینکیم  داهـشتسا  بصاون  هّماع و  جراوخ  هلوعجم  تاـملکب  امـش  رگا 
. دوش هداد  زیمت  لطاب  زا  قح  ات  میامنیم 

. دوشن تلجخ  بابسا  تقیقح  فشک  زا  دعب  هک  دیوش  قیقد  ناترادرک  راتفگ و  رد  هشیمه  منکیم  ضرع  رّکذت  باب  نم  و 
امـش هک  تسنیا  زا  ریغ  بلطم  دوش  مولعم  ات  مهدـب  ار  ناتتاشیامرف  باوج  تسین  امـش  عبط  هرکم  وگاعد  تانایب  دـیئامرف و  هزاجا  هچنانچ 

. دیدومرف
شجنر و اعطق  ددرگ  تاهبـش  عفر  قیاـقح و  فشک  هک  تسا  نیمه  يارب  اـم  روضح  سلجم و  نیا  سیـسأت  لـصا  دـیئامرفب  هتبلا  ظـفاح :

. میرادن یناهرب  تانایب  زا  یتهارک 

عیشت تقیقح  هعیش و  ینعم  رد 

ءاملع رباکا  زا  هک  يدابآزوریف  دندرم و  ناگدنهديرای  ناوریپ و  لجّرلا  ۀعیـش  تسا  وریپ  ینعمب  ۀغل  هعیـش  هک  دینادیم  نایاقآ  هتبلا  یعاد :
. اصاخ مهل  امسا  راص  یتح  هتیب  لهأ  ایلع و  یلوتی  نم  یلع  مسالا  اذه  بلغ  دق  دیوگ و  ۀغّللا  سوماق  رد  تسا  امش 

. تسا هدومن  ۀغّللا  ۀیاهن  رد  ریثا  نبا  ار  ینعم  نیمه  نیع 
لیلد نودب  فالسا  راتفگ  ریثأت  تحت  ندش  عقاو  رابخا و  ریسافت و  رب  هطاحا  مدع  هطساوب  ای  اوهس  ای  ادمع  دیدومن  امش  هک  یهابتـشا  یلو 

هّللا دبع  نآ  عضاو  هدش و  ادیپ  نامثع  نامز  زا  مالّسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  یلع و  ناوریپ  رب  نآ  قالطا  هعیش و  ظفل  دیدومرف  ناهرب  و 
. هدوب يدوهی  ءابس  نب 

بلاط یبأ  نب  یلع  وریپ  ینعمب  یحالطصا  هعیـش  ناتدوخ  ریـسافت  بتک و  رد  هجردنم  هربتعم  رابخا  قبط  هکلب  تسین  روطنیا  هکنآ  لاح  و 
. هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  دوخ  نامز  زا  مالّسلا  هیلع 

نابز رب  هملک  نیا  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  صخـش  امـش  هدومرف  فالخ  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  وریپ  رب  هعیـش  ظفل  عضاو  و 
اَّلِإ َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  هدومرف  وا  هرابرد  مجنلا )  ) هروس 53 زا  هیآ 3  رد  ادخ  هک  يربمغیپ  نامه  هدش  يراج  یحو  بحاص  دوخ 

. تسا هدیمان  یجان  راگتسر و  هعیش و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  عابتا و  یحُوی  ٌیْحَو 
. میاهدیدن لاحب  ات  ام  هک  تسه  يزیچ  وچمه  اجک  رد  ظفاح :

نادیرم عابتا و  هظحالم  ای  دینادیمن و  تقیقحب  فارتعا  رد  ار  دوخ  ماقم  حالص  دیاهدید و  ای  دینیبب  دیاهتـساوخن  ای  دیاهدیدن  امـش  یعاد :
. دیئامنیم ار  دوخ 

احیرـص دـیجم  نآرق  زا  هیآ  ود  رد  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  يارب  مینادـیمن  دوخ  يایند  نید و  حالـص  مه  ار  یـشوپقح  میاهدـید و  اـم  یلو 
. هدناوخ شتآ  لها  نوعلم و  ار  قح  ناگدننک  نامتک 

َِکئلوُأ ِباتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  ام  ِدـَْعب  ْنِم  يدُْـهلا  َو  ِتانِّیَْبلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  اـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هدومرف  هرقب )  ) هروس 2 زا  هیآ 154  رد  لوا 
َنُونِعاَّللا ُمُُهنَْعلَی  َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی 

اَّلِإ ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ام  َِکئلوُأ  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَی  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هدومرف  هروس  نامه  هیآ 169  رد  مود 
دیامنب قح  نامتک  یـسک  رگا  هتبلا  تسا و  قح  هفیرـش  تایآ  ظفاح ، ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزی  ـال  َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  ـال  َو  َراَّنلا 

ام میئامنب  نامتک  رگا  یّقح  ره  تفرعم  زا  دعب  هتبلا  میئامنب و  نامتک  هک  میاهتخانشن  ار  یّقح  نونکات  ام  یلو  دشابیم  تایآ  نیمه  لومـشم 
. میریگن رارق  تایآ  مکح  رد  تقوچیه  هک  میراودیما  دوب و  میهاوخ  تایآ  نیمه  مکح  رد  مه 
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ار قح  دشابیم  یعاد  رودقم  هک  اجنآ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هّصاخ  تاهجوت  نانم و  دنوادخ  تیانع  فطلب و  کنیا  یعاد :
منکیم رهاظ  سلجم ) رد  رـضاح  نّنـست  لهاب  هراـشا   ) مزیزع ناردارب  رب  مروآیم و  نوریب  راتتـسا  هدرپ  ریز  زا  تسا  سمـشلا  نم  رهظا  هک 

. دوشب یّقح  نامتک  دیآ و  بلاغ  بّصعت  تداع و  هدرکن  يادخ  دنکن  دشاب  ام  يور  لباقم  رد  هتسویپ  نیتفیرش  نیتیآ  مراودیما 
زا دـیاهدومنن و  ترـشاعم  ریقح  اب  یلاعبانج  نوچ  میامنیمن  لادـج  دوش  رهاظ  نم  رب  یّقح  هک  یتعاـس  ره  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ  ظـفاح :

ینایب لباقم  رد  ریقح  هک  دیدید  امش  هاگره  میآ و  بلاغ  سفن  ياوه  رب  هک  منکیم  یعـس  متـسه و  يّدج  يردقب  دیرادن  یهاگآ  مقالخا 
لدـج مشاب  هتـشاد  بلاطم  رد  هبلغ  هطلغم و  هلداجم و  يارب  مه  یهار  رگا  ماهدـش  نشور  الماک  عوضوم  نآ  رد  هک  دـینادب  مدـش  تکاس 

. دوب مهاوخ  هیآ  ود  نیمه  لومشم  اعطق  مدمآ  رب  لادج  رد  رگا  منکیمن و 
. ددرگ قح  يامنهار  ار  امش  ام و  دنوادخ  تسا  دیما  متسه  امش  قح  تانایب  عامتسا  يارب  رضاح  لاحلا 

ناکّلخ نبا  هک  دشابیم  امش  مارک  نیققحم  ماخف و  نیثدحم  ماظع و  ءاملع  هّلجأ  زا  هک  هّللا  دبع  نب  دمحا  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  یعاد :
زا وا  ءایلوالا ) ۀبلح   ) باتک هرـشع  تادّلجم  تسا و  نیثّدحم  ملعا  تاقث و  ظاّفح  رباکا  زا  هک  تسا  هدرک  ار  وا  فیرعت  نایعالا  تایفو  رد 

. تسا بتک  نسحا 
دـهز و ملع و  رد  ماما  هک  میعن  وبا  ظفاح  نیثدـحملا  جات  دـیوگ  وا  هرابرد  تایفولاب  یفاو  رد  يدفّـصلا  کبیا  نب  لیلخ  نیّدـلا  حالـص  و 

ءایلوالا ۀـیلح  دـلج  هد  وا  يابیز  رایـسب  تافّنـصم  زا  هتـشاد و  العا  یلاع  ماقم  تیارد  ظفح و  هوق  تایاور و  مهف  لقن و  رد  هدوب و  تناید 
. هدینش دوخ  شوگب  هناک  هدومن  لقن  يرایسب  ثیداحا  ملسم  يراخب و  ثیداحا  رب  هوالع  هک  تسا  نیحیحص  زا  جرختسم  هک  دشابیم 

مهثیدـحب لومعملا  تاـقثلا  ثیدـحلا  خـیاشم  نم  وه  دـیوگ  وا  فـیرعت  رد  حـیباصملا  ةاکـشم  لاـجر  رد  بیطخلا  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  و 
لحم هک  ياهلاس  شش  دون و  ثّدحم  ظفاح  ملاع  وچمه  کی  هصالخ  ۀنـس  نوعـست  تسرمعلا و  نم  هل  ردقلا و  ریبک  مهلوق  یلا  عوجرملا 
لزان نوچ  هک  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  شدوخ  دانـساب  دنکیم  تیاور  ءایلوالا ) ۀیلح   ) شربتعم باتک  رد  تسامـش  ياملع  رخفم  قوثو و 

زا هیآ 6  دش 

عیشت ماقم  حیرشت  رد  رابخا  تایآ و 

ُراْهنَْألا اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُؤازَج  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ۀـنیبلا )  ) هروس 98
وه یلع  ای  دومرف  بلاط و  یبأ  نب  یلع  هب  درک  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ 

نییضرم نیضار  ۀمیقلا  موی  کتعیش  تنا و  یتات  کتعیش  تنا و 
مالعا لوحف  زا  هک  یناکـسحلا  هّللا  دبع  نب  هّللا  دـیبع  مساقلا  وبا  مکاح  بقانم و  مهدـفه  لصف  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا 

بلاطلا تیافک  رد ص 119  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  لیصفتلا و  دعاوق  یف  لیزنّتلا  دهاوش  باتک  رد  تسا  امش  گرزب  نیرّـسفم 
تیاور مکاح  اصوصخم  رذنم و  نب  دمحم  نب  رذنم  و  هیآ ) فذحب   ) ۀمئالا ۀفرعم  یف  ۀمالا  صاوخ  ةرکذت  رد ص 31  يزوج  نبا  طبس  و 

بتاک يراصنا  لیحارـش  نب  دیزیب  عوفرم  دانـسا  اب  ار  ام  داد  ربخ  دـشابیم ) امـش  ياملع  رباکا  زا  هک   ) ظفاح هّللا  دـبع  وبا  مکاح  هک  هدومن 
هللا یلـص  ءایبنالا  متاخ  تلحر  تقو  دومرف  ترـضح  نآ  زا  مدینـش  تفگ  هک  ههجو  هّللا  مّرک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح 
ریخ مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  یلاعت  هللا  لوق  عمـست  مل  یلع أ  ای  دـندومرف  دوب  نم  هنیـسب  شکرابم  تشپ  هلآ  هیلع و 

نیلجحم ارغ  نوعدت  باسحلل  ممالا  تعمتجا  اذا  ضوحلا  مکدعوم  يدعوم و  کتعیش و  مه  خلا ، ۀیربلا ،
هچنانچ  ) دناهتسناد تعامج  ّتنس و  هقیرط  دّدجم  ار  وا  يرجه  مهن  نرق  رد  تسا و  امـش  ياملع  رخافم  زا  هک  یطویـس  نیدلا  لالج  زین  و 
رکاسع نباـب  فورعم  نسحلا  نب  یلع  مساـقلا  وبا  زا  روثأـملاب ) هّللا  باـتک  یف  روثنملا  ّرد   ) دوخ ریـسفت  رد  هتـشون ) لاـقملا  حـتف  بحاـص 
ظاّفحلا ةرکذت  رد  یبهذ  نایعالا و  تایفو  رد  ناکّلخ  نبا  هچنانچ   ) دشابیم امش  ياملع  لاجر  قوثو  لحم  رهد و  يالـضف  زا  هک  یقـشمد 
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نبا هک  دـناهدومن  قیثوت  فیرعت و  ار  وا  دوخ  خـیرات  رد  دیعـس  وبا  ظفاح  هیعفاش و  تاـقبط  رد  هفینح و  یبا  دنـسم  لاـجر  رد  یمزراوخ  و 
ءاملع نایم  رد  يرجه  لاس 550  رد  اوقتاب و  ۀـقث و  لضفلا  زیرغ  ملعلا و  ریثک  هدوب  ثیدـح  لها  ماما  دوخ  نامز  رد  هّیعفاش و  رخف  رکاسع 

هک دـیامنیم  لقن  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هباحـص  رابک  زا  هک  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  هدوب ) ملع  تعاـمج  ّتنس و 
هدیب یسفن  يذلا  دومرف و  ربمغیپ  دش  دراو  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  رد  تفگ 

ۀیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  لزنف  ۀمیقلا  موی  نوزئافلا  مهل  هتعیش  اذه و  نا 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دیدرگ  لزان  روکذم  هیآ  نوچ  هک  هدومن  تیاور  تما ) ربح   ) ساّبع نبا  زا  يدع  نبا  زا  ریـسفت  نامه  رد  زین  و 

نییضرم نیضار  ۀمیقلا  موی  کتعیش  تنا و  یتأت  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریماب  هلآ  و 
امب ور  مالّـسلا  هیلع  یلع  میدوب  ادـخ  لوسر  تمدـخ  تفگ  هک  هدومن  لقن  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  ادنـسم  یمزراوخ  بقانم  مهن  لصف  رد  و 

: دومرف تفرگ و  ار  یلع  تسد  هبعک و  تمسب  دش  تفتلم  هاگنآ  یلع )  ) نم ردارب  دمآ  امشب  ور  ینعی  یخا  مکاتا  دق  دومرف  ترـضح  دمآ 
ۀمیقلا موی  نوزئافلا  مه  هتعیش  اذه و  نا  هدیب  یسفن  يذلا  و 

ّتیعر و نایم  رد  تسا  اهامـش  نیرتلداع  ادـخ و  دـهعب  دـشابیم  اهامـش  نیرتافواب  دروآ و  نامیا  امـش  همه  زا  لوا  یلع  نیا  دومرف  سپس 
دیدرگ لزان  هروکذم  هیآ  تقو  نامه  رد  تسا  رتگرزب  راگدرورپ  دزن  رد  اهامش  همه  زا  شاهبترم  هّیوّسلاب و  امـش  همه  زا  رتهدننکمیـسقت 

. مدرم نیرتهب  دمآ  ینعی  ۀیربلا  ریخ  ءاج  دنتفگیم  ربمغیپ  باحصا  دشیم  رهاظ  یموق  نایم  رد  یلع  هاگره  دعب  هب  نآ  زا 
. دناهدومن لقن  هفیرش  هیآ  لوزن  رد  ار  ربخ  نیمه  هیاهن  موس  دلج  رد  ریثا  نبا  قعاوص و  رد  رجح  نبا  زین  و 

لقن دشابیم  امش  ياملع  ءاهقف و  لوحف  زا  هک  یندم  يدنرز  فسوی  نب  دّمحم  نیدلا  لامج  ظفاح  زا  قعاوص  باب 11  رد  رجح  نبا  زین  و 
ۀیربلا ریخ  کتعیـش  تنا و  یلع  ای  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دیدرگ  لزان  هروکذـم  هیآ  نوچ  هک  هدومن 

کنعل کنم و  ءربت  نم  لاق  يودع  نم  لاقف  نیحمقم  انابضغ  كودع  یتأی  نیضرم و  نیضار  کتعیش  تنا و  ۀمیقلا  موی  یتات 
یکم یکلام  دمحا  نب  دّمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  یندم و  يدنرز  نیدـلا  لامج  ظفاح  زا  القن  نیدـقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  هماّلع  زین  و 

هیآ نوچ  هک  دـنیامنیم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  هّمهملا  لوصف  رد ص 122  تسا  امـش  ءاهقف  لوحف  ءاملع و  رباکا  زا  هک  غابـص  نباـب  روهـشم 
نیـضار مه  تنا و  ۀـمیقلا  موی  یتاـت  کتعیـش  تنا و  وه  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـش  لزاـن  هروکذـم 

نیحمقم انابضغ  كءادعا  یتأی  نییضرم و 
زا هقرحم  قعاوص  رد  بّصعتم  رجح  نبا  و  یبرقلا ) ةّدوم   ) باتک رد  تسا  امـش  ياملع  نیقثوم  زا  هک  یعفاش  ینادمه  یلع  دّیـس  ریم  زین  و 
یف کباحصا  تنا و  یلع  ای  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دناهدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  همرتحم  هجوز  نینمؤملا  ّما  هملـس  ّما 

ۀنجلا یف  کتعیش  تنا و  ۀنجلا 
هیلع یلعب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دیامنیم  لقن  ادنسم  بقانم  مهدزون  لصف  رد  مزراوخ  ءابطخلا  بطخا  دمحا  نب  قفوم  و 
موق هک  تسا  حیسم  ترضح  میرم  نب  یسیع  لثم  نم  تما  رد  وت  لثم  ینعی  میرم  نب  یسیع  حیسملا  لثم  یتما  یف  کلثم  دندومرف  مالّسلا 

بانج نآ  هرابرد  هک  تالغ  ياهقرف  دـندوب  دوهی  اهنآ  وا و  نانمـشد  ياهقرف  دـندوب و  نّویراوح  اهنآ  نینمؤم و  ياهقرف  دـندش  هقرف  هس  وا 
ینعی نونمؤملا  مه  کتعیـش و  ۀقرف  دنوشیم  هقرف  هس  وت  هرابرد  مه  نم  تما  و  دنداد ) رارق  ادخ  کیرـش  ادـخ و  ار  وا  ینعی   ) دـندومن ولغ 

ياهقرف و  دنشابیم ، وت  تعیب  دهع و  ناگدننکش  نیثکان و  اهنآ  دنتسه و  وت  نانمشد  ياهقرف  و  دنانینمؤم ، اهنآ  دنتسه و  وت  نایعیش  ياهقرف 
كودع ۀنجلا و  یف  کتعیش  وبحم  ۀنجلا و  یف  کتعیـش  یلع و  ای  تناف  دناناهارمگ  نیدحاج و  اهنآ  دنـشابیم و  وت  هرابرد  ناگدننک  ولغ 

وت هرابرد  ناگدننک  ولغ  نانمشد و  دوب و  دیهاوخ  تشهب  رد  وت  نایعیـش  ناتـسود  وت و  نایعیـش  یلع و  ای  وت  ینعی  رانلا  یف  کیف  یلاغلا  و 
. دنامنهج شتآ  رد 

ياقآ بانج  ياچ  ندروخب  لاغتشا  زامن و  زا  تغارف  زا  سپ  زامن  يارب  دنتساخرب  نایاقآ  داد  ءاشع  زامن  نالعا  نذؤم  يادص  عقوم  نیا  رد 
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باتک دلج  دنچ  نیا  دوب  کیدزن  لزنم  نوچ  دندومرف  دندومن  تعجارم  دندوب  هتفر  دجـسمب  تعامج  زامن  ءادا  يارب  هک  ّیحلا  دـبع  دـیس 
تاسلج رخآ  بش  ات  هک   ) تسا یمزراوخ  بقانم  لبنح و  نبا  دمحا  ماما  دنسم  یبرقلا و  ةّدوم  یطویـس و  ریـسفت  اهنیا  مدروآ و  دوخ  اب  ار 

گنر نایاقآ  بلطم . نیمه  دـیؤم  رگید  ثیدـح  دـنچ  هوالعب  دـش  تئارق  ثیداحا  نامه  هدومن  زاب  ار  اهباتک  دـنام ) یعاد  دزن  اهباتک  نیا 
. دندیشکیم تلاجخ  ناشدوخ  عابتا  شیپ  رد  هک  مدوب  هجوتم  اصوصخم  دندشیم  گنرب 

مرکا لوسر  زا  دیامنیم  تیاور  هک  دندومن  تئارق  دمآ  شیپ  مه  ثیدـح  ود  نیا  هوالعب  دـندناوخ  ار  قوف  ثیدـح  یبرقلا  ةّدوم  رد  هاگنآ 
«. نیحمقم انابضغ  كودع  هیلع  مدقی  نییضرم و  نیضار  کتعیش  تنأ و  هللا  یلع  مدقتس  یلع  ای  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زا هتـشذگ  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هجردـنم  هربتعم  رابخا  دـیجم و  هّللا  باـتکب  دـیؤم  همکحم  لـیالد  زا  يرـصتخم  دوب  نیا  یعاد :
یئاهباتک نیمه  يور  زا  ظفح و  زا  امـش  يارب  حبـص  ات  مهاوخب  رگا  هک  هدیدرگ  لقن  هعیـش  ءاملع  ریـسافت  بتک و  یمامت  رد  هک  يرابخا 

لقن رادـقم  نیمهب  هابتـشا  عفر  هنومن و  يارب  منکیم  نامگ  یلو  مرداـق  راـگدرورپ  هوق  لوحب و  میاـمن  مارم  تاـبثا  تسا  امـش  ربارب  رد  هک 
رما اهیوما  بصاون و  جراوخ و  تالوعجم  زا  يوریپ  اب  دیئامنن و  نیدناعم  هتورـسیب  تالمجب  هّوفت  اهدعب  نایاقآ  هک  دـشاب  یفاک  تایاور 

. هدوب نوعلم  يدوهی  ابس  نب  هّللا  دبع  هعیش  ظفل  عضاو  هک  دینکن  هبتشم  ربخیب  ماوع  رب  ار 
نوعلم ءابس  نب  هّللا  دبع  مالّسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  رب  مه  هعیش  ظفل  عضاو  میتسه و  يدّمحم  هکلب  میتسین  يدوهی  نایعیـش  ام  مرتحم  نایاقآ 
یعمج درف و  چیه  زا  تیعبت  مینادیم و  نوعلم  قفانم و  يدرم  مه  ار  هّللا  دبع  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صخـش  هکلب  هدوبن 

. میئامنیمن ناهرب  لیلد و  نودب  مه 
ار ترضح  نآ  ّصاخ  هباحص  ربمغیپ  دوخ  نامز  رد  هکلب  دندومنن  قالطا  یلع  ناوریپ  رب  ار  هعیش  ظفل  امـش  هتفگب  انب  دعبب  نامثع  نامز  زا 

نیلوا دسیونیم  هتـشون  مولع  بابرا  نایم  هلوادتم  ظافلا  ریـسفت  رد  هک  ۀنیزلا )  ) باتک رد  يزار  متاح  وبأ  ظفاح  هچنانچ  دـندناوخیم  هعیش 
بقل نیا  ياراد  هباحـص  زا  نت  راهچ  هک  تسا  هدوب  هعیـش  مان  دمآ  دوجوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  مالـسا  رد  هک  یمان 

. رسای نب  راّمع  يدنک 4 ، دوسا  نبا  دادقم  یسراف 3 ، ناملس  يرافغ 2 ، ّرذ  وبا  دندوب 1 ،
دـنناوخب و هعیـش  بقلب  ار  ربمغیپ  ادـخ و  بوبحم  هکلب  ّصاخ  هباحـص  زا  رفن  راهچ  ربمغیپ  ناـمز  تسا  نکمم  هنوگچ  دـینک  رکف  ناـیاقآ 

. دیامنن عنم  ار  اهنآ  تسا و  تعدب  هملک  نیا  هک  دنادب  ربمغیپ 
ات دندومنیم  تمـس  نیاب  راختفا  اذل  دناتاجن  لها  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هک  دـندوب  هدینـش  ربمغیپ  دوخ  زا  اهنآ  هک  دوشیم  مولعم  سپ 

. دندناوخیم هعیش  ار  اهنآ  الم  رب  هک  یئاجنآ 

رامع دادقم و  ّرذ و  وبا  ناملس و  ماقم 

دومرف هک  دیئامنیم  لقن  ترضح  نآ  زا  یثیدح  دینادیم و  تّجح  ار  ربمغیپ  باحصا  لمع  امش  هتشذگ  نایب  نیا  زا 
متیدتها متیدتقا  مهّیاب  موّجنلاک  یباحصا  ّنا 

زا یلع  یهارمه  هب  هدعاس  ینب  هفیقـس  زور  هک  دندوب  ربمغیپ  باحـصا  هلمج  زا  رفن  راهچ  نیا  هک  هتـشونن  دوخ  خیرات  رد  ءادـفلا  وبا  رگم 
اهنآ دناهتـشون  ناتدوخ  ءاـملع  هکنیا  اـب  دـینادیمن  تجح  ار  تعیب  زا  یچیپرـس  اـهنآ و  لـمع  ارچ  سپ  دـندومن  يراددوخ  رکب  یبا  تعیب 

هار ام  ناتدوخ  هلوقنم  ثیدح  مکحب  سپ  دندوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  وریپ  اهنآ  هک  میـشابیم  اهنآ  وریپ  مه  ام  دندوب و  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم 
. میاهدروآ تسدب  ار  تیاده 

رجح نبا  ءایلوالا و  ۀیلح  لوا  دلج  رد ص 172  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  میامنیم  لقن  امش  يارب  ربخ  دنچ  تقو  ياضتقمب  نایاقآ  هزاجا  اب 
لقن هدـیرب  زا  مکاـح  يذـمرت و  زا  هدروآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  لـیاضف  رد  هقرحم  قعاوص  رد  هک  یثیدـح  لـهچ  زا  مجنپ  ثیدـح  رد  یّکم 

یتسودب هدومرف  رما  ارم  دنوادخ  ینعی  مهبحی  هنا  ینربخا  ۀعبرا و  بحب  ینرما  هللا  نا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن 
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رذ وبا  بلاط و  یبأ  نبا  یلع  دومرف  دننایک  رفن  راهچ  نآ  هّللا  لوسر  ای  دندرک  ضرع  درادیم  تسود  ار  اهنآ  هک  هداد  ربخ  ارم  رفن و  راهچ 
. ناملس دادقم و  و 

رامع یلع و  ۀثالث  یلا  قاتشت  ۀنجلا  دومرف  ترـضح  نآ  هک  هدومن  لقن  کلام  نب  سنأ  زا  مکاح  يذمرت و  زا  ثیدح 39  رد  رجح  نبا  و 
. دناناملس رامع و  یلع و  رفن  هس  نآ  رفن و  هس  يوسب  دراد  قایتشا  تشهب  ینعی  ناملس  و 

لوبق دروم  هک  درادن  تیّجح  تسین و  دنـس  دـناتشهب  لها  ربمغیپ و  ادـخ و  بوبحم  هک  ادـخ  لوسر  صاخ  باحـصا  راتفر  لامعا و  ایآ 
؟ دنهدب رثا  بیترت  اهنآب  دشاب و  ناناملسم 

هّللا لوسر  كاپ  هباحص  هیقب  دندومن و  هفیقس  يزاب  اب  تقفاوم  هک  دنشاب  ياهدع  نامه  امـش  رظن  رد  باحـصا  هک  تسین  روآتلاجخ  ایآ 
لقن هک  ار  یثیدـح  دوب  بوخ  سپ  دنـشاب !؟ رثایب  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  دـندومن  هفیقـس  لها  مارم  اب  تفلاخم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
جراخ تیاده  هرئاد  زا  ار  ام  دیوشن و  روذحم  نیا  راتفرگ  ات  موجنلاک  یباحـصا  ضعب  ّنا  دیتفگیم  هکلب  دـیتفگیمن  قالطا  روطب  دـیدومن 

. دیئامنن

هدنبادخ هاش  ناخ و  نازاغ  هملاید و  ءافلخ و  نامز  رد  نایناریا  عیشت  هجوت و  تلع 

بارعا تنطلـس  هطلـس و  زا  رارف  يارب  تسایـس  يور  زا  سوـجم  ناـیناریا  یـسایس و  تـسا  یبهذـم  هعیـش  بهذـم  دـیدومرف  هـکنیا  اـما  و 
. دناهتفریذپ

یمالـسا و تسا  یبهذـم  هعیـش  هک  میدومن  تباث  البق  هکنآ  يارب  دـیدومرف  ناـیب  فالـسالل  اـعبت  قّمعت  هّجوت و  نودـب  دـیدومن  یفطلیب 
ریما یلع  زا  يوریپ  ترـضح  نآ  رمألا  بسح  ام  هدراذـگ و  تّما  ياپ  شیپ  ادـخ  رماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  هک  تسیاهقیرط 

میئامنیم لمع  دـناهداد و  امب  هک  یتاروتـسد  قباطم  قح  دـیماب  مه  ار  دوخ  میئامنیم و  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  شنیرهاط  لآ  نینمؤملا و 
. مینادیم یجان 

ناوریپ هن  دندوب  یـسایس  دنداد  لیکـشت  ار  هفیقـس  ساسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  روتـسد  نیرتکچوک  نودب  هک  یناسک  نآ  هکلب 
رد هدیسر و  روتسد  ترضح  نآ  زا  تلاسر  تیب  لها  ترتع و  زا  يوریپ  يارب  هکنآ  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  روتسدب  هرهاط  ترتع 

، تسا هدیدرگن  رداص  يروتسد  ادبا  یشارتهفیلخ  ناونعب  هفیقس  لها  زا  يوریپ  هفیقسب و  عجار  یلو  تسا ، دراو  رایسب  امش  ربتعم  ياهباتک 
يور ای  بّصعت و  دانع و  يور  زا  نّنـست  لها  ناـیاقآ  شنیرهاـط  تیب  لـها  نینمؤملا و  ریما  تیـالو  ماـقمب  ناـیناریا  هجوت  تهج  رد  اـما  و 

. دناهدومن تواضق  قّقحت  قّمعت و  نودب  فلس  نع  افلخ  تداع 
دنتفر و یضاقب  اهنت  فورعم  لثمب  هتفر و  هابتـشاب  اهنآ  بتک  رد  ریـس  نّنـست و  لها  اب  ترـشاعم  رثا  رد  هک  رگید  ناگدنـسیون  نینچ  مه  و 

. دناهدومن رایتخا  ار  عیشت  ّقح  بهذم  تسایس  يور  نایناریا  هک  دناهدومن  نامگ  دنتشگرب  لاحشوخ 
ار اهنآ  يدنمهقالع  نایناریا و  هجوت  للعلا  ۀّلع  رانکرب ، بّصعت  تداع و  زا  دنیامن و  قمعت  هک  دنهاوخب  دناهتـسناوتن  ای  دناهتـساوخن و  اعقاو 

. دندیسریم تقیقحب  دوز  دندومنیم  قّمعت  لمأت و  ّتقد و  يرصتخم  رگا  دنیامن و  ادیپ  ترضح  نآ  تیب  لها  نینمؤملا و  ریما  هب 
فدـهب و ندیـسر  هجیتـن و  نتفرگ  زا  دـعب  تسا و  تقوم  دـنهد  ماـجنا  تسایـس  يور  ار  یلمع  رگا  یموق  اـی  يدرف  ره  هک  دـندیمهفیم  و 

مچرپ ات  هدومن  اهیزاب  ناج  هار  نیا  رد  تباث و  هّقح  هدیقع  نیا  رب  لاس  رازه  هکنآ  هن  دندرگیم  رب  دناهدمآ  هک  یهار  نامه  زا  دوخ  دصقم 
. دنیامنب هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  زا ال  دعب  هللا  یلو  یلع  هملکب  راختفا  ظفح و  دوخ  نوخ  اب  ار  عیشت 

للم بابرا  نایم  رد  ار  نایناریا  يدنمهقالع  للعلا  ّتلع  تقو  ياضتقاب  ياهراشا  رـصتخم  اب  خیرات  ندش  نشور  يارب  نایاقآ  هزاجا  اب  کنیا 
ناهرب تقیقح و  يور  زا  هکلب  دندومنن  عّیشت  راهظا  تسایـس  يور  اهنآ  هک  دینادب  ات  مناسریم  ضرعب  شنیرهاط  تیب  لها  ترـضح و  نآب 

. دندومن رایتخا  ار  عّیشت  قح  بهذم  یبلق  يدنمهقالع  و 
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هدومن و كرد  دوز  ار  تقیقح  ّقح و  ددرگن  اهنآ  عنام  بّصعت  تداع و  لهج و  هاگره  هک  دـنکیم  باجیا  نایناریا  تواکذ  شوه و  ـالّوا 
یهارکا رابجا و  دندوب و  هداد  اهنآب  ناناملسم  هک  یلماک  يدازآ  اب  نیملـسم  بارعا  تسدب  ناریا  حتف  زا  دعب  هچنانچ  دنریذپب . لد  ناجب و 

نید دندرب  مالـسا  تقیقحب  یپ  قیقد  ياهيواکجنک  ناناملـسم و  اب  ترـشاعم  رثا  رد  هک  نیمه  دنتـشادن  مالـسا  سّدقم  نید  لوبق  رد  مه 
( نمیرها  ) ءدبم ودب  هدیقع  زا  یبلق  هقالع  لیم و  قوش و  ایند  کی  اب  هداد و  صیخشت  لطاب  ار  هلاسرازه  نیدنچ  تیـسوجم  یتسرپشتآ و 

. دندومن رایتخا  ار  مالسا  يدیحوت  نید  هدنادرگ و  يور  نادزی )  ) و
يوریپ تیعبت و  شناد  درخ و  يور  دـندید  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يوریپ  ینعی  عیـشت  بهذـم  رد  ار  تیناـقح  هتبثم  لـئالد  یتقو  نینچمه  و 

. دندومن
نامز رد  نینمؤملا  ریمأب  اهنآ  يدنمهقالع  تیالو و  ماقمب  نایناریا  هجوت  امـش  رکفیب  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  امـش و  هدومرف  فالخ  رب  و 

. دیناود هشیر  نایناریا  لد  رد  تدوم  دقع  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دوخ  نامز  زا  هکلب  هدوبن  نومأم  نوراه و  تفالخ 
مالّـسلا هیلع  یلع  رد  ار  تقیقح  قح و  تیناریا  هصاخ  تواکذ  شوه و  يور  دشیم  ناملـسم  دمآیم و  هنیدـمب  یتقو  یناریا  ره  هکنآ  هچ 

. دزیم گنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یئامنهار  رماب و  ترضح  نآ  تیالو  مکحم  نامسیر  نیتم و  لبحب  اذل  دیدیم 
ربانب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هک  اجنآ  ات  دیدرگ  نامیا  بتارم  تاجرد و  عیمج  دجاو  هک  هدوب  یـسراف  ناملـس  اهنآ  هلـسلس  رس 

دـش فورعم  ناوا  نامه  زا  تسا  تیب  لـها  اـم  زا  ناملـس  ینعی  تیبلا  لـها  اـنم  ناملـس  دومرف  وا  هراـبرد  دناهتـشون  نیقیرف  ياـملع  هچنآ 
مکحب وا  زا  يوریپ  هک  دوب  هفیقس  يّدج  نیفلاخم  زا  ترضح و  نآ  تیالوب  دنمهقالع  صلاخ و  نایعیش  زا  ناملس  نیا  يدّمحم و  ناملسب 

. تسا تیاده  قیرط  امش  بتک  رد  هلوقنم  ثیدح 
یلع تعاـطا  هک  دوب  هدـیمهف  نیقیلا  نیعب  دوب و  هدینـش  ترـضح  نآ  هراـبرد  ار  هّللا  لوـسر  تاـنایب  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  هکنآ  تهج  زا 

هّللا و عاطا  دـقف  ینعاطا  نم  ینعاطا و  دـقف  ایلع  عاطا  نم  دومرفیم  هک  دینـشیم  مرکا  لوسر  زا  ررکم  هک  اریز  تسا  ربمغیپ  ادـخ و  تعاطا 
هّللا فلاخ  دقف  ینفلاخ  نم  ینفلاخ و  دقف  ایلع  فلاخ  نم 

دراو ترـضح  نآ  کلـس  تعاـطا و  رد  هّیدـعب  هنمزا  رد  هچ  ربمغیپ و  ناـمز  رد  هچ  هدـیدرگ  ناملـسم  هتفر و  هنیدـمب  هک  یناریا  ره  زین  و 
. دشیم

هنیک و دـیلوت  اهراشف  اهتیدودـحم و  نامه  هک  دـش ! لئاق  یئاهتیدودـحم  اـهنآ  يارب  هدـیدرگ  ینابـصع  تخـس  یناـث  هفیلخ  تهج  نیمهب 
یمالسا قوقح  زا  درط و  ار  اهنآ  هّللا  لوسر  هریـس  تاروتـسد و  فالخ  رب  هفیلخ  ارچ  هک  دندش  رثأتم  رایـسب  هدومن و  اهنآ  لد  رد  توادع 

! هدومن عنم 
نآ فارطا  رد  هک  دومن  هجوتم  ترـضح  نآ  هرهاط  ترتع  یلع و  سّدـقم  ماقمب  ار  نایناریا  همه  زا  شیب  هک  يزیچ  نآ  اـهنیا  رب  هوـالع  و 
زا مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  هـک  دوـب  یلماـک  يرادـفرط  تـفرگ  رارق  اـهنآ  لد  رد  شتّبحم  دـندومن و  هلماـک  تاـقیقحت  ترـضح 

. دومن یناریا  ریسا  ناگدازهاش 
ریمأ دنهدب  ناناملـسمب  يزینکب  ار  ریـسا  ياهنز  مامت  درک  رما  یناث  هفیلخ  دندومن  دراو  هنیدمب  ار  نوفـسیت )  ) نئادم ءارـسا  یتقو  هکنآ  هچ 

يزینکب ار  اهنآ  ناوتن  دنتـسه  ءارـسا  نایم  ناریا  هاشنهاش  درجدزی  رتخد  ود  دـنمرتحم  ینثتـسم و  ناگدازهاش  دومرف  هدومن و  عنم  نینمؤملا 
دنریذپب يرهوشب  هنادازآ  دندش  بلاط  ار  ناناملسم  زا  يدرف  ره  دنزیخرب و  نک  رما  دندومرف  ترضح  درک  دیاب  هچ  سپ  تفگ  هفیلخ  داد 
ترضح نآ  بیبر  هدش و  تیبرت  هک   ) ار رکب  یبا  نب  دّمحم  نانز  هاش  دندرک  رظن  هباحـص  نایم  رد  دنتـساخرب  ترـضح  نآ  روتـسدب  اذلف 

. دنتفر اهنآ  هناخب  یعرش  دقعب  دندومن و  باختنا  ار  هّللا  لوسر  طبس  نیسح  ماما  ترضح  ونابرهش  و  دوب )
. هیلع هّللا  مالس  دّمحم  لآ  قداص  مشش  ماما  ردام  هورف  ّما  ردپ  هیقف ) مساق   ) داد دمحمب  يدنزرف  دنوادخ  نانز  هاش  زا  هک 

. دندیدرگ دلوتم  مالّسلا  هیلع  یلع  نیدباعلا  نیز  مراهچ  ماما  ونابرهش  زا  و 
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بلطم و نیمه  دندومن  ادیپ  ترضح  نآب  یصوصخم  هقالع  دیسر  نایناریاب  یناریا  ناگدازهاش  زا  ترـضح  نآ  يرادفرط  ربخ و  نیا  یتقو 
. دنیامن هناقیمع  تاقیقحت  ترضح  نآ  فارطا  رد  هک  دش  ببس  ترضح  نآب  يدنمهقالع 

نآ لصف  الب  تفالخ  تماما و  تیالو و  رب  هقح  لئالدب  دندومن  ادیپ  اهنآ  اب  هک  یـسامت  ناناملـسم و  تسدب  ناریا  حتف  زا  دـعب  اصوصخم 
ینلع و ار  دوخ  یبلق  هقالع  دیاقع و  دش  دوجوم  یضتقم  فرط و  رب  عنام  هکنیمه  هدومن و  لصاح  لماک  هجوت  ابلق  دندرب و  یپ  ترـضح 

. دندومن رهاظ  ار  دوخ  بهذم 
زا هکلب  هتشادن  دیدومرف  هچنانچ  هیوفص  تنطلـس  هرود  ای  نومأم و  نوراه و  تفالخ  نامزب  یطبر  بهذم  يدازآ  هدیقع و  روهظ  نیا  سپ 
رد روما  مامز  هک  يرجه ) مراهچ  نرق  رد  ینعی   ) دیدرگ رگهولج  ناریا  رد  عیـشت  قح  بهذم  هیوفـص  تنطلـس  روهظ  زا  لبق  لاس  دصتفه 

دندومن و هقالع  راهظا  هدرپیب  هدومن  ادیپ  لماک  يدازآ  نایناریا  هتـشادرب و  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  دش  راذگاو  هیوب  لآ  هملایدب  ناریا 
. دنتخاس رهاظ  ار  دوخ  هّیبلق  تانونکم 

اهلوغم هرود  رد  عیشت  روهظ 

تیب لـهاب  یـصاخ  هجوت  نوچ  دیـسر  دوب ) دومحم  وا  یمالـسا  ماـن   ) هک لوـغم  ناـخ  نازاـغب  ناریا  تنطلـس  هک  يرجه  لاس 694  رد  اـت 
ردارب هدنبادخ ) هاش  دمحم   ) وتیاجلاب تنطلس  هک  لاس 707  رد  وا  تافو  زا  دعب  دیدرگ و  رت  رهاظ  عیـشت  ّقح  بهذم  هدومن  ادـیپ  تراهط 
روضح رد  هک  یتارظانم  تاثحابم و  رثا  رد  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  ینادمه  یعفاش  خّروم  ملاع و  وربا  ظفاح  هچنآ  رب  انب  دیسر  ناخ  نازاغ 

رهد و غباون  زا  هک  یّلح  رّهطم  نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسح  ریبک  هماّلع  نیّدـلا  ۀـّلملا و  لامج  نیب  یهاـشنهاش  راـبرد  رد  هاـشداپ  صخش 
لها ءاملع  ملعا  لضفا و  هک  یعفاش  ةاضقلا  یـضاق  یغارم  کلملا  دبع  نیدلا  ماظن  هجاوخ  اب  تسا  هدوب  رـصع  نآ  رد  هعیـش  ءاملع  رخافم 

. دیدرگ عقاو  هدوب  نامز  نآ  رد  تنس 
الب تفالخ  تماما و  تابثا  هعطاق  نیهارب  هعطاـس و  لـئالد  اـب  هماـّلع  باـنج  تفرگ و  رارق  وگتفگ  دروم  تماـما  ثحبم  رـضحم  نآ  رد  و 

ات دنامن  نارـضاح  زا  يدـحا  يارب  کیکـشت  هار  هک  دومن  رهاظ  یهجوب  ار  نارگید  يوعد  لاطبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لصف 
يارب دیاب  مه  ام  دناهتفر  ار  یهار  ام  ناگتشذگ  نوچ  یلو  تسا  يوق  رهاظ و  رایسب  هماّلع  بانج  ّهلدا  تفگ  نیدلا  ماظن  هجاوخ  هک  یئاج 

. میئامنن يردهدرپ  میورب و  ار  هار  نآ  مالسا  هملک  هقرفت  زا  يریگولج  ماوع و  تاکسا 
رب عیـشت  تقیقح  تاثحابم  همتاخ  زا  دعب  دومنیم  عامتـسا  ار  نیفرط  لئالد  ینالقع  شوگ  اب  تشادن و  یبصعت  هاشنهاش  نوچ  هنایم  نآ  رد 

. دومن رداص  ناریا  دالب  مامتب  ار  هعیش  بهذم  يدازآ  نالعا  رایتخا و  ار  هیماما  قح  بهذم  اذل  دیدرگ  ادیوه  رهاظ و  وا 
نیرهاط همئا  نینمؤملا و  ریما  مانب  هبطخ  عماجم  دـجاسم و  مامت  رد  هک  دومن  مالعا  تایالو  نارادـنامرف  ماّکح و  مامتب  سلجم  ناـمه  زا  و 

رطـس هس  رد  هّللا  یلو  یلع  هّللا  لوسر  دمحم  هّللا  الا  هلا  هبّیط ال  هلمک  هک  وکـسم  ریناند  يور  داد  رما  دـنناوخب و  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس 
. دندرک شقن  يزاوتم 

تقیقح زاب و  هرظانم  باب  سلجم  نآ  رد  تهج  نیمهب  دوب و  هدومن  راضحا  لـّلحم  هلأـسم  لـح  يارب  هّلح  زا  هک  ار  یّلح  هماـّلع  باـنج  و 
تاغیلبت رثا  رد  دنتفرگ  ار  بانج  نآ  فارطا  مولع  باّلط  هّیهت و  هراّیـس  هسردـم  وا  يارب  تشادـهاگن و  دوخ  دزن  رد  دـیدرگ ، رهاظ  عیـشت 

تیالو هدنشخرد  دیشروخ  هدرب  هیماما  هّقح  هقیرط  تقیقحب  یپ  مه  ناربخیب  دندومنیم  نایب  ار  قیاقح  الم  رب  ینلع و  هدرپیب  هک  رایـسب 
. دیدرگ ادیوه  رهاظ و  ینادان  لهج و  ربأ  ریز  زا  راودیشروخ  عّیشت  ّقح  بهذم  نامز  نامه  زا  دمآ  نوریب  هّیقت  ربا  ریز  زا 

دیـشروخ هدنکارپ و  یلکب  رات  هریت و  ياهربا  نامز  نآ  هلماک  تاغیلبت  هیوفـص و  رادتقا  اب  نیطالـس  تیوقتب  ابیرقت  لاس  دصتفه  زا  دـعب  و 
. دش باتناهج  تماما  تیالو و 

ار نایمالـسا  یقطنم  نیهارب  لئالد و  هکنآ  ضحمب  نکل  دـندوب  نمیرها  نادزی و  ءدـبم  ودـب  دـقتعم  یـسوجم و  ناـیناریا  يزور  رگا  سپ 
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. دناتباث دوخ  یمالسا  هدیقع  رب  هلماک  ّتیمیمص  اب  لاحلا  یلإ  دنتفریذپ و  لد  ناجب و  دندینش 
ماقم زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دراو و  تالغ  هلـسلس  رد  ای  دنـشابن  یئاجب  دنبیاپ  ای  یـسوجم  هک  دـنوش  ادـیپ  نایناریا  نایم  رد  يدارفا  رگا  و 
یطبر دنـشاب  دوجو  تدحو  داحتا و  لولحب و  دقتعم  ای  دننادب  دابع  قزار  قلاخ و  ار  وا  دننک و  دراو  ّتیهولا  هبترم  رد  هداد  یقرت  شدوخ 

. درادن لد  كاپ  نایناریا  تیعمج  هعماج و  لصاب 
هدـیقع و ياراد  یناریا  دنمـشناد  بیجن و  تلم  تیرثکا  یلو  دـنوشیم  ادـیپ  درخ  رکفیب و  ای  هقالعیب  نامدرم  عون  نیا  یتلم  موق و  ره  رد 

نآ نادـنزرف  هدزای  نینمؤملا و  ریمأ  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  توبن  هتمظع و  ّتلج  یلاعت  قح  تینادـحوب  تباث  ناـمیا 
. دنشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رمالا  بسح  ترضح 

نایناریا زا  يرادـفرط  ردـق  نآ  دـیدومن  فقوت  ناریا  رد  هک  دـنچ  یماـّیا  يارب  یندـم  یّکم و  يزاـجح  یلاـعبانج  زا  تسا  بجع  ظـفاح :
هدوب لاعتم  راگدرورپ  رادربنامرف  عیطم و  هدنب و  دوخ  یلع  هک  یتلاح  رد  دینادیم  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  وریپ  ار  اهنآ  دیئامنیم و 

. دننادیم قح  نیع  هکلب  قح  هلزنم  لزان  ار  یلع  دوخ  راعشا  رد  دننادیمن و  ادج  ادخ  زا  دننادیم و  ادخ  ار  یلع  یگمه  یناریا  نایعیش  یلو 
لوق زا  هک  تسا  دراو  یناریا  هعیش  يافرع  زا  راعـشا  لیبق  نیا  هن  رگم  تسا  رهاظ  تایرفک  عون  نیا  اهنآ  ياههچرتفد  اهناوید و  رد  هچنانچ 

(. تسا رازیب  ياهدیقع  نینچ  زا  یلع  اعطق  و   ) دنیوگیم ههجو  هّللا  مّرک  یلع 
متسال زنک  بیغ و  مسلط  نم 

متسّالا یسر  زنکب ال  نوچ 
متسالاب هّلل و ال  زا  ینعی 
متسایوگ ابب  ار  اب  ماهطقن 

دننک ترادنپ  تسا  رات  ژغم  ژک 
نم تسیک  بیاجع  ّلک  رهظم 

نم تسیک  بیارغ  ّرس  رهظم 
نم تسیک  بئاون  نوع  بحاص 

نم تسیک  بجاو  تاذ  تقیقح  رد 
: هتفگ يرگید 

( هارمگ  ) هاگآ نافراع  بهذم  رد 
هّللا تسا  یلع  یلع  هّللا 

ینـس ناردارب  رب  ار  رما  تاملک  نیمهب  دینادیم و  تسرپیلع  یلاغ و  ار  یناریا  نایعیـش  مامت  قیقحت  نودـب  هک  تسا  امـش  زا  بجع  یعاد :
ناناملسم زا  يردقب  هریغ  ناتسکیجات و  ناتسکبزا و  ناتسودنه و  ناتسناغفا و  رد  هک  دیئامنیم  باب  ار  یشکردارب  دینکیم  هبتشم  ام  ربخیب 

؟ دندومن يراج  اهنوخ  هک  دنتشک  هعیش 
تسا بجاو  ناشلتق  رفاک و  كرشم و  تسرپیلع و  نایعیـش  دنتفگیم  هک  دوخ  ءاملع  تاکیرحت  رثا  رد  ناتـسکرت  ناتـسکبزا و  ناناملـسم 

!! دندومن راد  هکل  ار  خیرات  قاروا  هک  دنتخیر  یناریا  ناناملسم  زا  اهنوخ  همه  نآ 
؟. دنرگنیم یناریا  ناناملسمب  دادترا  كرش و  رفک و  هکلب  هنیک  رظن  اب  ءاملع  نایاقآ  امش  لاثما  يربهرب  ننست  لها  هراچیب  ماوع 

یضفار رفن  تفه  سک  ره  دنتفگیم  لوغشم و  تراغ  لتقب و  دنتفرگیم و  ار  یناریا  لفاوق  هار  رـس  ناسارخ  هار  رد  اهنمکرت  هفلاس  هنمزا  رد 
؟. دوشیم بجاو  وا  رب  تشهب  دشکب  ار  هعیش ) )

كرشم تسرپیلع و  نایعیش  دیناسریم  اهنآ  شوگب  هک  تسا  نایاقآ  امش  لاثما  هدهع  رب  اهماع  لتق  لامعا و  نیا  تیلوئسم  هک  دینادب  عطق 
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. دندرگیم یلامعا  نینچ  نوماریپ  باوث  دصقب  اذلف  دننکیم  لوبق  مه  رواب  شوخ  ربخیب  ماوع  ياهیّنس  دنرفاک  و 

درب نیب  زا  ار  يداژن  تارخافت  مالسا 

یناریا ناردارب  زا  يرادفرط  ارچ  یندم  یّکم  يزاجح  یعاد  دیدومرف  هکنیا  میسرب  بلطم  لصاب  ات  منک  ضرع  ار  ناتلوا  هلمج  باوج  الّوا 
تسا ینادان  لهج و  راثآ  زا  هک  مه  يداژن  بصعت  یلو  متسه  يدّمحم  یندم و  یّکم و  هک  تسا  نیاب  یعاد  راختفا  تسا  یهیدب  میامنیم 

. درادن هار  یعاد  رد 
بح هلمج  اب  هتـشاد و  ظوحلم  ار  یتّلم  ره  ّتینطو  ّتیموق و  ظفح  هکنآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  مراوگرزب  ّدـج  هکنآ  يارب 

هدومرف رما  یتسود  نطوب  ار  یتلم  موق و  ره  نامیالا  نم  نطولا 
يداژن و تارخاـفت  هک  دوـب  نآ  تشادرب  ناـیمدآ  دارفا  زا  یهاو  تـالایخ  عوـن  ره  عـفر  رـشب و  داـحتا  يارب  هک  یگرزب  ياهمدـق  زا  یکی 
مجعلا و ال یلع  برعلل  رخف  هک ال  دومن  دوخ  هدومرفب  هجوتم  ار  نایملاع  اسر  دنلب  يادـن  کی  اب  درب و  نیب  زا  یّلکب  ار  هنالهاج  تابّـصعت 

یقتلا ملعلاب و  الا  ضیبالا  یلع  دوسالل  دوسالا و ال  یلع  ضیبالل  برعلا و ال  یلع  مجعلل 
رانکرب ینتورف  عضاوت و  زا  دـننک و  دنـس  ذاـّختا  ترـضح  نآ  هدومرف  زا  هک  ددرگن  هبتـشم  یقتم  ملاـع و  ناـمدرم  رب  رما  هکنآ  يارب  زین  و 

رخف مدآ و ال  دلو  دیس  انا  رخف و  برعلا و ال  نم  انا  دومرف  دننک  نارگید  رب  ّتینم  ربک و  راهظا  دنور و 
منکیمن هیرخف  مرادـن و  یتاهابم  رخف و  نیریاس  رب  ماقم  داژن و  نیاب  ممدآ  دالوا  ياـقآ  برع و  دوخ  هکنیا  اـب  نم  هکنآ  ینعم  لـصح  اـم 

ینعی ادـبع  کـل  نوکا  نا  ارخف  یب  یفک  درکیم  ضرع  تاـجانم  ماـقم  رد  تسا  راـگدرورپ  عیطم  هدـنب  هک  دوب  نیاـب  ربمغیپ  هیرخف  طـقف 
متسه يراگدرورپ  وت  نوچ  هدنب  هک  یتاهابم  رخف و  ارم  تسا  تیافک 

َّنِإ اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم  تارجح )  ) هروس 49 هیآ 13  رد  لاعتم  دنوادخ 
. هداد رارق  يوقت  رد  ار  تمارک  فرش و  لضف و  ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ 

ْمُْکیَوَخَأ َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  تسا  هدومرف  هروس  نیمه  هیآ 10  رد  زین  و 
مالسا و ياول  تحت  رد  یگمه  یناتـسهوک  یناتـسرهش و  درز  خرـس و  هایـس و  دیفـس و  داژن  زا  یئاکیرما  یئاپورا و  یئاقیرفا ، یئایـسآ و 

. دنرادن رگید  کیب  یتاهابم  رخف و  چیه  دنردارب و  مه  اب  هّللا  لوسر  دمحم  هّللا  الا  هلا  هبّیط ال  هملک 
لالب مور و  زا  ار  یمور  بیهص  مجع و  زا  ار  یسراف  ناملس  داد  ناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  مالسا  نأشلا  میظع  دئاق  مه  المع 

. تفریذپ ّتبحم  شوغآ  رد  هشبح  زا  ار  هایس 
دومرف احیرص  لزان و  وا  تمذم  رد  هروس  کی  دومن و  رود  دوخ  زا  دوب  برع  داژن  نیرتهب  زا  هک  ار  دوخ  ّمع  بسّنلا  فیرش  بهل  وبا  یلو 

ٍبََهل ِیبَأ  ادَی  ْتَّبَت 

دشابیم يداژن  تارخافت  يور  اهگنج  داسف و  مامت 

نمرج نیرآ و  داژن  دنیوگیم  اهناملآ  تسا  هنالهاج  تابّصعت  يداژن و  تارخافت  نیمه  يور  رشب  ياهلادج  گنج و  اهداسف و  هنتف و  مامت 
رد زونه  دنتـسه  همه  رب  گرزب  اقآ و  اهدیفـس  دـنیوگیم  اهیئاپورا  تسا  درز  داژن  نآ  زا  تدایـس  قح  دـنیوگیم  اهینپاژ  تسا  همه  يالاب 

دنرادن اهتـسوپ  دیفـس  ياههناخنامهم  امنیـس و  هفاک و  رد  لوخد  قح  یتح  دنامورحم  یعامتجا  قوقح  زا  اههایـس  اکیرما  ۀندمتم  کلامم 
. درادن ناتسوپدیفس  ياسیلک  رد  دورو  قح  ینارصن  تسوپ  هایس 

دیاب دنتفر  رگا  تسوپ  دیفس  نادنمشناد  عماجم  رد  تسوپ  هایس  نادنمـشناد  الـضف و  دننیـشن  يواسم  مه  اب  دنرادن  قح  مه  دبعم  رد  ابجع 
میظعت تسوپ  دیفس  ناوج  لباقم  رد  یتسیاب  هایس  دنمشناد  ریپ  دننکب  دیابن  اهتسوپ  دیفـس  لباقم  رد  شناد  راهظا  دننیـشنب و  لاعن  ّفص  رد 
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. دنهدیمن هار  دوخ  سرادم  رد  ار  اهتسوپهایس  تسوپ  دیفس  ياهزومآشناد  دشاب  میلست  هدومن 
. درادن ناتسوپدیفس  یلاخ  ياهقاطاب  دورو  قح  دشاب  هدنام  یتسوپ  هایس  رگا  نهآ  هار  ياهقاطا  رد  یّتح 

قح ناتـسوپدیفس  دننام  دـناتاناویح و  رامـش  رد  دوریم ) راکب  اهنآ  يدازآ  يارب  هک  یئاهتیّدـج  همه  اب   ) اکیرما رد  ناتـسوپهایس  هصالخ 
. دنرادن نّدمت  لیاسو  زا  هدافتسا 

دنردارب و مه  اب  همه  نیملسم  دومرف  تشادرب  نایم  زا  لبق  لاس  دصیس  رازه و  رد  ار  موهوم  یفارخ و  دیاقع  مامت  مالسا  سدقم  نید  یلو 
. دنشاب هلیبق  داژن و  ره  زا  ول 

دنشاب ملاع  ياجک  ره  رد  هتسویپ  دنریگب و  داد  ّتبحم و و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  دیاب  یئاقیرفا  یئایسآ و  یئاکیرما  یئاپورا و  ناناملسم 
. دراذگیمن قرف  ادبا  کلامم  ریاس  نیملسم  اب  ار  یندم  یّکم و  يزاجح و  ناناملسم  مالسا  دنشاب  مه  راوخمغ  رای و 

اپ ریز  ار  قح  یهاو  تالایخ  يور  میامن و  قح  نامتک  تسین  راوازس  تسا . يدّمحم  یمشاه و  یـشرق و  يزاجح و  مداژن  یعاد  رگا  سپ 
. مراذگب

. مرادیم تسود  ار  یناریا  نایعیش  دودرم و  ار  یباّلق  نایزاجح  اعطق 
ار لاح  میرگنب و  ار  نورد  ام 
ار لاق  میرگنب و  ار  نورب  ین 

. دیدومن طولخم  كاپ  دّحوم  صلاخ  نایعیش  اب  ناهرب  لیلدیب و  بسانتیب و  ار  یناریا  تالغ  امش  ایناث 

ابس نب  هّللا  دبع  نعل  اهنآ و  تمذم  تالغ و  دیاقع 

هللا یلص  دّمحم  الع و  ّلج و  ناحبس  دنوادخ  رادربنامرف  عیطم و  یلاعت و  قح  صلاخ  ناگدنب  همه  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نایعیش 
وا هرابرد  ربمغیپ  هچنآ  رگم  دـنرادن  هدـیقع  دـنیوگیمن و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هراـبرد  دنـشابیم و  وا  لوسر  هدـنب و  هلآ  هیلع و 

. مینادیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  صوصنم  هفیلخ  ّیصو و  راگدرورپ و  حلاص  دبع  ار  یلع  هدومرف 
هّیبارغ و هّیباطخ و  هّیئابس و  لیبق  زا  نیملـسم  زا  تالغ  دننام  مینادیم  رود  دوخ  زا  دودرم و  ار  وا  دشاب  هتـشاد  هدیقع  نیا  زا  ریغ  سک  ره  و 

قرفتم ایروس  لصوم و  دـننام  دالب  ریاس  ناریا و  ءارق  اهرهـش و  زا  یتمـسق  رد  هک  هّیریـصن  دـننام  اهنآ  لاثما  هّیغیزب و  هسّمخم و  هّیواـیلع و 
. قح لها  مانب  دنتسه 

ار تالغ  هیماما  ءاهقف  هیلمع  لئاسر  هیهقف و  بتک  مامت  رد  دـننادیم و  سجن  دـترم و  رفاک و  ار  اهنآ  دنتـسه و  يرب  اهنآ  زا  نایعیـش  مومع 
. دنشابیم رامشیب  هدساف  دیاقع  ياراد  اهنآ  هکنآ  ّتلعب  دناهدروآ  رافک  رامش  رد 

رهاـظ ربمغیپ  رب  یبـلک  هیحد  تروصب  لـیئربج  هچناـنچ  تسین  لاـحم  ینامـسج  لـکیه  رد  یناـحور  روهظ  نوچ  دـنیوگیم  هکنآ  لـیبق  زا 
رهاـظ یلع  مسج  تروـصب و  اذـلف  ددرگ  راکـشآ  رـشب  لـکیه  رد  شـسدقا  تاذ  هک  درک  اـضتقا  قـح  هناـمیکح  تـمکح  اذـل  دـیدرگیم 

!!؟ دیدرگ
سنا نج و  نیطایش  ياوغاب  ترضح  نآ  دوخ  نامز  زا  دننادیم و  متاخ  ربمغیپ  سّدقم  ماقم  زا  رتالاب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ماقم  ۀهج  نیمهب 

؟ دندوب لئاق  هدیقع  نیاب  یعمج 
هدـیاف داد  دـنپ  ار  اهنآ  دـنچ  ره  دـندومن  ترـضح  نآ  تیهولاب  رارقا  دـندمآ و  هک  ار  نادوس  دـنه و  لـها  زا  یعمج  دوخ  ترـضح  نآ  و 

. دنتخاس كاله  تسا  تبث  رابخا  بتک  رد  هک  یقیرطب  دود  ياههاچ  رد  ار  اهنآ  دومرف  رما  تبقاع  دیشخبن 
هّرـس سّدـق  یـسلجم  رقاب  دّـمحم  اّلم  موحرم  ردـقلا  لیلج  هماّلع  فیلأـت  راونـالا  راـحب  متفه  دـلجم  رد  الیـصفت  هیـضق  نیا  حرـش  هچناـنچ 

. تسا روطسم  یسوّدقلا 
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. دناهتسج يرازیب  اهنآ  زا  هدومن و  نعل  ار  اهنآ  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  نیموصعم  همئا  نینمؤملا و  ریما  ترضح  و 
میرم نب  یسیع  ةءاربک  ةالغلا  نم  ءيرب  ینا  مهللا  دومرف : هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  زا  ام  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  دننام 

ادحا مهنم  رصنت  ادبا و ال  مهلذخا  مهللا  يراصنلا  نم 
انیف اولغی  نمم  هّللا  یلا  اربنل  ّانا  طّرفم  ضغبم  طرفم و  بحم  یل  بنذ  نانثا و ال  یف  کـلهی  دومرف  ترـضح  نآ  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  و 

. يراصنلا نم  میرم  نبا  یسیع  ةءاربک  اندح  قوف 
. لاق ضغبم  لاغ و  بحم  نانثا  یف  کلهی  دومرف  زین  و 

شراهطا تیب  لها  نینمؤملا و  ریمأ  یلع  هرابرد  ارثن  امظن و  هک  سک  ره  زا  دـنیوجیم  يرازیب  هیرـشعانثا  هیماما  هعیـش  هعماج  تهج  نیمهب 
دنناسرب و تیبوبرب  تیدوبع  زا  دنربب و  رتالاب  دناهدومن  نیعم  اهنآ  يارب  لوسر  ادخ و  هک  یماقم  زا  ار  اهنآ  فیرعت  ماقم  رد  دنیامنب و  ولغ 

اهنآ زا  ار  هیرشعانثا  هّیماما  هعیـش  هعماج  باسح  امـش  دنانیعالم  تالغ و  زا  هکلب  دنتـسین  ام  زا  دنـشاب  هتـشاد  ياهدیقع  نینچ  هک  یناسک 
. دینادب ادج 

مالکلا و رهاوج  دننام  هعیـش  ءاهقف  هیلالدتـسا  بتکب  دیئامن  هعجارم  رگا  دشابیم و  تالغ  تساجن  رفک و  رب  هیماما  ءاملع  عامجا  هکنآ  هچ 
هّلظ ّدم  یناهفـصا  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ةاجنلا  ۀلیـسو  هّرـس و  سّدق  يدزی  هّللا  ۀیآ  موحرم  یقثولا  ةورع  دـننام  هیلمع  لئاسر  هریغ و  کلاسم و 

دـینیبیم و اهنآ  تساجن  رفک و  رب  ار  ام  ءاهقف  ياواتف  ثرا  باب  جاودزا و  باب  ةاکز و  باب  تراهط و  باب  رد  ماـنالا  سوءر  یلع  یلاـعلا 
هعتم قیرطب  هکنآ  اب   ) اهنآ اب  تجوازم  تسا  مارح  اهنآ و  نفد  لسغ و  رد  هلخادم  تسین  زیاج  هک  دناهداد  اوتف  یگمه  هک  دینکیم  هدهاشم 

. هدیدرگ عنم  اهنآب  ةاکز  تاقدص و  نداد  زا  یتح  دوشیمن و  هداد  اهنآب  ناملسم  ثرالا  قح  و  دننادیم ) زیاج  ار  باتک  لها  تجوازم 
ره رب  اهنآ  زا  يرازیب  يّربت و  رفاک و  دـساف و  هقرف  نیا  هک  هدـیدرگ  نایب  ّالدتـسم  اطوسبم و  هعیـش  هیجان  هقرف  دـیاقع  هیمالک و  بتک  رد  و 

. تسا بجاو  مزال و  هدیقعلا  صلاخ  نایعیش  هصاخ  یناملسم 
. میدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  هک  تسا  دراو  تالغ  ّدر  عنم و  رب  رابخا  تایآ و  زا  همکحم  هلماک  لئالد  و 

َو ُْلبَق  ْنِم  اوُّلَـض  ْدَق  ٍمْوَق  َءاوْهَأ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلا  َْریَغ  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای  ُْلق  دیامرفیم  احیرـص  ةدـئام )  ) هروس 5 هیآ 81  رد 
. ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  اوُّلَض  َو  ًارِیثَک  اوُّلَضَأ 

تمذم رد  يرایسب  رابخا  دشابیم ) هیماما  هعیش  فراعملا  ةرئاد  هک   ) راونالا راحب  میس  دلج  رد  یسوّدقلا  هّرس  سّدق  یـسلجم  همالع  موحرم 
نب رفعج  ماما  قیاقح  رارـسا  فشاک  قطان  قحب  ماما  زا  دیامنیم  لقن  هلمج  زا  هدومن  لقن  اهنآ  ياعدم  زا  تلاسر  نادناخ  ندوب  رود  اهنآ و 

ةءارب هّللا  نم  انعم  ۀجح و ال  نم  هّللا  یلع  انل  ام  هّللا  انافطصا و  انقلخ و  يذلا  دیبع  الا  نحن  ام  هدومرف و  هک  مالّـسلا  امهیلع  قداصلا  دّمحم 
هّللا نعل  نوکرـشم  هضّوفملا  راّفک و  ةالغلا  اـنبحا  دـقف  مهـضغبا  نم  انـضغبا و  دـقف  ةـالغلا  بحا  نم  نولوئـسم  نوفوقوم و  نوتّیمل و  اـنا  و 

. ةالغلا
راگدرورپ دزن  رد  میریمیم و  ام  هک  یتسردـب  هدـیزگرب  قلخ  نایم  زا  هدـیرفآ و  ار  ام  هک  میتسه  یئادـخ  ناگدـنب  ام  هکنآ  ینعم  هصالخ 

هک یسک  دشابیم و  ام  نمـشد  ار  تالغ  درادب  تسود  هک  یـسک  میتسه ) امـش  دننام  يرـشب  مه  ام  ینعی   ) میوشیم هدرک  لاؤس  هداتـسیا و 
. داب تالغ  رب  ادخ  نعل  دنکرشم  هضّوفم  رفاک و  تالغ  دشابیم  ام  تسود  درادب  نمشد  ار  اهنآ 

نینمؤملا و ریمأ  یف  هیبوبرلا  یعدا  هنا  ءابـس  نب  هّللا  دـبع  هّللا  نعل  دومرف : هک  دـناهدرک  لقن  نایعیـش  گرزب  ياوشیپ  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
هّللا یلا  أربن  مهنم  هّللا  یلا  أربن  انسفنا  یف  هلوقن  ام ال  انیف  نولوقی  اموق  نا  انیلع و  بذک  نمل  لیولا  اعئاط  هّللا  دبع  نینمؤملا  ریما  هّللا  ناک و 

. مهنم
هعیش ءاهقف  رخافم  زا  هک  یسودقلا  هرس  سّدق  یّمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبأ  قودص  دیاقع  باتک  رد  و 

لآ قداص  مولعلا و  رقاب  ترضح  باحـصا  زا  تیبلا و  لها  ملع  ظفاح  هعیـش و  تاور  نیقثوم  زا  هک  نیعأ  نب  ةرارز  زا  يربخ  تسا  هیماما 
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مدرک ضرع  مشـش  ماما  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  تفگ  هک  تسا  هدومن  لـقن  تسا  هدوب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  دّـمحم 
ایلع ادمحم و  قلخ  لج  زع و  هّللا  نا  دیوگیم  مدرک  ضرع  تسیچ  ضیوفت  دندومرف  تسا  ضیوفتب  لئاق  ابـس  نب  هّللا  دـبع  دالوا  زا  يدرم 

يوسب یتشگ  رب  هک  ینامز  ادخ  نمـشد  هتفگ  غورد  هّللا  ودع  بذک  دندومرف  ترـضح  اتامأ  ایحأ و  اقزر و  اقلخف و  امهیلا  رمالا  ضّوف  مث 
ُدِحاْولا َوُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق  ْمِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباشَتَف  ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ْمَأ  تسا  دعر  هروس  زا  هک  ار  هیآ  نیا  ناوخب  وا 

ار هیآ  نیا  متفر و  وا  دزن  یتقو  تفگ  هرارز  یلاعت ، يادخ  دیحوت  رب  دراد  تحارص  دوخ  هفیرـش  هیآ  نیا  دعر )  ) هروس 13 هیآ 71  ُراَّهَْقلا 
. دش لال  مدنکفا  شناهد  رب  گنس  ّهناک  مدناوخ  وا  رب  دوب  هدومرف  ماما  هک 

تالغ هفیاط  ّبس  نعل و  نعط و  رد  هعیش  قحب  نایاوشیپ  نیعمجا و  مهیلع  هّللا  مالس  نیرهاط  همئا  زا  ام  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
هوفت ات  دـیناوخب  ار  هعیـش  ءاملع  هربتعم  بتک  مه  امـش  میناوخیم  ار  امـش  ياملع  ياهباتک  ام  هک  یمـسق  ناـمه  تسبوخ  هدـش  دراو  رایـسب 

. دیشاب راتفرگ  یهلا  لدع  همکحم  رد  مه  امش  ددرگ و  هراچیب  ماوع  ءاوغا  ثعاب  هک  دیئامنن  یتاملکب 
ینعی یعقاو  نایعیش  دناهدومرف و  دوخ  نایعیش  یئامنهار  يارب  یتانایب  نینچ  ام  همئأ  هک  یتروص  رد  ایآ  مهاوخیم  فاصنا  مرتحم  نایاقآ  زا 

. دنهد رارق  ادخ  ماقم  رد  ای  ادخ  ار  اهنآ  کلذ  عم  دنشاب  هدینش  ار  رابخا  نیا  دوخ  یلاوم  زا  یلع  لآ  یلع و  ناوریپ 
یلع لآ  یلع و  ربمغیپ و  ادـخ و  دـنیامن  عیـشت  يوعد  اتروص  ول  میتسه و  رانک  رب  رازیب و  اهنآ  زا  ام  رانک و  رب  اـم  زا  یلکب  تـالغ  هفیاـط 

. دنتسه رانک  رب  رازیب  اهنآ  زا  مه  نایعیش  یمامت  رازیب و  اهنآ  زا  یگمه  مالّسلا  مهیلع 
نوچ دومرف  هبوتب  رما  دومن و  سبح  زور  هس  ات  ار  نوعلم  ءابـس  نب  هّللا  دـبع  تـالغ  سیئر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـم  يـالوم  هچناـنچ 

. دینازوس شتآب  ار  وا  مرجال  درکن  لوبق 
نوعلم هّللا  دبع  نیا  عیشت  ساسا  سسؤم  دنـسیونب  فالـسا  زا  تیعبت  تداع و  بصعت و  يور  امـش  ءاملع  هک  درادن  تلاجخ  ادخب  ار  امش 

تسا هدش  هدینازوس  مالّسلا  هیلع  یلع  رماب  هک  هدوب 
مه هّللا  دـبع  ناوریپ  سپ  دـناهدناوخ  نوعلم  ار  هّللا  دـبع  هدومن و  دوـخ  همئا  زا  يوریپ  هطوـبرم  بتک  ماـمت  رد  هعیـش  ءاـملع  هکنآ  لاـح  و 
نآ هرابرد  ولغ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هرهاط  ترتع  دّـمحم و  لآ  يالولا  صلاـخ  نایعیـش  هن  دـناتالغ  زا  هکنآ  هچ  دـننوعلم 

. دنرانکرب رود و  لیلج  نادناخ 
مه نارگید  هتـشون و  امـش  ءاـملع  زا  نیبّـصعتم  هچناـنچ  دـناهدوب  نآ  وریپ  نایعیـش  هدوـب و  نوـعلم  هـّللا  دـبع  عیــشت  ساـسا  ســسؤم  رگا 

. دشاب هدش  وا  زا  يدیجمت  هعیش  بتک  زا  یکی  رد  یتسیاب  لقا  دنیامنیم ال  لقن  سلاجم  رد  هدومن و  اهنآ  زا  ّتیعبت  هناروکروک 
امش ياهراتفگ  مامتب  میلـست  یعاد  دنـشاب  هدومن  نوعلم  هّللا  دبع  زا  يدیجمت  هک  دیداد  ناشن  هیماما  هعیـش  ءاملع  زا  باتک  کی  امـش  رگا 

ار كاپ  دـحوم  نایعیـش  یهلا و  لدـع  همکحم  باسح و  زور  زا  دیـسرتب  سپ  داد ) ناشن  دـیناوتیمن  زگره  و   ) دـیدادن ناـشن  رگا  موشیم و 
. دیئامنن هبتشم  ربخیب  ماوع  رب  ار  رما  دیناوخن و  نوعلم  هّللا  دبع  ناوریپ 

راتفگ يور  هن  دـینک  تبحـص  تقیقح  قطنم و  ملع و  هدـعاق  يور  هتـسویپ  دـیتسه  ملع  لها  نوچ  مراد  اضاقت  هناردارب  یلاـعبانج  زا  زین  و 
. دناهداد تبسن  اجاجل  ادانع و  نایعیش  فارطا  رد  يداعا  هک  ساسایب  ياهترهش  تقیقح و  قطنمیب و 

. مناسرب ناتضرعب  یتالمج  رکذت  باب  نم  مه  ریقح  دیئامرفب  هزاجا  یلو  تسا  یلقاع  ره  هجوت  لوبق و  دروم  امش  هناردارب  حیاصن  ظفاح :
. دیئامرفب موشیم  نونمم  رایسب  یعاد :

نیا رد  یلو  دـینادیم  شتآ  لها  نوعلم و  دودرم و  ار  تالغ  میئامنیمن و  ناماما  هرابرد  ولغ  ام  دـیئامرفیم  هتـسویپ  تانایب  رد  امـش  ظفاح :
روما لیبق  نیاب  یـضار  اهنآ  دـیئامنیم  نایب  ناتدوخ  هک  يدـعاوق  يور  هک  ناـماما  هراـبرد  دوشیم  هدینـش  امـش  زا  یتاـملک  ررکم  بش  ود 

. دیوشن عقاو  نعط  دروم  ات  دیشاب  هظحالم  اب  راتفگ  عقوم  رد  مه  امش  تسا  نکمم  دنتسین 
نوچ دیوش  روآدای  دوش  رهاظ  مراتفگ  رد  یشزغل  رگا  هک  موشیم  نونمم  یلیخ  مشابیمن  لهاج  بّصعتم و  دماج و  کشخ و  یعاد  یعاد :
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هقباطم هک  هدش  هتفگ  يده  هّمئأ  ياضر  فالخ  رب  دیدومرف  هظحالم  بش  ود  نیا  رد  هچنآ  منکیم  ینمت  تسا  نایسن  وهـس و  زکرم  ناسنا 
. دیئامرف نایب  دنکیمن  قطنم  لقع و  ملع و  اب 

هّللا مالـس  مهنع ، هّللا  یـضر  دیئامرفب  هکنآ  ضوع  دیربیم  ار  دوخ  ناماما  مان  هک  یعقوم  رد  مدینـش  امـش  زا  ررکم  بش  ود  نیا  رد  ظفاح :
َنوُّلَُصی ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  دیامرفیم  هک  بازحا  هروس  هفیرش  هیآ  مکحب  دینادیم  دوخ  هکنآ  لاح  دیاهدومرف و  مهیلع ، هّللا  تاولـص  مهیلع ،

دشابیم و مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  صوصخم  طقف  تاولـص  مالـس و  ًامِیلْـسَت  اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع 
دیجم نآرق  حیرص  ّصن  فالخ  رب  لمع  نیا  تسا  یهیدب  دیروآیم  زین  ناماما  هرابرد  ار  مالس  تاولص و  دوخ  تانایب  رد  امش  هکنآ  لاح 

. دناتلالض لها  تعدب  لها  تعدب و  رما  نیا  دنیوگیم  هک  تسا  عوضوم  نیمه  دنیامنیم  امشب  هک  یتاداریا  هلمج  زا  تسا 

نآ باوج  دمحم و  لآ  رب  تاولص  رد  لاکشا 

اهیوما و بصاون و  جراوخ و  زا  اهنآ  يداعا  هیـضام  نورق  رد  اهتنم  دنیامنیمن  هدومنن و  ّصن  فالخ  رب  یلمع  زگره  هعیـش  هعماج  یعاد :
هعیـش ياملع  ناگرزب  هک  دندومن  هماقا  یگتخاس  لئالد  دنیامن  یفرعم  تعدـب  لها  ار  نایعیـش  هکنآ  يارب  هدومن و  اهیئوجهناهب  اهنآ  عابتا 

دنهاوخیم هچ  ره  هتفر  یـضاق  اهنت  داتفا  هک  نمـشد  تسد  رد  ملق  میتسین  تعدـب  لها  ام  هک  دـناهدومن  تباث  هداد و  ار  اـهنآ  ماـمت  باوج 
شیامرف هکنیا  يارب  میامنیم  رظنفرص  لّصفم  باوج  زا  هتشذگ  تقو  نوچ  یلو  هدش  هداد  الّصفم  مه  عوضوم  نیمه  زا  باوج  دنسیونیم 

. میامنیم ضرع  ارصتخم  ددرگن  هبتشم  مزیزع  ناردارب  ءاسلج و  نایاقآ  رب  مه  رما  دنامن و  باوج  الب  امش 
تاولـص ترـضح  نآ  رب  هک  تسا  مزال  ناناملـسم  رب  هک  دـیامرفیم  رما  طـقف  هدومنن  يرگید  رب  تاولـص  مالـس و  زا  عنم  هیآ  نیا  رد  ـالوا 

. نیسایلآ یلع  مالس  دیامرفیم  تافاص )  ) هروس 37 هیآ 130  رد  هدومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  هک  لاعتم  دنوادخ  نامه  ایناث  دنتسرفب 
یلَع ٌمالَس  دیامرفیم  دیامنیم و  ماظع  ءایبناب  صوصخم  مالـس  اج  همه  نآرق  رد  هک  تسا  نیمه  تلاسر  نادناخ  گرزب  صئاصخ  زا  یکی 

َنوُراه َو  یسُوم  یلَع  ٌمالَس  َمیِهاْربِإ  یلَع  ٌمالَس  َنیَِملاْعلا  ِیف  ٍحُون 
یلع مالـس  دـیامرفیم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ياـهدالواب  رگم  دـندومنن  ءاـیبنا  دـالوا  رب  مالـس  نآرق  ياـجک  چـیه  رد  یلو 

. تسا ءایبنالا  متاخ  ياهمان  زا  یکی  سی )  ) نیسایلآ

دشابیم ربمایپ  كرابم  مان  نیس »  » هکنیا سی و  يانعم 

دمحم و سدقم  مسا  جنپ  نآ  هدـیدرگ و  رکذ  تما  یئانیب  دـیزم  يارب  ربمغیپ  مسا  هدزاود  زا  مسا  جـنپ  دـیجم  نآرق  رد  هک  دـینادیم  نوچ 
مان ءادـن و س  فرح  ای  َنِیلَـسْرُْملا  َنَِمل  َکَّنِإ  ِمیِکَْحلا  ِنآْرُْقلا  َو  سی  دـیامرفیم  هروس 36  لوا  رد  تسا و  سی  نوـن و  هللا و  دـبع  دـمحا و 

. دشابیم ترضح  نآ  هینطاب  هیرهاظ و  هیلادتعا  تیوس  تقیقحب و  هراشا  ترضح و  نآ  كرابم 
تسیچ تسا  هدیدرگ  ترضح  نآ  كرابم  مان  س )  ) یّجهت فورح  نایم  هکنیا  ّتلع  باون :

دحب شدوجو  هک  تسا  یـسک  تیمتاخ  ماقم  زئاح  هکنآ  هچ  ترـضح  نآ  لادتعا  تقیقح  ینعم و  ملاعب  تسیاهراشا  مدرک  ضرع  یعاد :
اب اذلف  هدوب  دوجوم  ترـضح  نآ  سدقا  دوجو  رد  هبترم  نیا  دـشاب و  ناسکی  وا  نطاب  رهاظ و  هک  تسا  یتقو  نآ  دـشاب و  هدیـسر  لادـتعا 

. دیامنیم ترضح  نآ  يارب  ماقم  تابثا  س )  ) فرح
کی ره  يارب  زا  هک  ینعم  نیاب  تسیواسم  نآ  نطاب  رهاظ و  هک  تسا  س )  ) طقف یّجهت  فورح  نایم  رد  هکنآ  مومع  مهفب  رتکیدزن  نایبب 
شربز ای  اعطق  یفرح  ره  هنّیب  ربز و  قیبطت  عقوم  رد  هک  تسیا  هنّیب  ربز و  دادـعا  ملع  ياملع  دزن  رد  یّجهت  هناـگتشه  تسیب و  فورح  زا 

. شاهنّیب ای  تسا  رتدایز 
یمـسقب ار  بلاطم  اهبـش  نیا  رد  تسا  یعدتـسم  متقاطیب  بلاطم  مهف  يارب  هکنوچ  میاـمنیم  تراـسج  نم  دیـشخبب  بحاـص  هلبق  باون :

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


هداس نایب  اب  تسا  ینمتم  میدـیمهفن  ار  هنّیب  ربز و  ینعم  نوچ  دـشاب  ام  همه  مهف  لوبق  لباق  هّجوت و  دروم  هک  دـیئامن  نایب  حـضاو  هداـس و 
. ددرگ اّمعم  ّلح  ات  دیهد  حیضوت 

مولعم ظفلت  تقو  رد  هک  تسا  یتدایز  نآ  هنّیب  دوشیم و  هتـشون  ذغاک  يور  هک  تسا  فرح  تروص  زا  ترابع  ربز  دوشیم  تعاطا  یعاد :
. دیآیم

نایم رد  نوچ  دوشیم  دایز  واب  ظفلت ي و ن  رد  دوشیم س و ي و ن  فرح  هس  ظـفلت  تقو  رد  یلو  تسا  فرح  کـی  ذـغاک  يور  رد  س 
. دشابیم يواسم  شاهنّیب  ربز و  باسح  قیبطت  عقوم  رد  هک  تسا  طقف س  یّجهت  فرح  تشه  تسیب و 

. تصش دوشیم  ( 50  ) ن (، 10  ) تسا ي تصش  دشاب  زا ي و ن  ترابع  هک  مه  شاهنّیب  تسا  ددع  تصش  س 
زا هک  یـسک  يا  ینعی  ربمغیپ  نطاب  رهاظب و  هراشا  سی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخب  دـیجم  نآرق  رد  دـنکیم  باـطخ  تهج  نیمهب 

. یشابیم لادتعا  دجاو  نطاب  رهاظ و  ثیح 

دندمحم لآ  نیسایلآ  زا  دارم 

. مالّسلا مهیلع  دّمحم  لآ  رب  مالس  ینعی  َنیِسایْلِإ  یلَع  ٌمالَس  دیامرفیم : هفیرش  هیآ  نیا  رد  دشابیم  ترضح  نآ  كرابم  مان  نوچ س  سپ 
سی لآ  رب  مالـس  هک  هدـماین  یئانعم  نینچ  ءاملع  نایم  رد  ّالا  دـیئامن و  تابثا  مالک  رحـس  اب  دـیهاوخیم  امـش  هک  تسا  یتانایب  نیا  ظـفاح :

. دشاب
ددرگن لصاح  یگدرـسفا  باوج  عقوم  رد  هک  دـیئامرفب  دـیدرت  قیرطب  هکلب  دـیئامرفن  یمالک  مزج  روطب  تاّیفنم  رد  میامنیم  ینمت  یعاد :

مه قح  راـکنا  ربـخ و  اـب  امـش  بتک  زا  اـم  یلو  دـینادیمن  قیدـصت  رد  حالـص  دـیربخ و  اـب  اـی  دـیربخیب  دوخ  ياـملع  بتک  زا  امـش  رگا 
. میئامنیمن

رد هک  یتاـیآ  زا  میـس  هیآ  لـیذ  رد  بّصعتم  یّکم  رجح  نبا  هلمج  زا  تسا  هدـش  ینعم  نیاـب  هراـشا  داـیز  امـش  گرزب  ياـملع  بـتک  رد 
هک دناهدومن  لقن  تما ) ربح  رّسفم و   ) سابع نبا  زا  نیرـسفم  زا  یتعامج  هک  تسا  هتـشون  هدومن  لقن  تیب  لها  لیاضف  رد  هقرحم  قعاوص 

دسیونیم دّمحم و  لآ  رب  مالس  ینعی  سی  لآ  رب  مالـس  سپ  دندّمحم  لآ  نیـسایلآ  زا  دارم  ینعی  دمحم  لآ  یلع  مالـس  کلذب  دارملا  نا 
یبنلا اهیأ  کیلع  مالّسلا  لاق  مالّسلا  یف  ءایشا  ۀسمخ  یف  هنوراسی  ملس  هیلع و  هللا  یّلـص  هتیب  لهأ  نا  تسا  هدومن  رکذ  يزار  رخف  ماما  هک 

یف اریهطت و  مکرهطی  لاق  رهاط و  اـی  هط  یلاـعت  لاـق  ةراـهطلا  یف  دهـشتلا و  یف  مهیلع  هیلع و  ةالـصلا  یف  نیـسایلآ و  یلع  مالّـسلا  لاـق  و 
یبرقلا یف  ةّدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  لاق  هللا و  مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  یلاعت  لاق  ۀبحملا  یف  ۀقدصلا و  میرحت 

هیمالعا هعبطم  پاچ   ) يداهلا یبّنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ۀفـشر  لوا  باـب  هحفص 24  رد  يولع  نیّدلا  باهـش  نب  رکب  یبا  دّیـس  و 
لآ زا  دارم  هک  هدومن  لقن  زین  باب 2  زا  رد ص 34  یبلک و  زا  شاقن  سابع و  نبا  زا  نیرـسفم  زا  یتعامج  زا  يرجه  لاس 1303  رد  رصم 

هدومن لقن  هیآ  ینعم  رد  یهوج  هفیرش و  هیآ  نیمه  لیذ  ریبک  ریـسفت  متفه  دلج  رد ص 163  يزار  رخف  ماما  دندّمحم و  لآ  هیآ  رد  سی 
. دنا نیعمجا ) مهیلع  هّللا  مالس   ) دّمحم لآ  نیسایلا  زا  دارم  تسا  هتفگ  مود  هجو  رد 

دّمحم لآ  رب  مالس  نیسایلآ  یلع  مالس  تفگ  هک  سابع  نبا  زا  دناهدومن  لقن  نیرّـسفم  زا  یتعامج  هک  هدروآ  قعاوص  رد  رجح  نبا  زین  و 
. تسا

هک دنراد  قیدـصت  دوخ  نیحیحـص  رد  مه  ملـسم  يراخب و  یّتح  نیقیرفلا  نیب  مّلـسم  تسیرما  تراهط  تیب  لها  رب  تاولـصب  عجار  اما  و 
: دیزادنین یئادج  تاولص  رد  نم  تیب  لها  نم و  نیب  دومرف  ربمغیپ 

تسا بجاو  زامن  دهشت  رد  تنس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رب  تاولص 
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بّصعتم رجح  نبا  یتح  هدوملا  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  حیحص و  لوا  دلج  رد  ملسم  حیحـص و  زا  میـس  دلج  رد  يراخب  اصوصخم 
لزان خلا  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  هیآ  نوچ  هک  دـننکیم  لقن  هزجع  نب  بعک  زا  امـش  گرزب  ءاملع  زا  نارگید  قعاوص و  رد 

ترضح میتسرفب  امش  رب  تاولـص  هنوگچ  کیلع ، یلـصن  فیک  میتسناد  ار  وت  رب  ندرک  مالـس  هقیرط  هّللا  لوسر  ای  میدرک  ضرع  دیدرگ 
میهاربا لآ  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  رگید  تایاور  رد  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  دـیتسرفب  تاولـص  قیرط  نیاـب  دـندومرف 

. دیجم دیمح  کنا 
تاولص هنوگچ  دندومن  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  دیامنیم  لقن  ریبک  ریسفت  مشـش  دلج  رد ص 797  يزار  رخف  ماما  و 

یلع كراب  میهاربا و  لآ  یلع  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  دـمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  دـیئوگب  دـندومرف  میتسرفب  امـش  رب 
. دیجم دیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  میهاربا و  یلع  تکراب  امک  دمحم  لآ  یلع  دمحم و 

رهاظ لیلد  هیف  دیوگ و  هدومن  يأر  هدیقع و  راهظا  هاگنآ  هدومن  لقن  مکاح  زا  ظافلا  رد  یفالتخا  رـصتخم  اب  ار  تیاور  نیمه  رجح  نبا  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  تاولـصب  رما  هکنیا  رب  تسا  رهاظ  لیلد  ثیدح  رد  ینعی  هلآ ، یلع  تاولـصلا  هیلع  تاولـصلاب  رمالا  نا  یلع 
نم رب  هدیرب  ارتب و  تاولص  ینعی  ارتبلا  ةالـصلا  ّیلع  اولـصت  دومرف ال  هک  تسا  هدومن  تیاور  زین  تسه و  مه  ترـضح  نآ  لآ  رب  تاولص 
یلع لص  مهللا  دیئوگب  هکلب  دمحم  یلع  لص  مهللا  دیئوگب  هکنیا  دومرف  تسا  مادـک  ارتب  تاولـص  هّللا  لوسر  ای  دـندرک  ضرع  دـیتسرفن 

. دمحم لآ  یلع  دمحم و 
رد اـعد  ینعی  هلآ . دـمحم و  یلع  یلـصی  یتـح  بوجحم  ءاعدـلا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  لـقن  یملید  زا  زین  و 

. دنتسرفب دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  ات  دوشیمن ) باجتسم  و   ) دنامیم باجح 
: تفگ هک  دننکیم  لقن  یعفاش  زا  و 

مکبح هللا  لوسر  تیب  لها  ای 
هلزنا نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف 
مکنا ردقلا  میظع  نم  مکافک 

هل ةالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم 
اهاوس ام  در  تدر  نا  اهاوس و  ام  لبق  تلبق  نا  نیدلا  دومع  ةالصلا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرفب  رظن 

یعفاش هچنانچ  تسا  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـصب  مه  زامن  یلوبق  دـش  ضرع  هک  يرابخاب  رظن  تسا و  زامنب  هتـسب  لامعا  مامت  یلوبق 
. تسا هدومن  رارقا  دوخ 

يداهلا یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداّـصلا  ۀفـشر  باـتک  باب 2  نمـض  اـت ص 35  زا ص 29  يوـلع  نیدـلا  باهـش  نب  رکب  یبأ  دیـس  و 
وبأ زا  یـسوطرط  رکب  وبأ  زا  یقهیب  رجح و  نبا  ینطقراد و  یئاسن و  زا  یلئالد  دراد و  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  بوجو  رد  یتانایب 

كرابم مان  زا  دعب  دّمحم  لآ  رب  تاولص  هک  هدروآ  ینمی  یمیصق  نیدلا  جارس  خیش  حیقنت و  رد  يو  ون  يدوهمس و  زا  يزورم و  قاحـسا 
ریمـضب ار  تواضق  هدومن و  رظنفرـص  نآ  لّصفم  نایب  زا  هتـشذگ  تقو  نوچ  هک  تسا  بجاو  زامن  دهـشت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 

. میامنیم راذگاو  نایاقآ  كاپ 
هک تسا  یتدابع  ّتنس و  هکلب  تسین  تعدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  رب  تاولـص  مالـس و  هک  دیئامرفیم  قیدصت  نایاقآ  سپ 
هک هّللا  مهلذخ  جوجل  نیـضغبم  دونع و  نیبّصعتم  بصاون و  جراوخ و  رگم  دـننکیمن  اعطق  ار  ینعم  نیا  راکنا  تسا و  ربمغیپ  دوخ  روتـسد 

. دنیامنیم هدومن و  هبتشم  ّتنس  لها  ناردارب  رب  ار  رما 
نارگید رب  نانآ  سایق  دـنریغ  رب  مدـقم  رکذ  رد  دنتـسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  نیرق  مکح  نیا  رد  هک  یناسک  تسا  یهیدـب 

. تسا يربخیب  بّصعت و  ای  تلاهج  تهافس و  زا  نداد  حیجرت  اهنآ  رب  ار  نارگید  ندومن و 
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رارق ياـچ و  فرـص  زا  سپ  میدومن  متخ  ار  سلجم  رهاـظ  ءاـسلج  ضعب  رد  تلاـسک  راـثآ  هتـشذگ و  فصن  زا  بش  نوچ  عـقوم  نیا  رد 
. دندیدرگ قّرفتم  دنروایب  فیرشت  رتدوز  بش  ادرف  هکنیا 

بجر 1345 هبنشکی 25  هلیل  میس  هسلج 

هسلج عورش 

همتاخ ار  ءاشع  زامن  مه  یعاد  دندش  ياچ  فرـص  لوغـشم  هلومعم  تافراعت  زا  دعب  دـندروآ  فیرـشت  نایاقآ  میدـش  غراف  برغم  زامن  زا 
. مدش رضاح  نایاقآ  تاملک  ياغصا  يارب  هدوسآ  لایخ  اب  هداد 

مینکیمن و للم  بابرا  دـیاقع  باب  رد  يرتشیب  تقد  ام  ارچ  هک  مدرک  تمالم  ار  دوخ  یلیخ  میتفر  لزنمب  هک  بشید  بحاـص  هلبق  ظـفاح :
. دنام هدیشوپ  ام  زا  تقیقح  هک  مینکیم  افتکا  امش ) لوقب   ) نیبّصعتم بتک  ضعبب  طقف 

یهلا ججح  زا  یتّجح  بشید  سلجم  ُۀَِـغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق  دـیامرفیم  ماعنا )  ) هروس 6 هیآ 150  رد  یلاعت  يادـخ  هک  یئاجنآ  زا  یعاد :
هک دینادب  دیئامن و  هجوت  یعاد  ضیارعب  لقع  ملع و  فاصنا و  هدید  اب  هدمآ و  نوریب  تداع  زا  يردق  تبحـص  يادتبا  رد  نایاقآ  هک  دوب 

بوـشم ار  امـش  نهذ  هدـیناسر و  ناـیاقآ  كراـبم  عمـسب  هچنآ  تسا و  تقیقح  قـطنم و  لـقع و  ملع و  نیزاوـم  يور  میوـگیم  ار  هـچنآ 
. تسا هدوب  هاوخ  دوخ  بّصعتم  نامدرم  جاجل  دانع و  يور  دناهدومن 

هـشیمه دننام  هکلب  میامن  بولغم  ار  نایاقآ  میآ و  بلاغ  دوخ  راتفگ  رد  هک  مرادن  يرظن  چیه  سلاجم  نیا  رد  هک  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ 
. تسا تقیقح  قح و  زاربا  عّیشت و  میرح  زا  عافد  مدصقم  فده و 

دیاقع راتفگ و  قحیذ و  ار  هعیش  زا  هقبط  مادک  ایآ  دنشابیم  هفلتخم  تاقبط  رب  هعیش  هک  دش  فشک  امـش  بشید  تانایب  تالمج  زا  ظفاح :
ثحب دراو  تمسق  مادک  رد  مینادب  ام  هک  دیئامرف  نایب  بلطم  ندش  نشور  يارب  ار  هعیش  تاقبط  تسا  نکمم  هچنانچ  دینادیم  قح  ار  اهنآ 

. میوش
ادـخ و عیطم  ناگدـنب  ینعی  مداد  حرـش  هک  ینعم  نآب  هعیـش  هکلب  دنتـسه  هفلتخم  تاقبط  رب  هعیـش  هک  مدرکن  ضرع  هتـشذگ  بش  یعاد :

لهاج مدرم  یئامندوخ و  عّیـشت  مانب  يرگیزاب  تاقبط  یلو  دنتـسین  رتشیب  هقبط  کـی  ترـضح  نآ  رماـب  تلاـسر  نادـناخ  ناوریپ  ربمغیپ و 
مدرم نایم  مان  نیاب  ار  هقدنز  رفک و  هکلب  لطاب  دـیاقع  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  هعیـش  سّدـقم  مان  زا  دـندومن و  عمج  دوخ  رودـب  ار  ربخیب 

یلـصا هقبط  راهچ  اهنآ  دـناهدومن و  دای  اهنآ  زا  خـیرات  رد  هعیـش  مانب  دـنیامنیمن  قیاقح  رد  قیقحت  هک  ربخیب  نامدرم  اذـل  دـنداد  راشتنا 
رگید تاقبط  اهنآ  هقبط  ره  زا  دناهتفر و  نایم  زا  یّلکب  اهنآ  هقرف  ود  دناهدنام و  یقاب  هقرف  ود  طقف  مه  یلصا  هقبط  راهچ  نآ  زا  هک  دنتسه 

. دندش ادیپ 
. تالغ هّیحادق و  هّیناسیک و  هیدیز و  زا  دنترابع  هقرف  راهچ  نآ  و 

هیدیز دیاقع 

نیز ماما  زا  دعب  ار  دیز  دننادیم و  مالّسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  عابتا  ار  دوخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دنـشابیم و  هیدیز  لوا  هقرف 
. دنشابیم رایسب  اهیدیز  نآ  فارطا  نمی و  رد  لاحلا  دننادیم و  ماما  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا 

توعد ار  مدرم  هدومن و  ریـشمش  فیـسب و  جورخ  هوالع  دـشاب و  عاجـش  دـهاز و  ملاع و  هک  یمطاف  يولع  ره  هک  تسنآ  رب  اهنآ  هدـیقع 
. تسا ماما  نآ  دیامن  دوخب 

تداهـش تبرـش  درک و  جورخ  هفوک  رد  هیما  ینب  ملظ  راشف و  هطـساوب  يوما  کلملا  دبع  نب  ماشه  تفالخ  نامز  رد  دـیز  بانج  نوچ  و 
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. دننادیم متح  دوخ  رب  ار  وا  يوریپ  هتسناد و  ماما  ار  وا  مدومن ) ضرع  یتبسانمب  ار  راوگرزب  نآ  لاح  حرش  بشیرپ  هچنانچ   ) دیشون
. دنهدب واب  ار  یتبسن  نینچ  هک  تسنآ  زا  رتالاب  دیز  بانج  ماقم  هکنآ  لاح  و 

موق و هتسجرب  تواخس  تعاجش و  تدابع و  عرو و  نید و  مهف و  لضف و  ملع و  دهز و  رد  هدوب  مشاه  ینب  گرزب  تاداس  زا  دیز  بانج 
. هدوب راهنلا  مئاص  لیللا و  مئاق  هتسویپ 

مالّـسلا هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابأ  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  زا  هچنانچ  هداد  ار  باـنج  نآ  تداهـش  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ۀمیقلا موی  ناک  اذاف  ادیهش  لتقی  دیز  هل  لاقی  لجر  کبلص  نم  جرخیس  نیسح  ای  لاق  یبلـص  یلع  هدی  هللا  لوسر  عضو  دومرف  هک  هدیـسر 

. ۀنجلا هلخدی  سانلا و  باقر  هباحصا  وه و  یطختی 
عیطم عبات و  ار  دوخ  بانج  نآ  ّالا  دناهداد و  تبـسن  ترـضح  نآب  هک  تسا  یتمهت  نیا  هتـشادن و  تماما  ياعدا  ادبا  دیز  بانج  دوخ  یلو 
سیل هک  دندش  یلصاب  لئاق  ترضح  نآ  زا  دعب  ینارگیزاب  یلو  هتسنادیم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  شراوگرزب  ردارب  تماما 

. فیسلاب جرخی  يار  وذ  حلاص  ملاع  یمطاف  ّلک  مامالا  لب  هرتس  یخرا  هتیب و  یف  سلج  نم  مامالا 
هقرف جنپ  اهنآ  دندومن و  زاب  دوخ  دصاقم  تفرشیپ  يارب  یناکد  حالطصاب  دنداد  یتالیکشت  هدومن و  ترضح  نآ  تماماب  توعد  ار  مدرم 

. هیقلخ هیبشخ ، هیریکذ ، هیدوراج ، هیریغم ، دندیدرگ ،

هیناسیک دیاقع 

. دنتفریم رامشب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هدرک  دازآ  یلوم و  ناسیک  باحصأ  اهنآ  دندوب و  هّیناسیک  مود  هقرف 
. دندوب مالّسلا  امهیلع  نینسح  زا  دعب  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  گرزب  دنزرف  هّیفنحلا  نب  دّمحم  تماماب  لئاق  اهنآ 

یلوم رما  تعاـطا  يوقت و  عرو و  دـهز و  ملع و  رد  دـنتفگیم  نیعباـتلا  دّیـس  ار  وا  هکلب  هتـشادن  ياهیعاد  نینچ  دوـخ  دّـمحم  باـنج  یلو 
. هدوب فورعم 

. دنداد رارق  وا  ياعدا  رب  لیلد  مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  داجس  ترضح  اب  ار  وا  ياهتفلاخم  هیضق  دندومن  زیواتسد  اهرگیزاب  یضعب 
هیلع داجس  ترضح  ماقم  تابثا  اهتفلاخم  نیا  زا  دّمحم  بانج  دوصقم  هکلب  هتـشاد  تماما  ياعدا  هک  دوبن  نیا  تقیقح  لصا  هکنآ  لاح  و 

. متسین ماقم  نیا  دجاو  نم  هک  دنزاس  هجوتم  ار  دوخ  هداس  نیدقتعم  لهاج و  ياهدیرم  قیرط  نیاب  هک  هدوب  مراهچ  ماما  مالّسلا 
رد هک  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  تماماب  رجح  رارقا  دوسالا و  رجح  لباقم  رد  قح  توبث  زا  دـعب  مارحلا  دجـسم  ناـمه  رد  هکنآ  اـمک 

دّمحم تماماب  نیدقتعم  زا  یعمج  اب  دوب  بانج  نآب  نیدقتعم  هلسلس  رس  هک  یلباک  دلاخ  وبأ  هدیدرگ  تبث  الّـصفم  خیراوت  رابخا و  بتک 
. دندش فرتعم  داجس  ترضح  تماماب  هدومن و  دّمحم  بانج  زا  تیعبت 

هدومن و یسفن  هتسکش  دّمحم  بانج  هک  هناهب  نیاب  دنتشادهاگن  هدیقع  نآ  رب  ار  ربخیب  درخیب  ماوع  زا  یعمج  اهدایش  زا  هدع  کی  یلو 
. دومن ار  يرما  نینچ  ياضتقا  تسایس  هیما  ینب  لباقم  رد 

لبج بعـش  رد  هکلب  هدرمن  دّمحم  بانج  دنتفگ  دندنام و  تباث  مه  دّمحم  بانج  تافو  زا  دـعب  تسا و  مّلـسم  دّـمحم  بانج  تماما  ّالا  و 
. دناهدوب هقرف  راهچ  ناشیا  دنک و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دیآ و  نوریب  ینامز  هدیدرگ  ناهنپ  يوضر 

(. هدنامن یقاب  یسک  زورما  هدیقع  نیا  رب  یلو  ، ) هیبرح هیقاحسا ، هیبرک ، هیراتخم ،

هیحاّدق دیاقع 

نبا نومیم  تسدب  بهذم  نیا  تالیکشت  لصا  تسا و  ضحم  رفک  انطاب  یلو  عّیـشت  ارهاظ  هفیاط  نیا  بهذم  لصا  دناهیحاّدق  میـس  هفیاط 
زاب دوخ  لیمب  رابخا  دیجم و  نآرق  رد  ار  تالیوأت  باب  دش و  عورـش  رـصم  رد  ناتخل  راهچ  یـسیع  حاّدـق و  هب  فورعم  ناصید )  ) ای ملاس 
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. دندومن
نایعیـش نادـنزرفب و  مه  وا  یلعب و  ربمغیپ  ربمغیپب و  دـنوادخ  ار  تعیرـش  نطاـب  دـنتفگ  دـنداد و  رارق  ینطاـب  رهاـظ و  تعیرـش  يارب  زا  و 

. دندش هدوسآ  دازآ و  هیرهاظ  تدابع  تعاط و  دیق  زا  دنتسناد  ار  تعیرش  نطاب  هک  یناسک  دنیوگ  داد و  میلعت  صلاخ 
نآ روهظ  رظتنم  بئاغ و  ار  متفه  ماما  دـنفرتعم و  ماما  تفه  هب  دـندقتعم و  ربمغیپ  تفه  هب  دـنداد  رارق  هیاـپ  تفه  رب  ار  بهذـم  ناـشیا  و 

. دندوب هفیاط  ود  ناشیا  دنتسه و 
رد هدـیناشک و  داحلا  رفکب و  ار  مدرم  رایـسب  هعیـش  مانب  دوخ  ياـهباتک  راـتفگ و  راعـشا و  رد  هک  يولع  ورـسخ  رـصان  باحـصا  هیرـصان ،

. دنتشاد رایسب  عویش  ناتسربط 
اپرب نیوزق  رد  ار  توملا  گرزب  هنتف  كانفسا و  هعقاو  هدمآ و  ناریاب  رصم و  لها  الـصا  هک  حاّبـص  نسح  باحـصا  میود  هفیاط  هیحابص ،

نآ یخیرات  تالاح  لّـصفم  حرـش  یـضتقم  رـصتخم  سلجم  نیا  هک  تسا  تبث  الّـصفم  خـیرات  رد  هک  دـش  ناوارف  ياـهلتق  ثعاـب  درک و 
. دشابیمن

تالغ دیاقع 

دسفم دساف و  سجن و  رفاک و  اهنآ  یمامت  دناهدش و  فورعم  عّیـشت  مانب  هک  دنتـسه  یفیاوط  ماوقا و  نیرتتسپ  هک  دناهیلاغ  مراهچ  هفیاط 
. دنتسه یلصا  هقرف  تفه  اهنآ  دنشابیم و 

هیردزا هیلیعامسا ، هیبوقعی ، هیغیزب ، هیبارغ ، هیروصنم ، هیئابس ،
نیملسم مامت  هکلب  هیرشعانثا  هیماما  هعیش  هعماج  ام  مدرک  ضرع  سلجم  ياضتقاب  ارـصتخم  هتـشذگ  بش  ار  اهنآ  شیادیپ  تالاح و  حرش 

. مینادیم نیدیب  دحلم  رفاک  سجن و  ره  زا  سجنا  ار  اهنآ  يرب و  اهنآ  دیاقع  اهنآ و  زا  ایند 
هدیدرگ جرد  اوهس  ای  ادمع  بتک  ضعب  رد  روهشم و  هاوفا  هنسلا و  رد  ۀیانک  ای  ۀحارص  داحلا  رفک و  هدعاق  يور  هعیش  مانب  ياهدیقع  ره  و 

. دنناوخیم یلع  هعیش  ار  دوخ  هک  دنشابیم  هفیاط  نیا  زا  رتشیب 
بهذم نید و  لصا  هکلب  رود  هدساف  دیاقع  نیا  زا  دنتـسه  ایند  رد  ّتیعمج  نویلم  دـص  رب  دـئاز  هک  هیرـشعانثا  هیماما  هعیـش  تعامج  یلو 

تفای اهنآ  دزن  رد  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هّللا  لوسر  ملع  باب  هلیـسوب  هک  ار  تعیرـش  بابل  ّبل و  كاپ و 
دوشیم

هیرشعانثا هیماما  هعیش  دیاقع 

اهنیا یعقاو  هعیـش  لصا  دنتـسه و  اراد  لقن  لقع و  قباـطم  ار  تعیرـش  باـبل  ّبل  هک  دناهیرـشعانثا  هّقح  هقرف  هیماـما و  هعیـش  مجنپ  هفیاـط 
. دنایباّلق هعیش  هقرف  راهچ  نآ  دنتسه و 

. دیهدن اهنآب  طلغ  ياهتبسن  اهدعب  ات  میامنیم  ضرع  تسرهف  روطب  امش  يارب  ار  یقیقح  نایعیش  نیا  هدیقع  هصالخ  و 
ریظن لیدع و  هیبش و  هک  دحأ  دحاو و  تسوا  هک  الع  ّلج و  تیدـحا  ترـضح  دوجولا  بجاو  تاذ  دوجوب  دـندقتعم  هیماما  هعیـش  هعماج 

ضارعا و عیمج  قلاخ  هکلب  دـشابیم  اّربم  اّرعم و  هیناکما  تافـص  عیمج  زا  ضرع و  هن  تسا و  رهوج  هن  تروص  هن  تسا و  مسج  هن  درادـن 
. درادن تادوجوم  رب  تاضویف  هضافا  تادوجوم و  قلخ  رد  یکیرش  تسا و  رهاوج 

. دناهتفگ هدروآ و  رعشب  ار  راگدرورپ  هیبلس  تافص  افرع  زا  یضعب 
ضرع هن  رهوج  هن  مسج  دوب و  بّکرم  هن 

قلاخ ناد  ینغ  وت  یناعم  تسا و  کیرشیب 
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زا یناگداتـسرف  لسر و  اذـل  دـیامن  یئاـمنهار  تیادـه و  ار  قلخ  یتسیاـب  مه  یفرط  زا  دوشن و  تیؤر  زگره  دوجولا  بجاو  تاذ  نوچ  و 
لاح و ياضتقاب  هیفاـک  تاروتـسد  تاـنّیب و  تازجعم و  نیهارب و  لـئالد و  اـب  رـشب  دارفا  تیادـه  يارب  راـیع  لـماک  هدـیزگرب  رـشب  سنج 

حون هک  مزعلا  ولوا  ربمغیپ  جنپ  رماوا  تحت  رد  اهنآ  یمامت  تسا و  رامـشیب  رایـسب و  یـسب  اهنآ  ددع  هک  هداتـسرف  نامز  ره  لها  تاجایتحا 
رشب يامنهار  يداه و  دنشاب  مالّـسلا  مهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  هللا ، حور  یـسیع  هللا و  میلک  یـسوم  نمحرلا و  لیلخ  میهاربا  ءایبنالا و  خیش 

یقاب و تمایق  زور  ات  وا  تعیرـش  نید و  هک  دشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ءایبنالا  متاخ  سدقا  دوجو  رخآ  ربمغیپ  دندوب و 
. تسا رارق  رب 

. ۀمیقلا موی  یلا  ةرمتسم  هتعیرش  ۀمیقلا و  موی  یلا  مارح  همارح  ۀمیقلا و  موی  یلا  لالح  دمحم  لالح  هک  دندقتعم  هعیش  تعامج 
. دوشیم هداد  اهنآب  خزود  ای  تشهب  رد  هک  هدومرف  نیعم  یئازج  ازس و  دب  کین و  زا  لامعا  عیمج  يارب  زا  لاعتم  دنوادخ  و 

نم دب  کین و  زا  ار  قیالخ  مامت  ایند  رمع  ندش  مامت  زا  دعب  هک  دنیوگ  ءازجلا  موی  هدـیدرگ  نیعم  لامعا  يازج  ازـس و  يارب  هک  يزور  و 
زا دعب  دروآیم  رـشحم  يارحـصب  یئایلغ ) روه  فیطل و  ندب  هن   ) ینامـسج رـصنع  ندب  نیمه  اب  دـنکیم  هدـنز  ار  همه  نیرخآلا  نیلّوالا و 

. دناسریم دوخ  يازجب  ار  کی  ره  یگدیسر  همکاحم و 
نآرق نیمه  ام  ققحم  تباث و  مکحم و  دنس  تسا و  هداد  ربخ  دیجم  نآرق  لیجنا و  ۀیروت و  صوصخلاب  امومع  ینامسآ  بتک  رد  هچنانچ 
لماـع اـم  هدیـسر و  اـمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناـمز  زا  هدـیدرگن  فیرحت  هدروـخن و  تسد  لـصّتم  دنـس  اـب  هک  تسا  میرک 

. میشاب روجأم  هّللا  دنع  هک  میراودیما  میتسه و  نآ  تاروتسدب 
. میدقتعم هریغ  داهج و  جح و  سمخ و  ةاکز و  هزور و  زامن و  لیبق  زا  مظعا  سدقا  باتک  نیا  رد  هجردنم  هبجاو  ماکحا  عیمجب  و 
تاقیفوت اب  لمعب  مزاج  مزاع و  فرتعم و  هدیـسر  امب  ادـخ  لوسر  هلیـسوب  هک  یتاروتـسد  تابحتـسم و  تابجاو و  تاعورفب و  نینچمه  و 

. میتسه لاعتم  دنوادخ 
نآرق رد  هچنآ  زا  اهنآ  ریغ  ملظ و  سفن و  لتق  ابر و  طاول و  انز و  رامق و  بارـش و  لیبق  زا  هریغـص  هریبک و  ناهانگ  یـصاعم و  عیمج  زا  و 

. میئامنیم بانتجا  هدیدرگ  اهنآ  زا  عنم  هدراو  رابخا  دیجم و 
یفرعم نایمدآب  هدیزگرب و  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  ياهدنروآ  هّیهلا  ریتاسد  ماکحا و  هک  یمـسق  نامه  میدقتعم  هعیـش  تعامج  ام  و 

. هدومن
نامه دشاب  تعیرـش  نید و  نآ  نابهاگن  سراح و  ظفاح و  هک  دشاب  ياهدنرادهاگن  یتسیاب  دشابیم  ادخ  لوسر  هک  هدنروآ  تافو  زا  دعب 

. دیامن یفرعم  مدرمب  دزیگنا و  رب  ادخ  ار  نید  هدنروآ  ربمغیپ و  هک  یمسق 
. دیامن یفرعم  تماب  ربمغیپ  هلیسوب  دیامرف و  باختنا  دنوادخ  یتسیاب  مه  ار  نید  رادهاگن  هفیلخ و  ّیصو و 

يارب هدوب  اـهنآ  همه  زا  لـضفا  لـمکا و  هک  مه  متاـخ  ربـمغیپ  دـندومن  یفرعم  ار  دوـخ  ءایـصوا  لاـعتم  يادـخ  رماـب  ءاـیبنا  ماـمت  هچناـنچ 
. هدومرف یفّرعم  اهنآب  هیراج  ّتنس  يور  راگدرورپ  رماب  ار  دوخ  ءایصوا  هدراذگن و  ناشدوخ  لاحب  ار  تما  فالتخا  داسف و  زا  يریگولج 

دیـس مهلوا  دـشابیم  هدزاود  دـندش  یفرعم  لاـعتم  يادـخ  بناـج  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  صوـصنم  ءایـصوا  نآ  ددـع  و 
قداصلا رفعج  هنبا  مث  مولعلا  رقاب  دمحم  هنبا  مث  نیدباعلا  نیز  یلع  هنبا  مث  نیسحلا  هوخا  مث  نسح  هنبا  هدعبف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءایصوالا 

وه يدـهملا و  دـمحم  هنبا  مث  يرکـسعلا  نسح  هنبا  مث  یقنلا  یلع  هنبا  مث  یقتلا  دـمحم  هنبا  مث  اضرلا  یلع  هنبا  مث  مظاـکلا  یـسوم  هنبا  مث 
. اروج املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  هب  ضرالا  هللا  ألمی  راصمالا  نع  راظنالا ال  نع  باغ  يذلا  مئاقلا  ۀجحلا 

رابخا رب  انب  اهنآ  یمهدزاود  هک  دـندش  یفرعم  امب  ربمغیپ  هلیـسوب  ادـخ  بناج  زا  قح  رب  ماـما  هدزاود  نیا  هک  تسنآ  هیماـما  هعیـش  داـقتعا 
. هدوب ءایصوا  ءایبنا و  راودا  یمامت  رد  هک  یتبیغ  دننام  هدومن  رایتخا  تبیغ  هدیسر  رایسب  مه  امش  ءاملع  زا  هک  ضیفتسم  رتاوتم و 

نینچ روهظ  راظتنا  ملاع  لها  مامت  هک  تسا  ّلک  حلـصم  لدـع و  رـشن  ملظ و  عفر  يارب  هداد  رارق  هریخذ  دـنوادخ  ار  سدـقم  دوجو  نآ  و 
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. دنراد ار  یحلصم 
تیب لها  قرط  زا  هربتعم  تاور  هلیـسوب  هک  هحیحـص  رابخا  دـیجم و  نآرق  رد  هک  سمخ  ماکحا  عیمجب  دـندقتعم  هعیـش  تعامج  هصالخ 
باب لوا  زا  هدیـسر  اهنآب  ترـضح  نآ  ّصاخ  هباحـص  زا  ترطف  کین  نینمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  كاپ  ترتع  تراهط و 

هار زا  هن  ناهرب  قطنم و  قیقحت و  يور  زا  ات  دومرف  تیانع  قیفوت  یعادب  هک  ار  لاعتم  دنوادخ  منکیم  رکـش  تاید  باب  نیرخآ  ات  تراهط 
. مراد بهذم  نید و  نیاب  راختفا  دقتعم و  هسّدقم  دیاقع  نیاب  تاهما  ءابآ و  دیلقت 

هّوق لوحب و  قیاقح  تابثا  تاهبش و  ّلح  يارب  یعاد  دشاب  هابتشا  ههبـش و  ّکش و  رد  ای  دراد  یئوگتفگ  بهذم  نید و  نیا  رد  سک  ره  و 
. مرضاح راگدرورپ 

. دندومن مالک  حاتتفا  ظفاح  بانج  ياچ  فرص  زامن و  زا  تغارف  زا  سپ  دش  زامن  عقوم  تساخرب و  نّذؤم  يادص 
تسا دراو  یبلاطم  امـش  هیعدا  رابخا و  بتک  رد  یلو  دیدومن  نایب  ار  هعیـش  قرف  تالاح  حرـش  هک  مدش  نونمم  یلیخ  بحاص  هلبق  ظفاح :

. دناسریم اصوصخم  ار  هیرشعینثا  هعیش  داحلا  رفک و  امش  راتفگ  فالخ  رب  اهنآ  رهاوظ  هک 
. ددرگ راکشآ  ّقح  ات  دیئامرف  نایب  ار  لاکشا  دراوم  هیعدا و  رابخا و  نآ  تسبوخ  یعاد :

نآ باوج  تفرعم و  ربخب  عجار  لاکشا 

یشاک ضیف  امش  گرزب  نیرـسفم  ءاملع و  زا  یکی  ملقب  هک  یفاص  ریـسفت  رد  مراد  رظن  رد  لاحلا  هچنآ  یلو  ماهدید  يدایز  رابخا  ظفاح :
لج یلاعت  هللا  نا  سانلا  اهیأ  تفگ  داتـسیا و  باحـصا  لباقم  رد  فطلاب  دیهـشلا  نیـسح  ترـضح  يزور  هک  دـنکیم  لـقن  يربخ  دـشابیم 
یما تنا و  یباب  هباحـصا  نم  لجر  لاق  هاوس  نم  ةدابع  نع  هتدابعب  اونغتـسا  هودبع  اذا  هودبع و  هوفرع  اذاف  هوفرعیل  الا  دابعلا  قلخ  ام  هرکذ 

هتعاط مهیلع  بجت  يذلا  مهماما  نامز  لک  لها  ۀفرعم  مالّسلا  هیلع  لاق  هللا  ۀفرعم  امف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نب  ای 
ای تسا  هجوت  لباق  فیعض  ای  تسا  نسح  ربتعم و  قثوم و  ای  تسا  حیحـص  ربخ  نیا  ایآ  هک  درک  هجوت  ربخ  دنـس  هلـسلسب  دیاب  الوا  یعاد :

همئأ راهطا و  لآ  قرط  زا  هرتاوتم  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  دیحوت  رد  هحیرـص  صوصن  ناوتن  يدـحاو  ربخب  تّحـص  ضرف  رب  دودرم 
. تخاس فرصنم  دوخ  رهاوظ  زا  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  يده 

اب یضتقم  عقاوم  رد  هک  رـشع  ینثا  همئأ  زا  ناگرزب  هک  ار  یتارظانم  دیحوت و  رد  ار  نید  همئأ  راتفگ  ثیداحا و  رابخا و  همه  نیا  ارچ  امش 
. دیئامنیمن هجوت  اهنآب  دینیبیمن و  دناهدومرف  صلاخ  دیحوت  تابثا  دناهدومن و  نییرهد  نییّدام و 

همالع راونالا  راحب  زا  دـیحوت  باتک  قودـص و  دـیحوت  لّضفم و  دـیحوت  لـیبق  زا  راـبخا  بتک  هعیـش و  همهم  ریـسافت  ماـمت  هک  یلاـح  رد 
. تسا تراهط  تیب  لها  زا  هرتاوتم  رابخا  زا  ولمم  هیماما  هعیش  گرزب  ياملع  هیدیحوت  بتک  ریاس  مهرارسا و  هّللا  سّدق  یسلجم 

مراهچ و نرق  رد  هعیـش  ياملع  رخافم  زا  هک  دیفم )  ) هب فورعم  نامعن  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبا  هّیداقتعالا ) تکنلا   ) هلاسر ارچ 
هعجارم زین  دینکیمن و  هعلاطم  ار  راوگرزب  نآ  فیلأت  تاراتخملا  بهاذـملا و  یف  تالاقملا  لئاوا  نینچمه  هدوب و  يرمق  لاس 413  یفوتم 

هیلع اضر  ترـضح  قح  رب  ماما  دـینادب  ات  یـسربّطلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنم  وبا  ّلجالا  انخیـش  جاـجتحا  باـتکب  دـیئامنیمن 
. هدومرف صلاخ  دیحوت  تابثا  دیحوت  نیرکنم  نیفلاخم و  لباقم  رد  هنوگچ  مالّسلا  ةالّصلا و 

. دیهدیم رارق  هلمح  دروم  ار  نایعیش  هدومن و  ءاکتا  اهنآب  دینکیم و  ادیپ  ار  یهباشتم  دحاو  ياهربخ  دیدرگیم  هک 
: برع رعاش  دیوگ  شوخ  هچ 

يذقلا ینم  نیعلا  یف  رصبت  أ 
رصبت عذجلا ال  کنیع  یف  و 

هک ار  اهباتک  نآ  رد  هجردـنم  تایرفک  هکلب  تاموهوم  تافارخ و  اـت  دـیوشیمن  قیقد  ناـتدوخ  ياـهباتکب  مرتحم  ناـیاقآ  هک  تسنیا  لـثم 
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لقع هک  هدش  لقن  روآهدنخ  رابخا  يردقب  ناتدوخ  هربتعم  حاحص  رد  یّتح  دیئامنن  دنلب  رس  تلاجخ  زا  دینیبب و  تسا  یلکثلا  هب  کحـضی 
. دیامنیم ناریح  توهبم و  ار 

نیحیحص اصوصخم  هدماین  نآ  دننام  یگرزب  تمظع و  رد  هک  ار  یبتک  دیئامنیم  هئطخت  هک  تسا  امـش  تاملک  راتفگ و  روآهدنخ  ظفاح :
هجردنم رابخا  باتک و  ود  نیا  راکنا  یـسک  رگا  اهنآ و  رد  هجردـنم  ثیداحا  ّتیعطقب  دـنراد  قافتا  ام  ياملع  مومع  هک  ملـسم  يراخب و 

هعماج نیا  رابتعا  رادم  هک  اریز  هدومن  ار  تعامج  ّتنس و  بهذم  لصا  راکنا  تقیقح  رد  دیآرب  اهنآ  هئطخت  ماقم  رد  دیامنب و  ار  اهنآ  رد 
تـسا هتـشون  دشاب  هدیـسر  ناترظنب  رگا  هقرحم  قعاوص  لّوا  رد  یّکم  رجح  نبا  هچنانچ  تسا  گرزب  باتک  ود  نیاب  دـیجم  نآرق  زا  دـعب 

دعب بتکلا  حـصا  امه  نیذـللا  امهیحیحـص  یف  ملـسم  و  يراخبلا ؟ ناخیـشلا  يور  رکب ) یبأ  ۀـفالخ  ۀـیفیک  يا   ) اهتیفیک ناـیب  یف  لـصفلا 
. هب دتعی  نم  عامجاب  نآرقلا 

یلع تعمتجا  ۀمالا  نال  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  بانج  زا  تسا  رودّصلا  یعطق  نیحیحـص  رد  هجردنم  رابخا  هک  تسا  یهیدب 
؟ هب عوطقمف  نیحیحصلا  یف  امف  عوطقم  هلوبق  یلع  ۀمالا  تعمتجا  ام  لک  امهلوبق و 

. تسا دوجوم  تاموهوم  تافارخ و  تایلزه و  تایرفک و  باتک  ود  نیا  رد  دیوگب  دیامن  تأرج  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ 

ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  یفارخ  رابخا 

امـش ياعدا  نیا  تسا و  دراو  یملع  تاضارتعا  تسا  تما  مامت  لوبق  دروم  باتک  ود  نیا  دـیدومرف  هک  ناـتتانایب  زا  هلمج  رد  ـالّوا  یعاد :
نامه دننام  اجنیا  رد  تما  عامجا  سپ  دشابیم  لمع  ملع و  اب  ناملـسم  نویلم  دـصکی  دودرم  اقطنم  المع و  املع و  رجح  نبا  لوقب  ادانتـسا 

!؟ دیدش لئاق  تفالخ  رما  رد  مالسا  ردص  يارب  هک  تسا  یعامجا 
دینک رظن  اهباتک  نآب  نیبتقیقح  هدید  اب  دـیدنب و  هب  ار  اضر  هدـید  رگا  مه  مرتحم  نایاقآ  تسا  لیلد  ناهرب و  اب  میوگیم  یعاد  هچنآ  ایناث 

ناتدوخ ءاملع  رباکا  زا  يرایسب  هچنانچ  دش  دیهاوخ  مسبتم  ریحتم و  اهنآ  تاجردنم  زا  ءالقع  مامت  ام و  دننام  مینیبیم و  ام  هچنآ  دینیبیم 
رد یعفاش  بلعث  نب  رفعج  لضفلا  وبا  هماّلع  يراسلا و  داشرا  رد  ینالطـسق  دّمحم  نب  دـمحأ  نیدـلا  باهـش  مزح و  نبا  ینطقراد و  دـننام 
وبأ مالسالا  خیـش  هیفنحلا و  تاقبط  یف  ۀئیـضملا  رهاوج  رد  یفنح  یـشرق  دّمحم  نب  رداقلا  دبع  خیـش  عامـسلا و  ماکحا  یف  عاتمالا  باتک 
ریخ يده  یف  داعملا  داز  رد  میقلا  نبا  ریغـصلا و  عماج  حرـش  رینم  بکوک  رد  یمقلع  نیدـلا  سمـش  حیحـص و  حرـش  رد  يوون  يایرکز 

فارتعا هدمآ و  رب  نیحیحص  ثیداحا  ضعبب  داقتنا  دقن و  ماقم  رد  احیرـص  هّینـس  رباکا  زا  نارگید  هیفنح و  ياملع  عیمج  هرخالاب  دابعلا و 
تقد هن  هدوب  رابخا  عمج  ملسم  يراخب و  فده  هکنآ  هچ  تسا  دوجوم  نیحیحص  رد  هحیحص  ریغ  هفیعض  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  دنراد 
رشن نیحیحـص و  تایاور  حیابق  حیاضف و  نایب  رد  بلعث  نب  رفعج  نیدلا  لامک  دننام  ناتدوخ  ءاملع  نیقّقحم  زا  ضعب  اهنآ و  تّحـص  رد 

. دشابیم راکشآ  زراب و  باب  نیا  رد  نیهارب  لئالد و  هماقا  دناهدومن و  غیلب  یعس  اهنآ  بیاعم  بلاثم و 
هدوب قیاقح  رد  قّقحم  هک  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  میریگ  رارق  امـش  هلمح  دروم  هک  میئامنیم  بلاطم  رد  قیقحت  هک  میتسین  ام  اـهنت  سپ 

. دناهدومن ار  تانایب  لیبق  نیا 
. دننک قحب  تواضق  ات  دینک  نایب  سلجم  لها  يارب  دوخ  نیهارب  لئالد و  زا  تسبوخ  ظفاح :

تاـبثا يارب  یلو  مناـمیمزاب  امـش  لاؤس  هتـشر  زا  مدرگ  ثحب  نیا  دراو  مهاوخب  رگا  هدوبن و  عوضوم  نیا  رد  اـم  يوگتفگ  هچرگ  یعاد :
. میامنیم هراشا  ارصتخم  ياهنومن  دنچب  مارم 

تنس لها  زا  یلاعت  هللا  تیؤر  رابخا 

ترخآ رد  ای  ایند و  رد  دوشیم  هدـید  هک  ار  الع  ّلج و  راگدرورپ  تیؤر  ّتینامـسجب و  هدـیقع  داحتا و  لولح و  زیمآرفک  رابخا  امـش  رگا 
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اـصوصخم ناتدوخ  هربتعم  بتکب  دینک  هعجارم  دیئامن  هعلاطم  دیهاوخب  دنلئاق ) هرعاشا  هلبانح و  زا  ياهّدع  هچنانچ   ) دـئاقعلا فالتخا  یلع 
رد قاقرلا و  باتک  نم  طارصلا  باب  مراهچ  دلج  زین ص 92  ناذالا و  باتک  نم  دوجسلا  لضف  باب  يراخب  حیحص  لوا  دلج  زا  ص 100 

یبوخب دنـسم  مود  دلج  رد ص 275  لبنح  دـمحا  ماما  ةرخآلا و  یف  مهبر  نینمؤملا  ۀـیؤرلا  تابثا  باـب  ملـسم  حیحـص  لوا  دـلج  ص 86 
رفزت رانلا  نا  هک  دنیامنیم  تیاور  هریره  وبا  زا  هک  مناسریم  ناتمرتحم  ضرعب  ار  باوبا  نامه  زا  ربخ  ود  هنومن  باب  نم  دیروآیم  تسدب 

. یبسح یبسح  طق  طق  لوقتف  اهیف  همدق  برلا  عضی  یتح  نکست  الف  ادیدش  اظّیقت  ظیقتت  و 
انبر يرن  له  هّللا  لوسر  اـی  دـندومن  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  مدرم  زا  یتعاـمج  هک  دـناهدومن  تیاور  هریره  وبا  زا  زین  و 

رمقلا ۀیؤر  یف  نوراضت  له  هللا و  لوسر  ای  اولاق ال  باحس  اهعم  سیل  اوحص  ةریهظلاب  سمـشلا  ۀیؤر  یف  نوراضت  له  معن  لاق  ۀمیقلا  موی 
اذا امهدحا  ۀیؤر  یف  نوراضت  امک  الا  ۀمیقلا  موی  هللا  ۀیؤر  یف  نوراضت  ام  لاق : هللا  لوسر  ای  اولاق ال  باحـس  اهیف  سیل  اوحـص  ردـبلا  ۀـلیل 

رانلا یف  نوطقاستی  الا  باصنالا  مانـصالا و  نم  هللا  ریغ  دبعی  ناک  دـحا  یقبی  الف  دـبعت  تناک  ام  ۀـما  لک  عبتیل  نذؤم  نذا  ۀـمیقلا  موی  ناک 
ذوعن نولوقیف  مکبر  انا  لوقیف  اهیف  هوأر  یتلا  نم  ةروص  یندا  یف  نیملاعلا  بر  مهاتا  رجاف  رب و  نم  هللا  دـبعی  ناک  نم  ـالا  قبی  مل  اذا  یتح 

دق مهـسوءر و  نوعفری  مث  قاس  نع  هللا  فشکیف  معن  نولوقیف  اهب !؟ هنوفرعتف  ۀـیآ  هنیب  مکنیب و  له  لوقیف  ائیـش  هللااب  كرـشن  کنم ال  هللااب 
انبر تنا  نولوقیف  مکبر  انا  لاقف  ةرم  لوا  اهیف  هوأر  یتلا  ةروص  یف  لوحت 

دوخ ياپ  دهد و  ناشن  رشبب  يرصنع  تروص  اب  مّسجم و  ار  دوخ  ادخ  هک  تسین  روآرفک  تاملک  عون  نیا  ایآ  دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امش 
حیحـص رد  الع  ّلج و  لاعتم  يادـخ  ۀـیؤر  تابثا  رد  یباب  جاجح  نب  ملـسم  هک  تسنآ  ام  راتفگ  تابثا  رب  لیلد  نیرتگرزب  دـیامن و  زاب  ار 

زا ناتدوخ  گرزب  ياملع  هک  هدومن  لقن  نارگید  دیعس و  نبا  دیوس  ملسا و  نب  دیز  هریره و  وبا  زا  ياهلوعجم  رابخا  هدومن و  حاتتفا  دوخ 
ّتیلعج تاعوضوملا  رد  يزوج  نبا  طبس  ۀعوضوملا و  ثیداحا  یف  ۀعونصملا  یلاللا  باتک  رد  یطویس  لادتعالا و  نازیم  رد  یبهذ  لیبق 

. دناهدومن نایب  الدتسم  ار  اهنآ 
هروس 6 هیآ 103  لیبق  زا  دـناهدومن  تیؤر  یفن  احیرـص  هک  دـیجم  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رگم  دوبن  اهنآ  راتفگ  لاطبا  رب  یلئـالد  رگا  و 

ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُه  َو  ُراْصبَْألا  ُهُکِرُْدت  دیامرف ال  هک  ماعنا ) )
یسوم بانج  لیئارسا  ینب  راشف  بسح  رب  یتقو  هک  دیامرفیم  لقن  لیئارسا  ینب  یـسوم و  هّصق  رد  فارعا )  ) متفه هروس  هیآ 139  رد  زین  و 

. ینارت نل  لاق  کیلا  رظنا  ینرا  بر  درک  ضرع  تاجانم  ماقم  رد  مالّسلا  هیلع 
یگدـنب ینعی  هرا  مل  ابر  دـبعا  مل  دومرف  هک  تسا  لقن  ههجو  هّللا  مرک  یلع  یلوم  زا  هن  رگم  نّنـست ،) لها  تعامج  ماما   ) یحلا دـبع  دـیس 

. دیامرف یمالک  نینچ  یلع  هک  تسا  یندید  یلاعت  قح  دوشیم  مولعم  سپ  منیبن  هک  ار  يدنوادخ  منکیمن 

یلاعت هللا  ۀیؤر  مدع  رب  رابخا  لئالد و 

تفایرد دیهاوخ  ار  دوخ  باوج  امش  هاگنآ  مناوخیم  ار  ربخ  مامت  نایاقآ  هزاجا  اب  دیدومرف  هراشا  ربخ  زا  هلمج  کیب  طقف  یلاعبانج  یعاد :
یفاک و لوصا  دیحوت  باتک  زا  ۀیؤرلا  لاطبا  باب  رد  هّرـس  هّللا  سّدـق  ینیلک  بوقعی  نب  دّـمحم  تمظع  اب  خیـش  مالـسالا  ۀـقث  ار  ربخ  نیا 

باب رد  دوخ  دیحوت  باتک  رد  هتبرت  هّللا  سّدـق  یّمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  قودـص  راوگرزب  خـیش 
. دومرف هک  مالّسلا  امهیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قطان  قحب  ماما  زا  دناهدومن  لقن  نینچ  هّللا  ۀیؤر  هدیقع  لاطبا 

لاق و هرأ ، مل  ابر  دـبعأ  تنک  ام  لاقف : هتدـبع ؟ نیح  کبر  تیأر  لـه  نینمؤملا  ریما  اـی  لاـقف : مالّـسلا . هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلا  ربح  ءاـج 
. نامیالا قیاقحب  بولقلا  هتأر  نکل  راصبالا و  ةدهاشم  یف  نویعلا  هکردت  لاق ال  هتیأر ؟ فیک 

نامیا رونب  هکلب  دشابیمن  ینامسج  يرصنع  مشچ  اب  تیؤر  زا  دارم  هک  دوشیم  مولعم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  باوج  نیا  زا  سپ 
هیآ نیا  رد  دوشیم و  لامعتـسا  دـبأ  یفن  يارب  نل  دـینادیم  هکنآ  هچ  دوشیم  راکـشآ  حـضاو و  نل  هملک  دوخ  زا  ینعم  نیا  دـشابیم و  یبلق 
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. دوشیمن هدید  دنوادخ  تروص  چیه  هب  ترخآ  ایند و  رد  زگره  ینعی  راصبالا  هکردت  هیآب ال  تسا  دیکأت  هفیرش 
یـضاق لیبق  زا  ناتدوخ  ءاـملع  رباـکأ  هعیـش  نیرّـسفم  اـملع و  نیقّقحم  رب  هوـالع  هک  تسا  دراو  ینعم  نیا  رب  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لـئالد 

. تسا یلقع  لاحم  یلاعت  هّللا  ۀیؤر  هک  دناهدومن  تباث  دوخ  ریسفت  رد  يرشخمز  هّللا  راج  يواضیب و 
اب تاذ  يارب  تینامـسجب  لـئاق  هداد و  رارق  دوـخ  طاـحم  ار  ادـخ  اـعطق  ترخآ  رد  هچ  اـیند و  رد  هچ  ددرگ  هّللا  ۀـیؤرب  دـقتعم  سک  ره  و 

هچنانچ تسا  رفک  اعطق  ياهدیقع  نینچ  ددرگن و  هدید  يرـصنع  سوسحم  مشچ  اب  دشابن  يرـصنع  مسج  ات  هکنآ  هچ  هدـیدرگ  وا  تاکرب 
. دش ضرع  یتالمج  دهاش  باب  نم  تسین  ام  ثحب  دروم  کنیا  هک  دناهدومن  رکذ  دوخ  هیملع  بتک  ریسافت و  رد  امش  ام و  گرزب  ءاملع 
ات میامنیم  لقن  ار  ربخ  ود  زا  ياهصالخ  هنومن  باـب  نم  تسا  تبث  امـش  هربتعم  بتک  رد  هک  يرایـسب  تاـموهوم  تاـفارخب و  عجار  اـما  و 

. دیریگن داریا  هعیش  بتک  زا  تسا  لیوأت  ّلح و  لباق  هک  دحاو  ياهربخ  ضعبب  مرتحم  نایاقآ 
فاصنا هدید  اب  نایاقآ  يردق  میامنیم  اّنمت  تسا  یحو  باتک  لثم  ملسم  يراخب و  نیحیحص  اصوصخم  هّتـس  حاحـص  دیئامنیم  روصت  امش 

. دیئامنن ولغ  ردق  نآ  ات  دیرگنب  اهنآ  رابخاب  بّصعت  زا  جورخ  و 

نیحیحص تافارخب  هراشا 

مالّسلا و هیلع  یـسوم  لئاضف  باب  رد  دوخ  حیحـص  مود  ءزج  رد  ملـسم  دوخ و  حیحـص  لسغ  باتک  زا  انایرع  لستغا  نم  باب  رد  يراخب 
مسر لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک  دناهدومن  لقن  هریره  وبا  زا  امـش  ءاملع  زا  نارگید  دنـسم و  زا  مود  ءزج  رد ص 315  لبنح  نب  دـمحا  ماما 
لمع نیا  دندومنیم و  رظن  مه  ياهتروعب  هک  یتلاح  رد  دـندادیم  وشتـسش  ار  دوخ  دـنتفریم  بآ  رد  تروع  رتاس  نودـب  مه  اب  یگمه  دوب 

. دنیبن ار  وا  تروع  یسک  هک  تفریم  بآب  اهنت  اهنآ  نایم  رد  یسوم  ترضح  طقف  دوبن  بیع  اهنآ  نایم  رد 
دراد قتف  اعطق  تسا و  صقن  بحاص  هک  تسنآ  دیامنیم  يرود  ام  زا  دوریم و  لیسغت  لمعب  اهنت  یسوم  هکنآ  تلع  دنتفگیم  لیئارـسإ  ینب 

. مینیبب ار  وا  ام  دهاوخیمن 
هبوثب رجحلا  رفف  بآ  نایم  رد  تفر  دراذگ و  یگنس  يالاب  هدروآ  رد  ار  اهسابل  دیامنب  لسغ  هک  تفر  یبآ  رانکب  یـسوم  ترـضح  يزور 

دعب رجحلا  ماقف  سأب  نم  یسومب  ام  هللا  اولاقف و  یسوم  ةأوس  یلا  لیئارسا  اونب  رظن  یتح  رجح  یبوث  رجح  یبوث  لوقی  هرثأب  یـسوم  حمجف 
.!! ۀعبس وا  ۀتس  ابدن  رجحلاب  نا  هللا  وف  ابرض  رجحلاب  قفطف  هبوث  یسوم  ذخأف  هیلا  رظن  یتح 

اجک ار  مسابل  ینعی   ) گنـس يا  مساـبل  گنـس  يا  مساـبل  تفگیم  تفریم و  وا  بقع  رد  یـسوم  دومن  رارف  یـسوم  ساـبل  اـب  گنـس  ینعی 
و دندومن !! رظن  یـسوم  بانج  تروعب  لیئارـسا  ینب  هکنآ  ات  تفر  شبقع  رد  تروع  رتاس  نودـب  یـسوم  تفر و  گنـس  ردـق  نآ  يربیم )
اب نآ  زا  سپ  تفرگ  ار  اهسابل  یسوم  بانج  تساخرب و  نیمز  زا  گنـس  هاگنآ  درادن  قتف  ینعی  درادن  یـصقن  یـسوم  مسق  ادخب  دنتفگ 

؟ دومن هلان  گنس  هبترم  تفه  ای  شش  هک  یمسقب  دز  ار  گنس  هنایزات 
هنهرب ناتـسابل  لابندب  هک  دراد  تکاکر  ردقچ  دوشب  مرتحم  نایاقآ  اهامـش  زا  یکی  اب  رگا  یلمع  وچمه  کی  دیهد  فاصنا  ادـخب  ار  امش 

ار وا  سابل  دـنورب و  اـت  دنیـشنیم  يراـنک  یمدآ  دوشب  يدـمآشیپ  نینچ  رگا  ضرف  رب   ) دـننیبب ار  امـش  تروع  هک  دـیورب  مدرم  ناـیم  رد 
.( دننیبب ار  وا  تروع  ات  دورب  مدرم  نایم  رد  تروع  رتاس  نودب  هکنآ  هن  دنروایب 

ياهـسابل دیامنب و  تکرح  دماج  گنـس  هک  دوشیم  رواب  ایآ  دشاب  هدـش  رهاظ  هّللا  میلک  یـسوم  لثم  زا  یلمع  نینچ  دـنکیم  رواب  لقع  ایآ 
. دربب ار  یسوم 

ربخ دـنوادخ  هک  هناگهن  تازجعم  ای  تسا  رتالاب  گنـس  تکرح  اصع  ندـش  اهدژا  اـی  تسا  رتـالاب  گنـس  تکرح  اـیآ  یحلا ، دـبع  دـیس 
. دهدیم

مکحب هکلب  میتسین  ءایبنا  تازجعم  رکنم  ام  زیزع  ياقآ  دـیاهدرک  مگ  اعد  خاروس  کـیل  دـیاهتخومآ ، يدرو  بوخ  فورعم ، لـثمب  یعاد :
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دـشابیم يّدحت  ماقم  رد  تاداع  قرخ  تازجعم و  رودص  هک  دـیئامرفب  قیدـصت  یلو  میتسه  تاداع  قرخ  تازجعمب و  نمؤم  دـیجم  نآرق 
. دیامن رهاظ  ار  قح  زجاع و  لمع  نآ  رودص  لباقم  رد  ار  مصخ  هک 

. هدیدرگ رهاظ  قلخ  نایم  رد  ادخ  ربمغیپ  تروع  هدمآ و  نایمب  یتحاضف  هکنآ  زج  هدوب  یقح  روهظ  يّدحت و  هچ  لمع  نیا  رد  ایآ 
. درادن قتف  دننادب  مدرم  هک  دیامن  هئربت  ار  یسوم  ترضح  هک  هدوب  نآ  زا  رتالاب  قح  مادک  یحلا ، دبع  دیس 

زا تسا  یتاذ  صقاون  تسا  صقن  ناربمغیپ  يارب  هچنآ  هتشاد  تّوبن  ماقمب  يررض  هچ  هدوب  قتف  بحاص  یسوم  بانج  هک  ضرف  رب  یعاد :
لاثما ندوب و  داز  ردام  لش  جـلاف و  ای  حالطـصاب )  ) يرکـش بل  یتشگنا و  راهچ  یتشگنا و  شـش  اـی  ندوب  لوحأ  يرک و  يروک و  لـیبق 

. اهنیا
بویا و ندب  تاحارج  رایسب و  هیرگ  رثا  رد  ربمغیپ  بیعش  بوقعی و  يروک  دننام  دوشیم  ادیپ  ضارما  هطـساوب  هک  ینامـسج  صیاقن  ّالإ  و 

. دناسریمن توبن  ماقمب  يررض  اهنیا  لاثما  دحا و  گنج  رد  متاخ  ربمغیپ  نادند  رس و  یگتسکش 
قرخ روهظب  دیامن  هئربت  ار  وا  دهاوخب  هک  هتشاد  یتیمها  هچ  دیآیم  شیپ  اهدعب  یمدآ  يارب  هک  تسا  ینامـسج  ضارما  زا  یکی  مه  قتف 

. دنیبب ار  وا  تروع  لیئارسا  ینب  هک  دوش  ادخ  ربمغیپ  تروع  فشک  تمرح و  کتهب  رجنم  هک  ياهزجعم  تداع و 
هک دوش  ینابـصع  يردقب  دورب و  سابل  لابندب  تروع  رتاس  نودب  یـسوم  بانج  دـنیوگب  هک  تسین  تاموهوم  تافارخ و  زا  ربخ  نیا  ایآ 

يرثأت ّسح  شوگ و  مشچ و  گنـس  هک  دنادن  ادخ  ربمغیپ  بجعلل  ای  دنزب ،! هلان  گنـس  هبترم  تفه  ای  شـش  هک  یمـسقب  دـنزب  ار  گنس 
. تافارخلا هذه  نم  هّللاب  ذوعن  دنک ،! دنلب  ار  دامج  هلان  دنزب و  ار  وا  هک  درادن 

توملا کلم  تروصب  یسوم  ندز  یلیس 

لقن ار  یفارخ  تالوعجم  لیبق  نیا  رکفیب  هک  ملـسم  يراخب و  اـی  ةریره و  وبا  زا  عاـفد  ماـقم  رد  یحلا  دـبع  دیـس  اـقآ  باـنج  هکنآ  يارب 
ولغ اهنآ  هرابرد  هک  تسین  یمسق  نآ  اهنآ  حاحص  هک  دنیامن  عطق  مرتحم  نایاقآ  ات  میامنیم  هراشا  رتکحضم  ربخ  کیب  دیاین  رب  دناهدومن 

. دناهدومن
یف نفدلا  بحأ  نم  باب  رد  یکی  هدومن  لقن  ار  یبیجع  یفارخ  ربخ  دوخ  حیحـص  زا  مود  دلج  لوا و ص 163  دلج  رد ص 158  يراخب 

رد ص ملسم  زین  هریره و  وبا  زا  وا ) هدیقعب   ) هحیحص دانسا  اب  مود  دلج  یـسوم  تافو  باب  رد  رگید  زئانجلا و  باوبا  نم  ۀسدقملا  ضرالا 
تفگ هک  هریره  وبا  زا  اضیا  یسوم  لئاضف  باب  رد  دوخ  حیحص  مود  دلج   309

: ةریره وبا  لاق  کبر ، بجا  هل  لاقف  مالّسلا  امهیلع  یسوم  یلا  توملا  کلم  ءاج 
: لاق ینیع . أقفف  توملا ، دـیری  کل ال  دـبع  یلا  ینتلـسرا  کنا  لاقف : یلاعت  هللا  یلا  کلملا  عجرف  اهأقفف ! توملا  کلم  نیع  یـسوم  مطلف 

ةرعـش نم  كدیب  تراوت  امف  روث  نتم  یلع  كدی  عضف  ةایحلا  دیرت  تنک  ناف  دـیرت  ةایحلا  لقف : يدـبع  یلا  عجرا  لاق : هنیع و  هیلا  هللا  درف 
. ۀنس اهب  شیعت  کنإف 

. یسوم ترضح  تافو  رکذ  نمض  دوخ  خیرات  زا  لوا  دلج  رد  يربط  ریرج  نب  دّمحم  دنسم و  مود  دلج  رد ص 315  لبنح  دمحأ  ماما  و 
یلو دـمآیم  ینلع  رهاظ و  ناگدـنب  حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  یـسوم  نامز  هکنآ  یتدایزب  دـناهدومن  لقن  هریره  وبأ  زا  ار  ربخ  نیمه 
هکنآ يارب  دیآیم ، یناهنپ  هنایفخم و  قیالخ  حور  ضبق  يارب  دش  روک  شمـشچ  دز و  وا  تروص  رب  یلیـس  یـسوم  هک  نامز  نآ  زا  دـعب 

!! دنیامن روک  ار  شمشچ  ود  ره  لهاج  مدرم  دسرتیم 
(. دندیدنخ ادیدش  يریثک  عمج  )

زا بجعت  نم  دـیئامنیم و  هدـنخ  شندینـش  زا  امـش  هک  تسین  تاـموهوم  تاـفارخ و  زا  ربـخ  نیا  مهاوخیم  فاـصنا  ناـیاقآ  زا  نم  کـنیا 
. دناهدروآ ملق  ریزب  هنوگچ  ار  موهوم  یفارخ و  بلاطم  هدومنن  رکف  هک  میامنیم  ربخ  نینچ  ناگدننک  لقن  ناگدنسیون و 
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تسا تداعس  بابسا  ییانیب و  بجوم  فاصنا 

هک دشاب  نشخ  تفرعمیب و  ردـق  نآ  هّللاب  ذایعلا  هّللا  میلک  یـسوم  دـننام  یمزعلا  ولوا  ربمغیپ  هک  دـیامنیم  لوبق  یلقع  يذ  چـیه  لقع  ایآ 
؟ دیامنب روک  ار  شمشچ  هک  دنزب  یلیس  مکحم  نانچ  ار  وا  لوسر  راگدرورپ  رما  تعاطا  ضوع 

ار هدنروآمایپ  دـصاق و  توعد  لوبق  ضوع  هدومن  ینامهم  توعد  یگرزب  صخـش  ار  ظفاح  بانج  هک  دـیوگب  یـسک  رگا  ادـخب  ار  امش 
کی زا  سپ  هکنآ  هچ  تسا  نمب  نیهوت  بلطم  نیا  دیامرفیمن  ظفاح  دـینکیمن  هدـنخ  امـش  هدومن  روک  ار  شمـشچ  هدز و  یلیـس  ظفاح 

هدومن نمب  مارتحا  هکنآ  رب  هوالع  درادن و  يریصقت  هدنروآمایپ  ممهفب  هک  مدومنن  ادیپ  تفرعم  ردق  نآ  سفن  هیکزت  ملع و  لیـصحت  رمع 
. هدناوخ ینامهمب  ارم  یگرزب  صخش  فرط  زا  و 

هّللا تفرعمب  قحا  یلوا و  هک  مزعلا  ولوا  ربمغیپ  هّللا  میلک  هب  دسر  هچ  ات  ددرگیمن  رداص  یلمع  نینچ  یبلقلاّیسق  لهاج  تسپ  مدآ  چیه  زا 
هتـشادن مایپ  ندروآ  زج  یهانگ  چیه  هک  ار  هدنروآمایپ  کلم  هوالعب  هتفرگ  هدـیدان  ار  راگدرورپ  توعد  ماغیپ  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا 

! دیامنب روک  ار  وا  مشچ  دنزب و  یلیس 
ّتیعبس راثآ  دنریگن و  رارق  یناویح  سفن  ریثأت  تحت  رد  هک  تیناویح  لاعفا  زا  تسا  اهنآ  نتشادزاب  رـشب و  تیاده  لسر  لاسرا  زا  ضرغ 

. ددرگن رداص  اهنآ  زا 
یبّرقم کلم  ماقمب  تبسن  مه  نآ  مزعلا  ولوا  ربمغیپ  زا  دسر  هچ  ات  تسا  حیبق  تفرعمیب  لهاج  رـشب  کی  زا  تاناویحب  یّتح  يّدعت  ملظ و 

. دشاب راگدرورپ  هدنروآمایپ  لوسر و  هک 
كاردا و مدـع  زج  دنتـشادن  یـضرغ  اعطق  يربخ  نینچ  ناگدـننک  لعج  تسا و  ناتهب  لـعج و  يربخ  نینچ  هک  دـمهفیم  ياهدنونـش  ره 

. رشب هعماج  دزن  ود  ار  ماظع  ءایبنا  ندومن  راوخ  کچوک و  ای  تّوبن و  ماقمب  تناها 
برچ هرفس  زا  ندومن  رپ  مکـش  يارب  دناهتـشون  ناتدوخ  ياملع  هک  تسا  هدوب  یمدآ  وا  هکنآ  هچ  مرادن  یبّجعت  هریره  وبا  لاثما  زا  یعاد 

. دیدرگ دولآنوخ  وا  تشپ  هک  یمسقب  دز  هنایزات  ار  وا  ربخ  لعج  يارب  رمع  هفیلخ  هدومن و  لعج  اهربخ  هیواعم  نیریش  و 
رد ار  یفارخ  راـبخا  نیا  لاـثما  هدرکن  رکف  هنوـگچ  هدوـب  شناد  ملع و  یلاـع  ماـقم  دـجاو  هک  تسا  یـصاخشا  نآ  زا  یعاد  بـجعت  یلو 

هعلاطم و نودـب  هداد و  رارق  هّللا  مالک  ولتیلات  ار  اهباتک  عون  نیا  مه  ظـفاح  باـنج  لاـثما  ءاـملع  زا  نارگید  هدومن و  تبث  دوخ  ياـهباتک 
! نآرقلا دعب  بتکلا  حصا  امه  دنیوگب  لمأت 

جرد اهنآ  رد  هک  يرابخا  هعیـش و  بتکب  ضارتعا  نابز  دـیرادن  قح  تسا  جردـنم  یفارخ  رابخا  نینچ  ناتدوخ  هیلاع  بتک  رد  یتقو  سپ 
. دیئامن زاب  دنشابیم  لیوأت  هیجوت و  لباق  ابلاغ  تسا و 

میئامن و ثحب  دیدومن  لقن  امش  هک  يربخ  فارطا  رد  بلطم و  لصاب  میدرگرب  مالکلا  رجی  مالکلا  متفر  هیـشاح  یلیخ  مهاوخیم  ترذعم 
. ریخ ای  تسا  ّلح  لباق  يربخ  نینچ  ایآ  هک  مینیبب 

رد تسا ) رایـسب  امـش  ام و  بتک  رد  هک   ) دروخیم رب  مهبم  دـحاو و  ياهربخ  لیبق  نیاـب  یتقو  یفـصنم  حـلاص  ملاـع  ره  هک  تسا  یهیدـب 
لباقم رد  لقا  ای ال  درادیم و  شدورطم  ّالا  دنکیم و  حالـصا  تسا  حالـصا  لباق  رگا  ةرابعلا  حیرـص  دنّـسلا و  حیحـص  رابخا  اهرازه  لباقم 

. دنیامنیم توکس  اهنآ 
. دنیامن دوخ  ینید  نارداربب  هلمح  هداد و  رارق  ریفکت  هبرح  ار  اهنآ  هکنآ  هن 

هدومن و لقن  هنوگ  هچ  اجک و  رد  مینادیمن  میربخیب و  شدنس  هلسلس  زا  تسین و  دوجوم  یفاص  ریـسفت  نوچ  مه  ربخ  نیا  دوخ  رد  لاحلا 
. ریخ ای  تسا  حالصا  لباق  مینیبب  مینک  تقد  یتسیاب  هن  ای  هدومن  نآ  فارطا  رد  ینایب  دوخ  ایآ 

نیمّلکتم نیب  ام  هفورعم  هدعاق  رب  تسلومحم  ای  ترـضح  نآ  هدومرف  هک  میامنیم  رّوصت  وچمه  ربخ  نیا  فارطا  رد  مفیعـض  رکف  اب  یعاد :
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. تسا هتخانش  ار  ادخ  هتبلا  تخانش  ماما  ّهنا  ثیح  نم  ار  ماما  هک  نیمه  ینعی  تسا  ۀّلعب  ّمات  ملع  لولعمب  ّمات  ملع  هک 
نیا رب  هنیرق  هتخانـش و  ار  هاشداپ  هک  یـسک  تسا  وا  دسانـشب  ار  مظعا  ریزو  سک  ره  دیوگب  هک  یـسک  دننام  تسا  هغلابم  رب  لومحم  ای  و 
هّللا مالـس  نیموصعم  همئأ  ریاس  نیـسحلا و  هّللا  دـبع  ابأ  دوخ  زا  هک  تسا  ياهریثک  رابخا  هینآرق و  تایآ  ریاس  دـیحوت و  هروس  ّصن  هغلابم 

. هدیسر صلاخ  دیحوت  تابثا  رد  نیعمجا  مهیلع 
تـسا نیمه  هدوب  سنا  ّنج و  تقلخ  تیاـغ  هک  تسا  یتاداـبع  مظعا  زا  ماـما  نتخانـش  هک  تسنآ  ربـخ  نیا  زا  دوصقم  تفگ  ناوتیم  سپ 

. مالّسلا مهیلع  نیرهاط  همئأ  زا  هروثأم  هعماج  ترایز  رد  هللا . ۀفرعم  ّلاحم  ینعم 
زا ار  یئانب  ره  یناب  لعف و  ره  لـعاف  هک  دـناهدومن  ینعم  روما  لـیبق  نیا  رد  نیقّقحم  هچناـنچ  مینک  ینعم  مه  يرگید  مسق  تسا  نکمم  و 

. يو تاهج  زا  یتهج  کی  رب  تسا  یلماک  لیلد  کی  دوخ  يو  رثا  انب و  ره  سپ  تخانش  ناوتیم  يو  يانب  لعف و  ماکحتسا 
رتمکحم و يرثا  اذـل  دـندوب  اراد  ار  فرـشا  ناکما  تاماقم  عیمج  نیعمجا  مهیلع  هیلع و  هّللا  تاولـص  شنیرهاط  لآ  ادـخ و  لوسر  نوچ 

. دوبن اهنآ  زا  رتعماج  یقولخم 
دـشاب هنکمم  تفرعم  قح  هک  ادخ  تفرعم  ّلحم  سپ  هتـشادن  دوجو  دشاب  ناشیا  زا  رتعماج  رتحضاو و  ادخ  تفرعم  يوسب  هک  یهار  سپ 

. ناشیا رگم  تسین  ادخ  ناگدنب  يارب  زا 
دوشیم هتخانش  ادخ  ام  هلیسوب  ینعی  هللا . دبع  انب  هللا و  فرع  انب  دندومرف  ناشدوخ  هچنانچ  هتخانش  ار  ادخ  هتخانش  ار  ناشیا  هک  یـسک  سپ 

. دوشیم هدرک  تدابع  ادخ  ام  هلیسوب  و 
لیلج نادـناخ  نیا  یلاعت  يادـخ  یئاسانـش  يارب  درفب  رـصحنم  هار  هصـالخ  تسا  اـم  تسد  رد  یلاـعت  قح  تداـبع  تفرعم و  قیرط  ینعی 

تـسا رداـن  رایـسب  ددرگ و  نادرگ  رـس  ناریح و  تلالـض  يداو  رد  دـنک  ادـیپ  هار  دـهاوخب  رـشب  هداوناـخ  نیا  يربـهریب  رگا  دنـشابیم و 
. دسرب تداعس  لزنم  رسب  لیلد  نودب  تریح  تلالض و  يداو  هتشگمگ 

تکرت ینا  ساـنلا  اـهیأ  اـی  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو  نیقیرف  هیلع  عـمجم  ثیدـح  رد  هک  تسا  ۀـهج  نیمهب 
. یتیب لها  یترتع  لج و  زع و  هللا  باتک  اولضت  نل  امهب  متذخا  نا  ام  مکیف 

راثآ زا  ياهنومن  امـش  بتک  رد  هدراو  هیعدا  مامت  رد  هکلب  دـیئآرب  حالـصا  ماقم  رد  امـش  هک  درادـن  ربخ  کـی  نیمهب  صاـصتخا  ظـفاح :
كرـش لماک  لیلد  دوخ  نیا  نایملاع و  راگدرورپ  تاذـب  هجوت  نودـب  ناماما  زا  ندومن  تجاح  بلط  لیبق  زا  دوشیم  هدـید  رفک  كرش و 

. دنبلطب تجاح  ادخ  ریغ  زا  هک  تسا 
هجوت ای  دیئامنیم  یفاصنایب  یلیخ  اعقاو  دیئامن  ملکت  یئاجیب  فیخس  مالک  نینچب  فالسالل  اعبت  هک  دوب  دیعب  رایـسب  یلاعبانج  زا  یعاد :
فـشک ات  دیئامن  نایب  ار  كرـشم  كرـش و  ینعم  لوا  تسا  ینمتم  دینکیم  نایب  هدومنن  هجوت  كرـش  یناعمب  ای  دیئامرفیم  هچ  هک  دـیرادن 

. دوش تقیقح 

هعیشب نداد  كرش  تبسن 

ریغب ندومن  هجوت  گرزب  دـنوادخب  رارقا  اب  تسا  یهیدـب  دـشاب  حیـضوتب  جاتحم  منکیمن  ناـمگ  هک  تسا  حـضاو  يردـقب  بلطم  ظـفاح :
. دیامنب وا  زا  تجاح  بلط  هدومن و  ادخ  ریغب  يور  هک  تسا  یسک  كرشم  تسا و  كرش  یلاعت  يادخ 

ار ادخ  مان  هکنیا  نودب  دنیامنیم  دوخ  ناماما  زا  ار  دوخ  ياضاقت  مامت  دنرادن و  ادخب  یهجوت  ادـبا  تسا  دوهـشم  هچنآ  ربانب  هعیـش  هعماج 
ای بیرغ  ياضر  ماما  ای  نیـسح  ماما  ای  یلع  ای  دـنیوگیم  دـنیآیم  هک  اهناکد  اـههناخ و  برد  رباـعم و  رد  هعیـش  ءارقف  منیبیم  یتح  دـنربب 

مامت هکلب  دنرادن  ادخب  یهجوت  ادبا  هعیش  هعماج  هک  تسا  كرـش  لیلد  دوخ  اهنیا  دنیوگب  هللا  ای  هدشن  هدینـش  هبترم  کی  سابع  ترـضح 
. دنیامنیم ادخ  ریغب  ار  دوخ  هجوت 
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هجوت مدع  رب  لیلد  ای  دیئامنیم  وهـس  ادمع  هک  تسا  جاجل  رب  لیلد  ایآ  میامنب  یئانعم  هچ  رب  لمح  ار  امـش  راتفگ  عون  نیا  منادـیمن  یعاد :
. دیشابن جاجل  لها  مراودیما  تسا  قیاقحب  امش 

فاصنا دیامن  یـشکقح  دوخ  دصقم  مارم و  تابثا  يارب  یلو  دـنادب  ار  قح  هک  سک  نآ  تسا  فاصنا  لماع  ملاع  طیارـش  زا  یکی  نوچ 
لمع الب  ملاعلا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ثیدـح  رد  تسا و  لمع  الب  ملاع  درادـن  فاـصنا  هک  یـسک  درادـن و 

. رمث الب  رجشلاک 
زغمیب چوپ و  لئالد  اب  هک  دـیراد  يرارـصا  دـیئامنیم و  يراج  نابز  رب  كرـشم  كرـش و  تالمج  هتـسویپ  دوخ  تالمج  نیب  رّرکم  نوچ 

. دیئامن یفّرعم  كرشم  ار  دّحوم  نایعیش  ناتدوخ 
رثا اهنآ  رد  لاحب  ات  هچنانچ   ) دننادب كرشم  ار  نایعیـش  دوش و  عقاو  رثؤم  نّنـست  لها  ناردارب  ربخیب  ماوع  رد  امـش  تانایب  تسا  نکمم  و 

کی ار  امش  دنتسه و  تحاران  ینابـصع و  الماک  امـش  تانایب  رثا  رد  سلجم  رد  رـضاح  مرتحم  نایعیـش  نایاقآ  نیمه  یلو  هدیـشخب ) ءوس 
درادن دوجو  اهنآ  رد  امش  تاملک  نیا  زا  کیچیه  هک  دننادیم  دنراد و  هجوت  دوخ  دیاقعب  هکنآ  هچ  دننادیم  يرتفم  ضرغم و  ملاع 

. ددرگ بذج  امشب  ناشبولق  حضاو و  اهنآ  رب  بلطم  ةدص  هک  دیئامن  ءادا  یتالمج  عون  کی  دیئامرف  یعس  دوخ  تانایب  تاملک و  رد  سپ 
سلجم تقو  ياضتقاب  دـیئامرف  هزاجا  هچناـنچ  نّنـست  لـها  ناردارب  نیبئاـغ  نیرـضاح و  ناـیاقآ  هداـس  ناـهذا  ندـش  نشور  يارب  مراـچان 

یّلح و هماّلع  لیبق  زا  تسا  مالـسا  گرزب  ءاملع  ءاهقف و  ءامکح و  نیقّقحم  هدـیقع  هک  ار  هچنآ  كرـشم  كرـش و  فارطا  رد  يرـصتخم 
دننام قیقحت  بابرا  ءامکح و  زا  نارگید  دنتـسه و  هعیـش  ءاملع  رخافم  غباون و  زا  هک  مهیلع  هّللا  ناوضر  یـسلجم  هماـّلع  یـسوط و  قّقحم 

یناشاک و ضیف  نیموحرم  ردص  تمظع  اب  رهـص  ود  يراوزبس و  يداه  الم  یجاح  یناقلاط و  یلع  زورون  اّلم  يزاریـش و  نیهلاتملا  ردـص 
ات مناسرب  ناتضرعب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  نیرهاط  همئأ  هیلاع  ریتاسد  هینآرق و  تایآ  زا  اجارختسا  مهرارـسا  هّللا  سّدق  یناجیهال  ضاّیف 

. دنیامرفیم يراک  هطلغم  اقآ  هک  تسنامه  كرش  ینعم  دننکن  نامگ  مرتحم  ءاسلج  نایاقآ 
. دیئامرفب تینابصع ) اب  : ) ظفاح

رد میراد  اـنمت  ماهدوـمن  اـضاقت  ضرع و  مـه  ـالبق  هچناـنچ  تـسا  ناداوـسیب  مـهف  يارب  سلجم  نـیا  عـضو  نوـچ  بحاـص  هـلبق  باوـن :
لها تیرثکا  تیاعر  دـشابن  اهنآ  مهف  قباطم  باوج  ءاملع و  نایاقآب  ناترظن  طقف  دـیئامرفب  ار  یگداس  تیاعر  هجرد  تیاـهن  ناـتتاشیامرف 

. دیئامرفن لکشم  هدیچیپ و  بلاطم  تسا  یعدتسم  تسا  مزال  دنتسین  ناسل  لها  هک  رواشیپ  دنه و  یلاها  صوصخلاب  سلجم 
رب یعاد  تداع  مدرک  ضرع  مه  البق  هکلب  درادن  سلجم  نیاب  صاصتخا  تسا و  هجوت  دروم  امـش  ياهیروآدای  باون  ياقآ  بانج  یعاد :

. مرادیمن فوطعم  صاوخب  ار  نخس  يور  اعطق  دنشاب  رضاح  ناربخیب  ماوع و  زا  ياهّدع  هک  یسلجم  ره  رد  تسنیا 
یمـسق نامه  قیاقح  هکنآ  رگم  دوشیمن  یلمع  روظنم  نیا  هتبلا  تسا و  ناربخیب  رظن  بلج  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  زا  ضرغ  هکنآ  هچ 

ملکن ءایبنالا  رـشاعم  نحن  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا  ثیدـح  رد  هچنانچ  دوش  ناـیب  موق  ناـسلب  هداـس و  دـیدومرف  هک 
مهلوقع ردق  یلع  سانلا 

یتلفغ اجکره  میامن و  لمع  شیپ  زا  شیب  ناتمارم  قفو  رب  تسا  دیما  هدوب  یعاد  هجوت  دروم  هتـسویپ  یـساسا و  الماک  امـش  ياضاقت  هتبلا 
. دیوش روآدای  مرتحم  نایاقآ  تسا  ینمتم  دوشب  یعاد  زا  هدارایب 

كرش ماسقا  نایب  رد 

هک ياهـمهم  تاحیـضوت  اـصوصخم  ءاـملع و  زا  نـیققحم  هلماـک  تاـقیقحت  هرثاـکتم و  راـبخا  هـینآرق و  تاـیآ  هصـالخ  زا  هـچنآ  یعاد :
كرش لوا  تسا  رتتسم  مسق  ود  نیا  رد  كرش  ماسقا  ریاس  تسا و  مسق  ود  رب  كرـش  دناهداد  یناقلاط  لضاف  نیهلاتملا و  ردص  نیموحرم 

. ناهنپ یفخ و  كرش  مود  راکشآ ، یلج و 
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. تادابع ای  لاعفا و  ای  تافص و  ای  تاذ و  رد  دهد  رارق  لاعتم  يادخ  يارب  یکیرش  یمدآ  هکنآ  زا  تسترابع  راکشآ  یلج و  كرش 
هّیونث نوچ  ددرگ  فرتـعم  لاـق  ناـسلب  دـهد و  رارق  کیرـش  یلاـعت  قـح  تینادـحو  تاذ  تیهوـلا و  هبترم  رد  هک  تسنآ  تاذ  رد  كرش 

. دنلئاق نمیرها  نادزی و  تملظ  رون و  ءدبم  لصا و  ودب  هک  سوجم  و  اهتسرپتب ) )
زا ضعب  هدیقعب  دندومن و  میسقت  سدقلا  حور  نبا و  بأ و  تمـسق  هسب  ار  يدنوادخ  تاذ  دندیدرگ و  هثالث  میناقا  هب  لئاق  هک  يراصن  و 

. دشابیم میرم  سدقلا  حور  ضوع  اهنآ 
زراب يدـنوادخ  تاذ  تقیقح  دـندرگن  عمج  مه  اب  هس  نیا  اـت  دـنرادن و  ود  نآ  هک  دـندش  لـئاق  یتیـصاخ  هس  نیا  زا  کـی  ره  يارب  زا  و 

. ددرگن
َو ٍۀَثالَث  ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل   » هک هدومن  دوخ  تینادـحو  تابثا  اهنآ و  لوق  ّدر  داقتنا و  هدـئام )  ) هروس 5 هیآ 77  رد  هکنانچ 
زا ار  هدیقع  نیا  مه  اهنآ  هک  يراصن  قرف  زا  هیبوقعی  هیئاکلم و  هیروطسن و  لوق  زا  تسا  تیاکح  هفیرـش  هیآ  نیا  ٌدِحاو » ٌهلِإ  اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام 

دنتسه هثالث  میناقاب  لئاق  نوچ  دناكرشم  سوجم  هیونث و  دننام  يراصن  هصالخ  دنتفرگ  اهتسرپتب  هیونث و 
زا کی  ره  حور و  یـسیع و  ادخ و  اهنآ  زا  ضعب  هدـیقعب  یـسیع و  میرم و  ادـخ و  نایم  تسکرتشم  تیهولا  دـنیوگیم  رتحـضاو ، ترابعب 

ناسلب ، ) سدقلا حور  نبالا ، مونقا  بالا ، مونقا  دندوب  هس  نایادخ  لوا  زا  دـنیوگ  و  دـشابیم !! هس  نآ  زا  یکی  هلالج  ّلج  هّللا  دـنهلا و  اهنآ 
. تسا حیسم  نآ  هک  دندش  یکی  مونقا  هس  نیا  نآ  زا  دعب  و  تسا ) یتسه  دوجو و  ینعمب  مونقا  ینایرس 

بجاو تاذ  ریغ  رد  یّتح  تسا  لاحم  ینعم  نیاب  یقیقح  داحتا  تباث و  داحتا  نالطب  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لـئالد  اـب  هک  تسین  ياههبـش  و 
يادخ رگم  دشاب  تدابع  قحتـسم  هک  بجاو  یتاذ  دوجو  رد  تسین  ینعی  ٌدِـحاو ، ٌهلِإ  اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  دـیامرفیم  هیآ  رخآ  رد  اذـلف  دوجولا 

. دشابیم اتمهیب  دحاو  تاذ  نآ  هنکمم  تادوجوم  عیمج  ءدبم  تکرش و  مّهوت  زا  یلاعتم  هضحم و  تینادحوب  تسا  فوصوم  هک  هناگی 
يراب تاذ  رب  دئاز  میدق و  ار  اهنآ  ریغ  تایح و  تردـق و  تمکح و  ملع و  لیبق  زا  لاعتم  دـنوادخ  تافـص  هک  تسنآ  تافـص  رد  كرش 

یلع دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکنانچ  دنشابیم  يرصب  يرعشا  لیعامـسا  نب  یلع  نسحلا  یبا  باحـصا  هک  نویرعـشا  دننام  دننادب  یلاعت 
باتک رد ص 58  دـمحا  نب  دّـمحم  دـشر  نبا  یـسلدنا  فورعم  فوسلیف  لصف و  مراهچ  ءزج  رد ص 207  يرهاـظلا  مزح  نب  دـمحا  نب 

. دنشابیم میدق  یلاعت و  يراب  تاذ  رب  دئاز  هّللا  تافص  هک  دندقتعم  دناهدومن  لقن  ۀّلملا ) دیاقع  یف  ّۀلدالا  جهانم  نع  فشکلا  )
ای ّتیرداق  ای  ّتیملاع  تفصب  دنک  فصو  ار  ادخ  ینعی  دنادب  الع  ّلج و  وا  تاذ  رب  هدئاز  تقیقح  رد  ار  يدنوادخ  تافص  سک  ره  سپ 

. تسا كرشم  دنادن  یلاعت  قح  تاذ  نیع  ار  تافص  نآ  نآ و  ریغ  تایح و  ای  تمکح 
درادـن و دوجو  ملاع  رد  یمیدـق  یلاعت  قح  یلزا  تاذ  زج  هکنآ  لاح  هدومن و  تباث  مدـق  رد  وا  يارب  زا  رـس  مه  نیرق و  وفک و  هکنآ  هچ 

ءیـش یبرچ  ینیریـش و  دنتـسین  کـیکفت  لـباق  هـک  نـغور  یبرچ و  رکـش و  ینیریـش و  دـننام  دـشابیم  وا  تاذ  نـیع  يدـنوادخ  تاـفص 
برچ نیریش و  درک  قلخ  ار  نغور  رکش و  لاعتم  دنوادخ  هک  یتقو  نامه  دنشاب  هدش  دراو  نغور  رکش و  تاذ  رب  هک  دنتسین  ياهدحیلع 

الا اهلقعی  ام  سانلل و  اهبرضن  لاثمالا  کلت  دنامیمن . نغور  رکش و  رگید  دنریگب  نغور  رکش و  زا  ار  یبرچ  ینیریـش و  دوش  انب  رگا  دیرفآ 
ینعی ادـخ  میتفگ  یتقو  تسین  یلاعت  يراب  تاذ  رب  دـئاز  يدـنوادخ  تافـص  هک  میوش  هجوتم  ات  تسا  ناهذا  بیرقت  يارب  اهلثم  نوملاعلا 

. خلا میکح  رداق  یح  ملاع 
ار تاقولخم  زا  يدارفا  ای  يدرف  هک  ینعم  نیاب  دنادن  تاذلاب  دّرفتم  دّحوتم و  تقیقح  ینعم و  رد  ار  ادخ  هک  تسنآ  لاعفا  رد  كرش  اما  و 
هک دـندوب  لئاق  دوهی  هچنآ  دـننام  دـنادب  قلخب  ضّوفم  تقلخ  زا  دـعب  ار  روما  هکنآ  ای  دـنادب  هّیهلا  ریبادـت  لاـعفا و  رد  ّرثؤم  ءزج  اـی  ّرثؤم 

هروس 5 هیآ 69  رد  اذـل  هتفر  يرانکب  دوخ  هدومن و  راذـگاو  قلخب  ار  راک  هدـنامزاب و  روما  ریبدـت  زا  رگید  دومن و  قیـالخ  قلخ  دـنوادخ 
ُءاشَی َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَّلُغ  ٌَۀلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  هدومرف  اهنآ  تّمذم  رد  هدئام ) )

. دنهدیم يزور  دننکیم و  قلخ  اهنآ  هدومن  ناماما  هب  روما  ضیوفت  دنوادخ  هک  دنلئاق  دنناوخ  زین  هضّوفم  ار  اهنآ  هک  تالغ  نیکرشم  و 
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ای مما  ای  ءایبناب  روما  ضیوفت  ای  ّرثؤم  ءزج  قیرطب  دنادب  لخدـم  يذ  ار  یـسک  یقیرط  رهب  سک  ره  يدـنوادخ  لاعفا  رد  هک  تسا  یهیدـب 
تسا كرشم  اعطق  نیمومأم  ای  ناماما 

ای دـشاب  هتـشاد  قلخب  هّجوت  زامن  رد  الثم  دـنک  ّقح  ریغب  ار  لد  ّتین  ای  رهاظ و  هّجوت  تدابع  عقوم  رد  هک  تسنآ  تدابع  رد  كرـش  اـما  و 
. تسا كرشم  دشاب  ادخ  ریغ  يارب  لمع  تقو  رد  ّتین  رگا  دراد  ّتین  هب  جایتحا  هک  یتادابع  زا  کلذ  لاثما  دنک و  قلخ  يارب  دنکیم  رذن 

َو ال ًاِحلاص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  هک  هدومن  كرـش )  ) لمع عون  نیا  زا  عنم  فهک )  ) هروس 18 هیآ 110  رد  احیرص  اریز 
ًادَحَأ ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشی 

زا لمع  ره  رهاظ  هک  ینعم  نیاب  دریگن  رظن  رد  ار  دـشرم  ای  ماما  ای  ربمغیپ  تروص  دـیامنن  ادـخ  ریغب  هجوت  دـیاب  تداـبع  لـمع و  عقوم  رد 
هّجوت نطاب  لد و  رد  یلو  دـشاب  ادـخ  يارب  بحتـسم  ای  بجاو  یتدابع  عون  ره  زا  نآ  ریغ  رذـن و  ةاکز و  سمخ و  جـح و  هزور و  زامن و 

. دشاب نآ  ریغ  ای  قیالخ  رظن  بلج  ترهش و  يارب  ینعی  ادخ  ریغب 
. تسا یلماع  ره  لمع  هدننکهابت  هک  تسا  هدش  هدناوخ  رغصا  كرش  رابخا  ناسلب  لمع  رد  يایر  هکنوچ 

ضرع کچوک  كرـش  زا  دـیزیهرپب  ینعی  رغـصالا  كرـشلا  اوقتا  دومرف  هک  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  ربخ  رد  هچنانچ 
. تسا رغصا  كرش  هعمس  ایر و  هعمسلا  ءایّرلا و  دومرف  تسا  مادک  کچوک  كرش  هّللا  لوسر  ای  دندرک 

یتّما یف  یفخا  كرشلا  ّناف  رسلا  كرـشلا  مکایا و  یفخلا  كرـشلا  مکیلع  فاخا  ام  فوخا  ّنا  دومرف  هک  تسیورم  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
ایرب هقدص  ای  دریگ  ایرب  هزور  سک  ره  تسا  كرـشم  دنک  ایرب  زامن  سک  ره  دومرف  هاگنآ  ءاملظلا  ۀـلیللا  یف  افـصلا  یلع  لمنلا  بیبد  نم 

. دشاب كرشم  دنک  ایرب  قاتعا  ای  دنک  ایرب  جح  ای  دهد 
( دوشیم مه  یفخ  كرش  لومشم  تسا  هیبلق  روماب  طوبرم  نوچ  ریخا  عون  نیا  هتبلا  (و 

يارب دنکرشم  نایعیش  سپ  تسا  كرـشم  دنک  قلخ  يارب  رذن  یـسک  رگا  دیدومرف  هک  مینکیم  دنـس  ذاختا  ناتدوخ  شیامرف  زا  ام  ظفاح :
. تسا كرش  هتبلا  تسا  ادخ  ریغ  يارب  رذن  نوچ  دننکیم  هداز  ماما  ماما و  يارب  رذن  هشیمه  هکنآ 

داوسیب موق  لاعفا  ای  لاوقا و  يور  زا  دننک  تواضق  دنهاوخب  رگا  یتّلم  موق و  ره  دیاقع  رد  هک  تسنیا  قطنم  ملع و  لقع و  هدـعاق  یعاد :
. دنیامنیم اهنآ  هطوبضم  بتک  موق و  نآ  نیناوق  رد  لماک  یسررب  هکلب  دننکیمن  تواضق  ربخیب  و 

رگا هک  دیئامن  هجوت  یتسیابن  هعیـش  ربخیب  ماوع  لاعفا  لاوقاب و  دیئامنب  نایعیـش  دیاقع  رد  قیقد  یـسررب  دـیهاوخیم  هک  مه  مرتحم  نایاقآ 
یماع رگا  ای  دـیهدب  رارق  هعیـش  مامت  ای  اهنآ و  كرـش  رب  لیلد  ار  راتفگ  نآ  امـش  اضر  ماما  ای  یلع  اـی  دـنتفگ  اـههچوک  رد  داوسیب  ءارقف 

ره ماوع  رد  یلابا  داوسیب و ال  دارفا  اریز  دیهد  رارق  مصخ  رب  هبلغ  كردم  ار  نآ  امش  دیامنب  هداز  ماما  ای  ماما و  يارب  رذن  هتسنادن  ضحم 
. دنوشیم ادیپ  موق 

رد هک  هعیـش  هّیهقف  بتکب  دـیئامنب  هنـالقاع  یـسررب  دـیهاوخیم  دـیتسین و  یئوـجبیع  هناـهب و  یپ  رد  ضرغیب و  ناـمدرم  امـش  رگا  یلو 
. دیئامن هعجارم  تسا  دوجوم  اههناخباتک  همه  رد  یّطخ  یپاچ و  تسا  مومع  سرتسد 

كرـش يوسب  یقیرط  هکنیا  رب  هوالع  يرفعج  هقف  رد  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیئامن  هعلاـطم  ار  یلمع  لـئاسر  یلالدتـسا و  هقف  بتک  هچناـنچ 
. تسا راکشآ  زراب و  يرفعج  هقف  نوطب  زا  دیحوت  بابل  ّبل  هکلب  درادن  مه  یفارخ  تاروتسد  درادن  دوجو 

ءاهقف عیمج  ياواتف  هیلمع  لئاسر  مامت  رد  زین  رذـن و  باب  نیمه  رد  دـیئامن  هعلاطم  تسا  دوجوم  اههناخباتک  مامت  رد  عیارـش  هعمل و  حرش 
هک ددرگ  روظنم  طرـش  ود  یتسیاب  رذن  عقوم  رد  امتح  ادـخ  يارب  یلمعب  مازتلا  رد  تسا  تادابع  باوبا  زا  یباب  رذـن  نوچ  هک  تسا  هعیش 

. دشاب یناسل  رهب  هغیص  مود  لمع  اب  نراقم  ّتین  لوا  دوشیمن . دقعنم  رذن  دشابن  ود  نآ  زا  یکی  رگا 
طرـش و ود  نیا  يانعم  لوا  دنکیم  یعـس  طرـش  ود  نیا  دوجوب  رگم  دنکیمن  ادـیپ  تقیقح  تروص  شرذـن  هک  دـیمهف  ناملـسم  هکنیمه 

دیامن رذن  دعب  دمهفب و  ار  اهنآ  یگنوگچ 
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هّللا و یف  هّلل و  رذـن  رد  اصوصخم  تادابع  مامت  رد  ّتین  دـیاب  الّوا  هک  دـمهفیم  دـمآ  رب  ياهلاسر  هعلاطم  ای  یهیقف  زا  لاؤس  ماقم  رد  یتقو 
. دوریم نیب  زا  یّلکب  ادخ  ریغ  يارب  ّتین  سپ  دشاب . هّللا  تاضرمل  ابلط 

مان ات  هغیـص  رد  دناوخب و  هغیـص  رذن  عقوم  رد  دیاب  امتح  هدننکرذن  هک  تسنآ  دشابیم  نآ  هدننکتیبثت  لوا و  طرـش  میمتت  هک  مود  طرش 
. دوشیمن يراج  هغیص  دشابن  ادخ 

. رمخلا برش  كرتا  نا  ّیلع  هّلل  دیوگب  دیاب  دنک  بارـش  كرت  دهاوخیم  ای  موصا  نا  ّیلع  هّلل  دیوگب  دیاب  دیامنب  هزور  رذن  دهاوخیم  الثم 
. تاروذن مامت  تسا  قیرط  نیمهب  و 

ءارجا ّتلم  موق و  ره  لها  دوخ  نابزب  دنناوتیم  دـشابن  روسیم  اهنآ  ریغ  ای  نابز  يدـنه  ای  نابز  یـسراف  يارب  یبرع  هغیـص  يارجا  هچنانچ  و 
. دشاب هروبزم  هغیص  اب  فدارم  نآ  يانعم  هکنآ  طرشب  دنیامنب  هغیص 

رذن نآ  اعطق  دشاب  هداز  ماما  ای  ماما  ای  ربمغیپ  مان  هاوخ  دنک  لخاد  ادخ  مان  اب  هدرم  ای  هدنز  زا  ار  يرگید  ای  دـشاب  ادـخ  ریغ  ّتین  رد  رگا  و 
ّهبر ةدابعب  كرشی  دیامرف و ال  هروکذم  هیآ  رد  احیرـص  هکنآ  هچ  تسا  كرـشم  دیامنب  ار  لمع  نیا  ملع  يور  زا  ادمع  رگا  تسا و  لطاب 

. ادحا
هتـسویپ نیغّلبم  ظاّعو و  هچنانچ  دـشاب . ادـخ  يارب  ادـخ و  مانب  امتح  دـیاب  رذـن  هک  دـننامهفب  ار  ناربخیب  هک  تسا  مزال  ملع  لها  رب  هتبلا 

. دنیامنیم هفیظو  ماجنا 
. تسا كرش  دیامنب  ادماع  املاع  رگا  تسا و  لطاب  دشاب  ماما  ربمغیپ و  ول  هدرم و  ای  هدنز  ره  يارب  رذن  هک  دنراد  نایب  امومع  هعیش  ءاهقف 

. دنهدب رارق  اج  رهب  دنراتخم  شفرصم  رد  یلو  دنیامنب  ادخ  يارب  دیاب  ار  رذن 
یسابل ای  یلوپ  دنکیم  رذن  درادن  بیع  دشکب  هدازماما  ای  ماما و  هعقب  ای  دبعم  ای  هناخ  نالف  رد  دربب  ادخ  يارب  يدنفـسوگ  دنکیم  رذن  الثم 

. درادن بیع  دهدب  يریقف  ای  میتی  ای  ملاع  ای  هّللا  لوسر  هیرذ  دیس  نالفب  ادخ  يارب 
كرـش اعطق  دشاب  دّمعت  ملع و  يور  زا  رگا  تسا و  لطاب  امتح  اونیب  میتی و  ای  ملاع  ای  هداز  ماما  ای  ماما  ای  ربمغیپ  يارب  دـنک  رذـن  رگا  یلو 

. تسا
نیبملا غالبلا  ّالا  لوسرلا  یلع  ام  تسا و  نتفگ  نتشون و  غّلبم  ظعاو و  ملاع و  هیقف و  لوسر و  ره  هفیظو 

. تسا ندرک  لمع  ندینش و  مدرم  هفیظو  و 
نآ لصاب  یـصقن  دـنیامنن  لمع  تاروتـسد  قباطم  دوخ  ینید  فیاظوب  دـنورن و  ینید  فیاـظو  مّلعت  میلعت و  یپ  رد  يدارفا  اـی  يدرف  رگا 

. تسین دراو  روتسد  هقیرط و  هدیقع و 
هبتـشم ماوع  رب  ار  رما  دـیناوخن و  كرـشم  ار  نایعیـش  مرتحم  نایاقآ  اهدـعب  ات  دـش  تقیقح  فشک  باوج  زا  رادـقم  نیمهب  منکیم  ناـمگ 

. دینکن
تاعاط و رد  ایر  لامعا و  رد  كرـش  نآ  تسا و  ناهنپ  یفخ و  كرـش  مود  مسق  مینک . مامت  ار  بلطم  هیلوا و  راـتفگب  میدرگرب  تسبوخ 

. تسا تادابع 
ادـخ يارب  تداـبع  كرـش  رد  هک  تسنیا  میدومن  هرامـش  یلج  كرـش  ماـسقا  زا  هک  تداـبع  رد  كرـش  كرـش و  زا  عون  نیا  ناـیم  قرف 

. دنکیم شتسرپ  ار  وا  تدابع  ماقم  رد  دهدیم و  رارق  کیرش 
روظنم ار  يدـشرم  ای  دـنروآ  رظن  رد  ار  تیالو  ماقم  تروص  نیطایـش  ياوغاب  هکنآ  لـثم  دـنریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  ریغ  رگا  زاـمن  رد  ـالثم 

. تسا ضحم  كرش  لطاب و  لمع  نآ  اعطق  دنرادب 
. دشابیم یلج  كرش  رد  لخاد  ّالا  دیایب و  دیابن  یناسنا  رکف  نهذ و  رد  يدحا  تیدحا  ترضح  تاذ  زج  تدابع  رد 

هنم انا  هّلک و  هل  وهف  يریغ  هیف  كرـشا  احلاص  ـالمع  لـمع  نم  یلاـعت  هللا  لوقی  دومرف : هک  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  و 
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كرشلا نع  ءاینغالا  ینغا  انا  ءيرب و 
حدم ار  وا  لمع  نآ  يارب  مدرم  هک  دشاب  نآ  شرظن  دنک و  جـح  ای  دریگب  هزور  ای  دـنک  زامن  هک  یـسک  دـیامرفیم  هک  تسا  ربخ  رد  زین  و 

. لمع نآ  رد  ادخ  يارب  زا  تسا  هداد  رارق  کیرش  قیقحتب  سپ  هلمع ، یف  كرشا  دقف  دننک 
المع لمع  ادبع  ّنا  ول  هک  تسا  هدیـسر  مالّـسلا  امهیلع  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قیاقح  رارـسا  فشاک  قطان  قحب  ماما  ترـضح  زا  زین  و 

اکرشم ناک  سانلا  نم  دحا  اضر  هیف  لخدا  ّمث  ةرخآلا  رادلا  هّللا و  ۀمحر  هب  بلطی 
. دنوشیم كرشم  دنیامنب  ادخ  ریغب  هک  یهّجوت  رصتخمب  یلمع  ره  رد  تسا  عیسو  رایسب  یفخ  كرش  هنماد 

اما تسا  كرش  مه  نیا  دنراد  قلخ  بابساب و  فوخ  دیما و  مشچ  مدرم  بلاغ  هچنانچ  تسا  بابسا  رد  كرـش  كرـش  نیا  ماسقا  زا  یکی 
. روفغم كرش 

دیشروخ دوخ  زا  ار  رثا  نیا  رگا  دشابیم  ءایـشا  تیبرت  رد  ّرثؤم  دیـشروخ  الثم  دننادب  بابـسا  رد  ار  رثا  هک  تسنآ  بابـساب  كرـش  زا  دارم 
. تسین كرش  ادبا  ضیف . هضافا  هلیسو  ار  دیشروخ  دننادب و  میکح  ّرثؤم  زا  ار  رثأ  رگا  تسا و  كرش  ّرثؤم  هجوت  نودب  دننادب 

هراشا و دیجم  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رد  هکنیا  امک  تسا  قحب  هجوت  همدـقم  قح  تایآب  هجوت  اریز  تسا  تدابع  زا  عون  کی  دوخ  هکلب 
. تسا لاعتم  يادخب  هجوت  همدقم  دوخ  اهرظن  نیا  نوچ  دیئامنب  یهلا  تایآب  رظن  هک  تسا  هدش  نآب  رما 

بسکب و بساـک  تحـالفب و  حاـّلف  تعارزب و  عراز  تراـجتب و  رجاـت  هجوت  رظن و  لـیبق  زا  بابـسا  زا  یببـس  رهب  هّجوت  تسا  نینچمه  و 
. تسا كرشم  دیامنب  یلالقتسا  هجوت  رگا  دوخ  لمع  لغشب و  یلغش  ره  لغاش  هرخالاب  هراداب و  يرادا 

درادن یعنام  چیه  تسین  لاعتم  يادخ  زج  هدنهد  رثا  ینعی  هللا  الا  دوجولا  یف  رثؤم  هک ال  ّتین  نیاب  دشاب  بابسا  ببس و  رظن  شرظن  رگا  و 
. دشابیمن مه  كرش  و 

تسین كرشم  یهار  چیه  زا  هعیش 

هجیتن دوخ  تانایب  زا  دیئامرفب  هزاجا  کنیا  میدومن  نایب  ار  وا  راثآ  یناعم و  كرش و  لوصا  دش و  حضاو  بلطم  هک  همّدقم  رصتخم  نیا  اب 
. دینادیم كرشم  ار  نایعیش  میدومن  نایب  هک  یفخ  یلج و  كرش  قرط  زا  کیمادک  زا  امش  ایآ  هک  میریگب .

. دنشاب لئاق  یکیرش  هتمظع  تلج  يراب  ترضح  لاعفا  تافص و  تاذ و  رد  هک  دیاهدینش  یماع  ای  فراع  هعیش  مادک  زا  اجک و  رد  ایآ 
. دنشاب هتشاد  رظن  رد  ار  يرگید  دوبعم  راگدرورپ  تدابع  رد  ای 

عجار هعیـش  نایاوشیپ  همئا و  نید و  ناگرزب  زا  يروتـسد  دیاقع  عورف و  لوصا و  باب  رد  هک  دیاهدید  هعیـش  ثیداحا  رابخا و  بتک  رد  ای 
. دشاب هدیسر  مدومن  ضرع  هک  یکرش  قرط  راثآب 

دیما هقالع و  ای  دـنیامنب  ار  یلمع  مدرم  رظن  بلج  دـنیآشوخ و  يارب  هک  یئایر  لمع  لـیبق  زا  نآ  قرط  ماـسقا  یفخ و  كرـشب  عجار  اـما 
. درادن اهنت  نایعیش  هب  صاصتخا  ندومن  ادیپ  بابساب 

سواسو بیرف  یهاگ  لماک  هجوت  سفن و  هیکزت  شناد و  تفرعم و  مدع  هطساوب  هک  دنراتفرگ  ماسجا  ملاع  رد  یگمه  یّنس  هعیش و  هکلب 
. دندرگیم دراو  ناطیش  تعاطا  رد  هتفر و  نوریب  ّقح  تعاطا  زا  دنوشیم و  بابسا  رد  قرغ  اپارس  ای  دننکیم  یئایر  لمع  هدروخ  یناطیش 

رصتخمب دشابیم  ضامغا  وفع و  لباق  هتبلا  تسا و  روفغم  كرـش  عون  زا  یلو  دش  ضرع  هچنآ  ربانب  هدروآ  قحب  كرـش  ینعم  رد  هچ  رگا 
. دوشیم ضوع  اهنآ  هّیحور  یهّجوت 

. دیدومرف هراشا  لاحلا  هچنانچ  دیئامنیم  هبتشم  ماوع  رب  ار  رما  دینادیم و  كرشم  ار  نایعیش  امش  هار  هچ  زا  سپ 
ناماما زا  تجاح  هک  دومرف  دیهاوخ  قیدصت  دیئامرف  تقد  رگا  مه  امش  دوخ  مدرک  ضرع  یلو  تسا  حیحص  امش  تاشیامرف  مامت  ظفاح :
لصاح هجیتن  میئامن  قحب  یهجوت  هک  نامز  ره  میرادن  يرشب  هطساوب  یجایتحا  ام  نوچ  تسا  كرش  دوخ  ندومن  اهنآب  لّسوت  نتـساوخ و 
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. ددرگیم
نینچ هتفرگ و  رارق  قیقحت  نودب  فالـسا  تاداع  ریثأت  تحت  دـیاب  ارچ  روکف  فصنم  ملاع  امـش  لثم  هک  تسا  بجعت  ّلحم  یلیخ  یعاد :

. دیئامرفب ینایب 
زاب مدومن  بلاطم  حیرـشت  هک  راتفگ  تامدقم و  نیا  رکذ  زا  دعب  هک  دیتشادن  یعاد  ضیارعب  یهجوت  ای  دیدوب و  باوخ  یلاع  بانج  ایوگ 

. تسا كرش  نتساوخ  ناماما  زا  تجاح  دیئامرفیم 
رگا ددرگن . تفای  يدّـحوم  ادـبا  دنکرـشم و  قیالخ  مامت  سپ  دـشاب  نینچ  رگا  تسا  كرـش  قلخ  زا  نتـساوخ  تجاح  قلطم  رگم  مزیزع 

نایاقآ تسا  بوخ  دندیبلطیم ، کمک  قیالخ  زا  ارچ  ءایبنا  سپ  دشاب ، كرـش  اهنآ  زا  ندومن  کمک  ياضاقت  قلخ و  زا  ندیبلط  تجاح 
. دوشب امش  رب  تقیقح  فشک  ات  دیئامرف  تقد  دیجم  نآرق  تایآ  رد  يردق 

نامیلس دزن  ار  سیقلب  تخت  فصآ  ندروآ 

، َنیِِملْسُم ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  دیامرفیم  هک  دیئامن  هجوت  لمن )  ) هروس 27 ات 40  تایآب 38  تسا  یضتقم 
َْلبَق ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاق  ٌنیِمَأ ، ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  یِّنِإ  َو  َکِماقَم  ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اـَنَأ  ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاـق 

زا لبق  ینالوط  لزانم  زا  ار  تمظع  نآ  اب  سیقلب  تخت  تسا  یهیدب  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذه  َلاق  ُهَْدنِع  ارِقَتْسُم  ُهآَر  اَّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ 
ملع اب  نامیلـس  بانج  تداع و  فالخ  رب  تسیرما  نیا  هک  تسا  مّلـسم  تسین و  زجاع  قولخم  راک  ندروآ  نامیلـس  دزن  ندز  مهرب  مشچ 

تجاـح و ياـضاقت  زجاـع  قولخم  زا  هکلب  دومنن . ار  تخت  ندروآ  تساوخرد  دـنوادخ  زا  دـهاوخیم ، یئادـخ  تردـق  لـمع  نیا  هکنیاـب 
بانج ندومن  اضاقت  نیا  دوخ  سپ  دنیامن  رـضاح  وا  يارب  ار  تمظع  اب  تخت  نآ  هک  تساوخ  دوخ  سلجم  نیرـضاح  زا  و  دومن . کمک 
ندمآ زا  لبق  ار  سیقلب  تخت  دیئامن و  یلمع  ار  رما  نیا  امـشب  هداد  ادخ  هوق  اب  دـیناوتیم  امـش  زا  کیمادـک  هک  زجاع  قولخم  زا  نامیلس 

. دیئامن رضاح  نم  دزن  شدوخ 
هک ار  یسک  رگا  تسا  یبلق  رما  مه  كرش  هداد  رارق  بابسا  راد  ار  ایند  دنوادخ  دشابیمن  كرش  قلخ  زا  نتساوخ  تجاح  قلطم  دناسریم 

. دیامنب وا  زا  تجاح  ياضاقت  درادن  یعنام  ادبا  دنادن  ادخ  کیرش  ای  ادخ و  دبلطیم  وا  زا  تجاح 
مـسا هکنآ  نودب  دننکیم  کمک  ياضاقت  دنوریم و  ورمع  رکب و  دـیز و  هناخ  ردـب  هتـسویپ  هک  تسا  لوادـتم  مومع  دزن  لمع  نیا  هکنانچ 

. دنروآ نابز  رب  ار  ادخ 
كرـشم ضیرم  نیا  اـیآ  تشک  ارم  ضرم  درد و  سرب  مدادـب  رتـکد  ياـقآ  دـیوگب  دورب و  رتـکد  بیبـط و  لزنم  برد  یـضیرم  رگا  سپ 

.! تسا
.! تسکرشم دربب  ار  ادخ  مان  هکنیا  نودب  دیهدب  متاجن  دیسرب  مدادب  مدرم  دنزب  دایرف  ایرد  نایم  رد  یقیرغ  رگا 

وت زج  نم  تنمادب  متسد  سرب  مدادب  ریزو  ياقآ  تفگ  مظعا  ریزو  هناخ  رد  تفر  مولظم  دومن ، بیقعت  ار  یهانگیب  مولظم  یملاظ  رگا  ای 
.! تسکرشم هدب  تاجن  ملاظ  نیا  تسد  زا  ارم  مرادن  يدیما 

يا دیوگب  امسر  دیامن و  کمک  بلط  دوخ  ناگیاسمه  زا  ماب  يالاب  رد  وا  دورب و  وا  سومان  ای  لام  ای  ناج  دصقب  یسک  هناخب  يدزد  رگا 
. تسکرشم دنکن  يراج  نابزب  تعاس  نآ  رد  ار  ادخ  مسا  ادبا  دیهدب و  متاجن  دیسرب  مدادب  مدرم 

يزروضرغ ای  دـننادان و  ای  دـنناوخب  كرـشم  رگا  دـنناوخیمن و  كرـشم  ار  مدرم  زا  عون  نیا  ـالقع  زا  يدـحا  تسا و  یفنم  باوج  اـعطق 
ای دنادب  دوخ  نایادخ  ار  دّمحم  لآ  یـسک  رگا  دناقفتم  امومع  هعیـش  هعماج  دیئامنن  يراک  هطلغم  دیهد  فاصنا  مرتحم  نایاقآ  دناهدومن !.

. میئوجیم يرازیب  اهنآ  زا  ام  تسکرشم و  اعطق  دنادب  یئادخ  لاعفا  تافص و  تاذ و  رد  کیرش  ار  اهنآ 
ای ینکردا ، هللا  یلع  ای  هک  تسین  نیا  نآ  يانعم  ینکردا  نیـسح  ای  ینکردا ، یلع  ای  دـنیوگیم  اهیراتفرگ  رد  نایعیـش  دیاهدینـش  امـش  رگا 
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. ینکردا هللا  نیسح 
هلیـسوب دننادیم و  تاجن  بابـسا  هلیـسو و  ار  لیلج  نادناخ  نآ  اهبابـساب  ّالا  رومالا  يرجی  نا  هللا  یبا  هک  تسا  بابـسا  راد  ایند  نوچ  هکلب 

. دنیوجیم لاعتم  يادخب  هّجوت  اهنآ 
. دندرگیم هطساو  هلیسو و  لابندب  هک  دنیامنیمن  تجاح  بلط  ادخ  زا  القتسم  ارچ  ظفاح :

. تسا ظوفحم  راگدرورپ  هناگی  تاذب  تبسن  مومغ  مومه و  عفد  جئاوح و  بلط  رد  ام  یلالقتسا  هّجوت  یعاد :
هیآ 39 رد  هچنانچ  تفر  وا  تمظع  اب  هاگردب  دیاب  هلیـسو  اب  هک  دیامنیم  تیاده  ار  ام  تسا  ینامـسآ  مکحم  دنـس  هک  دـیجم  نآرق  یلو 

: دیامرفیم هدئام )  ) هروس 5
. َۀَلیِسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

دناقح ضیف  طیاسو  دمحم  لآ 

زا ضیف  هطـساو  نیحلاص و  دابع  ار  اهنآ  هکلب  مینادیمن  روما  دـقع  ّلح و  رد  لقتـسم  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  دّـمحم  لآ  نایعیـش  ام 
. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  روتسد  بسح  رب  لیلج  نادناخ  نآب  ام  لّسوت  مینادیم و  ضاّیف  ءدبم 

. دندّمحم لآ  هیآ  رد  هلیسو  زا  دارم  هک  هدش  مولعم  اجک  زا  هداد و  ار  اهنآب  لّسوت  روتسد  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکم  یبن  اجک  رد  ظفاح :
. دیوش نم  تیب  لها  ترتعب و  لّسوتم  کلاهم  زا  تاجن  يارب  هک  هدومرف  رما  رابخا  زا  يرایسب  رد  یعاد :

. دیئامرف نایب  ام  يارب  دیراد  رظن  رد  رگا  رابخا  نآ  زا  تسا  نکمم  ظفاح :
میعن وبا  ظفاح  لیبق  زا  امـش  ءاـملع  رباـکا  دـنربمغیپ  تیب  لـها  ترتع و  هلیـسو  زا  دارم  هک  تسمولعم  اـجک  زا  دـیدومرف  هکنیا  اـما  یعاد :
لقن دوخ  ریـسفت  رد  یبـلعث  دـمحا  ماـما  ّیلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  رد  يزاریـش  رکب  وبأ  ظـفاح  ّیلع و  یف  نآرقلا  لوزن  رد  یناهفـصا 
نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرایـسب  رابخا  هچنانچ  دنربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  هفیرـش  هیآ  رد  هلیـسو  زا  دارم  هک  دنیامنیم 

. هدیسر باب 
يربک هقیدص  ترـضح  هبطخ  هغالبلا  جهن  حرـش  مراهچ  دـلج  رد ص 79  دـشابیم  امـش  ءاملع  فارـشا  زا  هک  یلزتعم  دـیدحلا  یبأ  نبا  و 
هراـشا همولظم  یبیب  هبطخ  لوا  رد  هک  هدومن  لـقن  راـصنا  رجاـهم و  روضح  رد  كدـف  بصغ  هّیـضق  رد  ار  اـهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  همطاـف 
هتلیـسو نحن  هلیـسولا و  هیلا  ضرالا  تاوامـسلا و  یف  نم  یغتبی  هرون  هتمظعل و  يذلا  هللا  دمحا  و   » ترابع نیاب  دـیامرفیم  هیآ  نیا  يانعمب 

« هقلخ یف 

نیلقث ثیدح 

اب هک  تسا  نیلقث  فیرش  ثیدح  تلاسر  تیب  لها  زا  هرهاط  ترتع  دّمحم و  لآ  يوریپ  لّسوت و  کّسمت و  زاوج  رب  هنقتم  لئالد  هلمج  زا 
يدعب اّولضت  نل  هب  متکّسمت  نا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدیسر  رتاوت  دحب  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرفلا دنع  هحیحص  دانسا 

ام ياملع  رباکا  دزن  رد  بلطم  نیا  هکنآ  يارب  دیدناوخ  رتاوتم  دانـسالا و  حیحـص  ار  ثیدح  نیا  هک  دیدومرف  هابتـشا  منکیم  نامگ  ظفاح :
ربتعم حیحـص  رد  يراخب  لیعامـسا  نب  دّمحم  تعامج  ّتنـس و  هبعک  هلبق و  ام  راوگرزب  خیـش  هکنآ  ینعم  نیا  رب  لیلد  تسا و  مولعم  ریغ 

. هدومنن رکذ  دشابیم  بتک  حصا  میرک  نآرق  زا  دعب  هک  دوخ 
اب یّکم  رجح  نبا  یّتح  تسا  مّلسم  ناتدوخ  ياملع  دزن  رد  فیرش  ثیدح  نیا  رابتعا  تّحص  هکلب  مدومنن  هابتـشا  یعاد  هکنآ  الّوا  یعاد :

. هدومن ثیدح  نیا  تّحصب  فارتعا  دراد  هک  یبّصعت  لامک 
سپ باب 11  زا  مراهچ  هیآ  لیذ  هقرحم  قعاوص  مود  لصف  رخآ  هب ص 89 و 90  دیئامن  هعجارم  ناترکف  ندش  نشور  يارب  تسا  یضتقم 
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ةریثک اقرط  نیلقثلاب  کّسمتلا  ثیدـحل  ّنا  ملعا  دـیوگ  هدومن  ملـسم  یناربط و  لـبنح و  نب  دـمحأ  ماـما  يذـمرت و  زا  راـبخا  لـقن  هکنیا  زا 
ایباحص نیرشع  فّین و  نع  تدرو 

رد هنیدم  رد  دـنیوگ  قرط  ضعب  رد  و  تافرع . رد  عادولا  ۀّـجح  رد  دـنیوگ  قرط  ضعب  رد  تسا  ثیدـح  قرط  رد  یفالتخا  دـیوگ  هاگنآ 
، هدوب فئاط  زا  نتـشگرب  زا  دعب  اهنآ  ضعب  رد  مخ و  ریدـغ  رد  تسا  اهنآ  ضعب  رد  هباحـص و  زا  دوب  رپ  هرجح  هک  یتقو  رد  توم  ضرم 
( هدیدرگ رکذ  هک   ) هنکما نیا  مامت  رد  هک  درادـن  یعنام  دـشابیمن و  تافالتخا  نیا  رد  یتافانم  دـیوگ  هدومن  رظن  راهظا  دوخ  نآ  زا  سپ 

. هرهاط ترتع  میرک و  نآرق  نأش  تمظع  تابثا  يارب  دشاب  هدومن  رارکت  ار  ثیدح  نیا  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر 

تسا تداعس  بجوم  بصعت  زا  یلاخ  رظن  تقد 

نیا يرایسب  تاهج  زا  دشابیم ! فیرـش  ثیدح  نیا  تّحـص  مدع  رب  لیلد  هدومنن  لقن  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  نوچ  دیدومرف  هکنیا  اما  و 
. تسا روفنم  ءاملعلا  دنع  دودرم و  نایب 

مامت جاجح و  نب  ملـسم  يراخب  لدع  یّتح  دناهدومن  لقن  امـش  ياملع  رباکا  مومع  یلو  هدومنن  لقن  يراخب  رگا  ار  ثیدح  نیا  هکنآ  هچ 
. دناهدومن رکذ  دوخ  هربتعم  بتک  رد  اطوسبم  هّتس  حاحص  بابرا 

حیحـصب ار  ناتدوخ  دیاقع  دـیئامن  صخـشم  دـیزادنا و  رودـب  هتـسش و  ار  دوخ  ءاملع  هربتعم  بتک  حاحـص و  مامت  مرتحم  نایاقآ  دـیاب  ای 
يوقت شناد و  ملع و  هغبان  ّتنـس  لها  نایم  دوخ  نامز  رد  کی  ره  هک  دوخ  ءاملع  ریاـس  شناد  ملع و  تلادـعب و  دـیفرتعم  رگا  يراـخب و 

. دیئامن لوبق  دناهدومن  لقن  نارگید  هدومنن و  لقن  يراخب  یتاهجب  ار  يربخ  رگا  هک  تسا  یضتقم  هّتس  حاحص  بابرا  اصوصخم  دناهدوب 
لباق شودخم و  انتم  ای  ادنـس  هک  يربخ  ره  هدومنیم  رایـسب  تقد  رابخا  لقن  رد  هدوب و  طاتحم  رایـسب  يراخب  طقف  هتـشادن  یتاهج  ظفاح :

. هدومنن لقن  هدوبن  لقع  لوبق 
. مصی یمعی و  ءیشلا  بح  هدعاق  يور  ّتنس  لها  نایاقآ  هابتشا  یعاد :

هدروآ دوخ  حیحـص  رد  هک  ار  يربخ  ره  هدوب و  قیقد  رایـسب  يراخب  ياقآ  هک  دـینکیم  نامگ  دـیراد  ولغ  وا  هرابرد  نوچ  تسا  اـج  نیمه 
لاّعج باّذک  روفنم  دودرم  صاخـشا  يرایـسب  يراخب  دانـسا  هلـسلس  رد  تسین  نینچ  هکنآ  لاح  تسا و  لزنم  یحو  دـننام  ربتعم و  رایـسب 

. تسا دوجوم 
ّتنـس و لها  مامتب  تناـها  ینعی   ) دـیاهدومن يراـخب  شناد  ملع و  ماـقمب  تناـها  هکنیا  يارب  تسا  روفنم  دودرم و  امـش  ناـیب  نیا  ظـفاح :

(. دیاهدومن تعامج 
رد هجردنم  رابخا  زا  يرایسب  هدومن و  یگدیسر  رابخاب  هناقیقد  هک  امش  ياملع  زا  ناگرزب  مامت  سپ  تسا  تناها  یملع  داقتنا  رگا  یعاد :
در اهنآ  دانـسا  هلـسلس  رد  لاّعج  باّذـک  دودرم  صاخـشا  دوجو  تهج  زا  ار  ملـسم  يراخب و  نیحیحـص  اـصوصخم  امـش  هربتعم  حاـحص 

. دناهدوب دودرم  شناد و  ملع و  ماقمب  هدننکتناها  یگمه  دناهدومن 
لقن هچنآ  سپ  تسا  ملـسم  ای  يراخب  نوچ  هک  دیرگنن  ولغ  تلاحب  هعلاطم  عقوم  رد  رابخا و  بتک  رد  دیوش  قیقد  يردق  نایاقآ  تسبوخ 

. تسا رودصلا  عوطقم  حیحص و  ینعم  مامتب  هدومن 
حرج و رد  هک  یبتکب  البق  دیراد  ولغ  رظن  ملسم  يراخب و  نیحیحصب  اصوصخم  هّتس  حاحصب  هک  مالعا  ءاملع  ریاس  یلاعبانج و  تسا  مزال 

. دینادب ثیداحا  لقن  رد  ار  ناشیا  رظن  ناعما  تدش  يراخب و  ياقآ  تمظع  ردق و  ات  دیئامن  هعجارم  دناهتشون  رابخا  لیدعت 
نبا تاعوضوملا  ةرکذت  یبهذ و  كردتـسملا  صیخلت  لادـتعالا و  نازیم  یطویـس و  هعوضوملا  ثیداحا  یف  هعونـصملا  یلآللا  امـش  رگا 
داریا یعادب  دیناوخب  ار  دوخ  گرزب  ياملع  هیلاجر  بتک  هرخالاب  دادغب و  بیطخ  یلع  نبا  دمحأ  رکب  وبأ  فیلأت  دادـغب  خـیرات  يزوج و 

. میاهدومن تناها  يراخب  ياقآب  هک  دیئامرفیمن  دیریگیمن و 
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دناهدومن ربخ  لقن  لاعج  دودرم و  لاجر  زا  ملسم  يراخب و 

نیباّذـک هدودرم  لاجر  زا  هعوضوم  رابخا  متفگ  هک  دوب  نیا  زج  یعاد  ضرع  دـیدش  ینابـصع  یلاـعبانج  هک  مدرک  ضرع  هچ  یعاد  رگم 
. تسا دوجوم  ملسم  يراخب و  نیحیحص  رد  یتح  امش  حاحص  رد 

لقن دودرم  عاّضو  لاّعج  لاجر  زا  يرایـسب  زا  دـینیبیم  دـیئامن  هعلاطم  رگا  هناقیقد  لاجر  بتکب  هعجارم  اب  ار  يراخب  حیحـص  رابخا  اـمش 
نب سونب  یّلبا و  يدهم  نب  میهاربا  نایب و  نب  دّمحم  يدنقرمـس و  دبع  نب  دّمحم  یجراخ  همرکع  باّذـک و  هریره  وبأ  لیبق  زا  هدومن  ربخ 

نارمع باّذک و  ورمع  نب  نامیلس  دواد  وبأ  یناّرح و  دقاو  نب  هّللا  دبع  ینامی و  دّمحم  نب  دمحا  یلبح و  دلاخ  نب  دّمحم  یطساو و  دمحا 
بتکب هچنانچ  درادن  ار  اهنآ  مامت  لقن  ياضتقا  یعاد  هظفاح  سلجم و  تقو  هک  دناهدومن  ربخ  لقن  هدودرم  تاور  زا  نارگید  ناّطح و  نب 

. ددرگ راکشآ  امش  رب  رما  تقیقح  دیئامن  هعجارم  هیلاجر 
رهاوظب راـبخا  لـقن  رد  هدوبن و  طاـتحم  قیقد و  هداـعلا  قوف  ینعی  دـشابیمن  تسا  رگهولج  امـش  رظن  رد  هک  یمـسق  نآ  يراـخب  ياـقآ  هک 

هدوب حالـصلا  رهاظ  هک  هدینـش  سک  ره  زا  يربخ  ره  رواب  شوخ  هدوب و  نیب  شوخ  یلیخ  ینامدوخ  حالطـصاب  هتـشاد و  هجوت  صاخـشا 
. هدومن طبض 

رد هدومن و  ادـج  ار  هدودرم  هعوضوم  رابخا  هک  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  هک  تسا  ناتدوخ  ياـملع  هیلاـجر  بتک  ینعم  نیا  رب  لـیلد 
هجوت اب  دشاب و  امـش  ام و  هجوت  دروم  زورما  ات  هدیرد  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  هدرپ  هدومن و  هناقیقد  رظن  ناعما  ملـسم  يراخب و  تاور  هلـسلس 

رواب لقع  ایآ  هدوب  وا  يراکطایتحا  تهج  زا  هدومنن  لقن  يراخب  هک  ار  هرهاط  ترتعب  کّسمت  نیلقث و  ثیدـح  دـیئامرفن  بشما  بتک  نآب 
شناد لقع و  ملع و  لها  رخـسمت  دروم  ات  دـیامن  لقن  ار  عاّضو  باّذـک  قثوم  ریغ  تاور  زا  هعوضوم  رابخا  طاتحم  قیقد  ملاع  هک  دـنکیم 

نایم رد  یـسوم  نتفر  تروع  رتاس  نودـب  هنهرب و  ای  وا و  ندومن  روک  لیئارزع و  تروص  رب  هّللا  میلک  ندز  یلیـس  ثیدـح  ایآ  دریگ  رارق 
. دشابیمن تاموهوم  تافارخ و  زا  مدومن  ضرع  البق  هک  ار  لیئارسا  ینب 

اهنآ زا  یضعبب  هدومن و  لقن  حیحـص  رد  هک  دوخ  ياپ  قاس  نتخاس  رهاظ  حورجم و  ياپ  اب  تمایق  زور  رد  راگدرورپ  تیؤر  ثیداحا  ایآ 
. دشابیمن تایرفک  زا  میدومن  هراشا 

ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  هللا  لوسرب  تناها  کحضم و  ربخ 

دلج رد  ملـسم  نینچمه  و  بارحلاب ) وهللا   ) باب دوخ  حیحـص  مود  دلج  رد ص 120  هک  تسا  يراخب  لمع  ملع و  طایتحا  تدـش  زا  اـیآ 
ناحایـس زا  یعمج  يدیع  زور  هک  دنیامنیم  لقن  هریره  وبا  زا  دیعلا  مایا  یف  هیف  ۀیـصعم  يذـلا ال  بعللا  یف  ۀـصخرلا  باب  رد  حیحـص  لوا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دندومنیم  مرگرـس  ار  مدرم  بعل  وهل و  بابـسا  اب  دندوب و  هدـش  عمج  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  ینادوس 
يور زا  ار  شرـس  هک  یمـسقب  دومن  راوس  دوخ  تشپ  ار  وا  ترـضح  هّللا  لوسر  ای  یلب  درک  ضرع  ینک  اشامت  يراد  لـیم  دومرف  هشیاـعب 

رتبوخ هک  دومنیم  بیغرت  ار  اهنآ  هشیاع  ندرب  تذل  يارب  ترـضح  دراذـگ  شکرابم  تروصب  تروص  هدیـشک و  ترـضح  نآ  فتک 
!؟ دراذگ نیمز  رب  ار  وا  هاگنآ  دش  هتسخ  هشیاع  هک  ینامز  ات  دننک  يزاب 

. دینادیمن دوخب  تناها  ار  نآ  دیوشیمن و  ینابصع  دنهدب  اهامش  زا  رفن  کیب  یتبسن  نینچ  رگا  هک  دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امش 
دندوب يرگیزاب  یگدنزاس و  لوغـشم  رگیزاب  ياهتـسد  ظفاح  ياقآ  لزنم  تشپ  بشید  تسا  هتفگ  هدـنیوگ  هک  دـیوگب  ظفاح  بانج  رگا 

ات دینک  يزاب  بوخ  دیوگیم  اهرگیزاب  هب  یتح  دنکیم  اشامت  هدومن و  دـنلب  دوخ  تشپ  رب  ار  شلایع  ردـقلا  لیلج  ملاع  ظفاح  ياقآ  مدـید 
نینچ امـش  صلخم  هدنب  رگا  و  ددرگیمن ، رثأتم  دشکیمن و  تلاجخ  فرح  نیا  ندینـش  زا  ظفاح  ياقآ  ادـخب  ار  امـش  دربب  تذـل  نم  لایع 

یلهاج ینالف  دـنیوگیمن  القع  مدرک  لقن  رگا  منک و  لقن  تسا  راوازـس  اـیآ  مدینـش  دـشاب  حالـصلا  رهاـظ  ول  ياهدـنیوگ و  زا  ار  یفرح 
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. دیدومن لقن  ارچ  دیتسه  لقاع  هک  امش  دز  ار  یفرح 
دوخ باتک  رد  دوب  راوازـس  دینـش  يربخ  نینچ  ضرف  رب  هدوب  رابخا  جالح  قیقد و  اعقاو  رگا  هک  يراخب  تالوقنمب  دـینک  تواضق  هاـگنآ 

. دیناوخب نآرقلا  دعب  بتکلا  ّحصا  ار  باتک  نآ  مه  نایاقآ  دیامن و  لقن 
ترتـع دـیجم و  نآرقب  کّـسمت  نم  زا  دـعب  هک  ار  دوـخ  تما  دـیامرفیم  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  هـک  ار  نـیلقث  ثیدـح  یلو 

.! دیامنن لقن  تسا ) نایم  رد  ترتع  مان  نوچ   ) دیئوجب نم  تیب  لها  زا  نیموصعم 
.! دیامن لقن  دوخ  بتک  باوبا  رد  دهدیمن  ار  اهنآ  مامت  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  هک  هموهوم  هلوعجم  رابخا  نکل  و 

ینعم نیاب  هدوب  طاتحم  رایـسب  تعامج  ّتنـس و  ءاملع  نایم  رد  يراخب  ياقآ  هک  ار  امـش  نایب  میامنیم  قیدـصت  یعاد  تهج  کی  زا  یلو 
لقن اطایتحا  هتـشاد  تیالو  ماقم  ناونعب  تراهط  تیب  لها  تمرح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  تاـبثا  هب  یهار  هک  هدروخرب  يربخ  رهب  هک 

. دنیامن رهاظ  ار  تقیقح  ّقح و  ددرگ و  نادنمشناد  تسد  هبرح  يزور  ادابم  هک  هدومنن 
يرورـض و رتاوتم و  ول  يربخ و  ره  هک  میروخیمرب  نشور  عوضوم  نیاب  میئامنیم  هلباقم  يراخب  حیحـص  اـب  ار  حاحـص  تادـلجم  هچناـنچ 

. دندومنن لقن  ناشیا  هدوب  هیهلا  تایآ  نآرقب و  دّیؤم 
َنیِذَّلا َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  و  خلا ، َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هفیرـش  تایآ  لوزن  ببـس  رد  رایـسب  ثیداحا  دـننام 

خلا َنِیبَْرقَْألا ، َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  و ، َنوُعِکار ، ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ 
هچنآ اهنیا  ریغ  هّطحلا و  باب  ثیدح  ۀنیفّـسلا و  ثیدح  تاخاوملا و  ثیدح  رادلا و  موی  راذنالا  ثیدـح  ریدـغلا و  موی  ۀـیالولا  ثیدـح  و 

. دندومنن لقن  اطایتحا  ناشیا  هتشاد  تراهط  تیب  لها  تمرح  تیالو و  ماقم  تابثاب  یتبسن 
متاخ سّدـقم  دوجو  ّصخالاب  ماظع و  ءاـیبنا  هسدـقم  تاـماقمب  تناـها  رد  هک  هدوب ) عاّـضو  باّذـک  لاّـعج  ره  زا  ول  و   ) یثیدـح ره  یلو 

. میدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  هک  هدومن  لقن  طایتحا  نودب  هتشاد  یهار  ترضح  نآ  هرهاط  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا 

نیلقث ثیدح  دانسا  رد 

زا نارگید  هدومنن  لقن  يراخب  ياقآ  ار  نیلقث  فیرـش  ثیدـح  رگا  هک  دـینادب  ات  میامن  هراشا  امـش  هربتعم  بتک  زا  ضعبب  مراـچان  کـنیا 
. دناهدومن لقن  جاّجح  نب  ملسم  امش ) دزن  نایب  تّحص  رد   ) يراخب لدع  یتح  امش  ياملع  نیقثوم  رباکا و 

رد ص 30 یئاـسن  ننـس و  مود  ءزج  رد ص 307  يذـمرت  حیحـص و  رد  دواد  یبأ  حیحـص و  متفه  دـلج  رد ص 122  جاّـجح  نب  ملـسم 
رد مکاح  دنسم و  مجنپ  دلج  مراهچ و ص 182 و 189  دلج  میس و ص 26 و 59  دلج  رد ص 14 و 17  لبنح  نب  دمحا  ماما  صئاصخ و 

رد ص 182 يزوج  نبا  طبس  ءایلوالا و  ۀیلح  لوا  دلج  رد ص 355  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  كردتسم و  میس  دلج  ص 109 و ص 148 
نیب عمج  رد  نیزر  نیحیحّصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  ۀباغلا و  دسا  موس  دلج  مود و ص 147  دلج  رد ص 12  يرزج  ریثا  نبا  هرکذت و 

بلاطم رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  دـیرفلا و  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  كردتـسم و  صیخلت  رد  یبهذ  ریبک و  رد  یناربط  ۀّتـسلا و  حاحّـصلا 
ةدوم زا  مود  ةدوم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  هدوملا و  عیباـنی  باب 4  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  لوئـسلا و 

لوصف رد ص 25  یکلام  غاّبـص  نب  نیّدـلا  رون  راـصبالا و  رون  رد ص 99  یجنلبـش  هغالبلا و  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  یبرقلا و 
نب دّـمحم  بقاـنم و  رد  یعفاـش  یلزاـغم  نبا  یناعمـس و  ناـیبلا و  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماـما  نیطمـسلا و  دـئارف  رد  ینیومح  هّمهملا و 

دعـس نب  دمحم  باب 62 و  نمـض  بلاطلا  تیافک  رد ص 130  مخ و  ریدـغ  هبطخ  تحـص  نایب  رد  لوا  باـب  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی 
دلج رد ص 113  یقشمد  ریثک  نبا  ماصتعا و  هیآ  نمض  ریسفت  میـس  دلج  رد ص 18  يزار  رخف  تاقبط و  مراهچ  دـلج  رد ص 8  بتاک 
حرش مشش  ءزج  رد ص 130  دیدحلا  یبا  نبا  دیرفلا و  دقع  مود  دلج  رد ص 158 و 346  هبر  دبع  نبا  تّدوم و  هیآ  نمض  ریسفت  مراهچ 

ةدوملا عیبانی  و 230  و 199  و 126  و 115  و 95  و 34  و 32  و 31  و 30  و 29  و 25  تاحفـص 18  رد  یفنح  نامیلـس  هغالبلا و  جهن 
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هک امش  ياملع  رباکا  زا  نارگید  هفلتخم و  تارابعب  قعاوص  تاحفص 75 و 87 و 90 و 99 و 136  رد  یکم  رجح  نبا  هفلتخم و  تارابعب 
لقنب هک  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تارابع  ظافلا و  رد  یفالتخا  رـصتخمب  تسین  ام  سلجم  رـصتخم  نیا  تقو  یـضتقم  اهنآ  مامت  لاوقا  لقن 

هللا و باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دومرف  هک  دناهدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هدیـسر  رتاوت  ّدحب  هّماع  هّصاخ و  لاوقا 
متکـسمت نا  ام  کله ، دـقف  امهنع  فّلخت  نم  یجن و  دـقف  امهب  کسمت )  ) لّسوت نم  ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لـها  یترتع 

ادبا اّولضت  نل  امهب 
تراهط تیب  لها  میرک و  نآرقب  میئوجب  لّسوت  کّسمت و  یتسیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رماب  راچان  هک  تسام  مکحم  لیلد  نیا 

. نیعمجا مهیلع  هّللا  مالس 
نیاب هریره  وبا  زا  دوخ  دنسب  یحلطلا  یمیتلا  یشرقلا  هّللا  دبع  نب  ۀحلط  نب  قاحـسا  نب  هّللا  دبع  نب  یـسوم  نب  حلاص  ار  ثیدح  نیا  خیش :

، خلا یتنس  هللا و  باتک  نیتنث  مکیف  تفلخ  دق  ینا  هک  هدومن  لقن  قیرط 
ماما ییحی و  یبهذ و  لیبق  زا   ) لیدـعت حرج و  بابرا  دودرم  و  فیعـض ، كورتم  حـلاط  درف  کی  زا  هفرط  کی  ثیدـح  لقن  اب  زاـب  یعاد :
عناق ار  امـش  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  هربتعم  رابخا  همه  نیا  لقن  نم  ياقآ  دیتفرگ  ار  سلجم  تقو  مهریغ ) يدـع و  نبا  يراخب و  یئاسن و 

هک تسا  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف یقافتا  هکنآ  لاح  دیتسج و  دانتـسا  ناتدوخ  ءاملع  هذباهج  دزن  لوبق  لباق  ریغ  ثیدح  نینچب  هک  هدومنن 
دوخ هک  یتّنـس  دـنهاوخیم  نّیبـم  ود  ره  ّتنـس  باـتک و  هکنآ  هچ  یتنـس  هن  یترتـع  هللا و  باـتک  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هّللا لوسر  ّتنـس  هدـننکرهاظ  مه  نآرق و  نّیبم  مه  هک  تسا  نآرقلا  لیدـع  ترتع  سپ  دـشاب  نآرق  نّیبم  دـناوتیمن  تسا  نّیبم  هب  جاـتحم 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هنیفس ثیدح 

لقن رتاوت  ّدـحب  ابیرقت  امـش  گرزب  ءاـملع  زا  يرایـسب  هک  تسا  هنیفـس  هربتعم  ثیدـح  تلاـسر  تیبلهاـب  لّـسوت  رد  اـم  لـئالد  زا  رگید  و 
. دناهدومن

حیحـص رد  جاّجح  نب  ملـسم  لیبق  زا  دناهدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  رفن  دـص  زا  هدایز  مراد  رظن  رد  هچنآ  و 
خیرات رد  يدادغب  بیطخ  رکب  وبا  باعیتسا و  رد  ربلا  دبع  نبا  ۀیلح و  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  دوخ و 
لوصف رد  یکلام  غاّبـص  نبا  هرکذـت و  رد  يزوج  نبا  طبـس  هیاهن و  رد  ریثا  نبا  لوئـسلا و  بلاـطم  رد  یعفاـش  هحلط  نب  دّـمحم  دادـغب و 

بیغلا و حیتافم  ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما  راصبالا و  رون  رد  یجنلبش  نمؤم  دیس  هنیدملا و  خیرات  رد  يدوهمس  نیدلا  رون  هماّلع  هّمهملا و 
كردتسم و میس  دلج  رد ص 151  مکاح  طسوا و  رد  یناربط  نایبلا و  فشک  ریسفت  رد  یبلعث  ماما  روثنملا و  ّرد  رد  یطویس  نیدلا  لالج 

هیآ لـیذ  رد  یّکم  رجح  نبا  یبرقلا و  ةدوم  زا  مود  تدوـم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  ةدوـملا و  عیباـنی  باب 4  رد  یفنح  یخلب  ناـمیلس 
مظاعا زا  نارگید  بلاطلا و  تیافک  باب 100 ص 233  رد  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  دوخ و  خیرات  ریسفت و  رد  يربط  قعاوص و  زا  متشه 

اهبکر نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لها  لثم  اّمنا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  امـش  ءاملع 
. کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و 

نآ لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع  لضاف  هماّلع  هچنانچ  هدومن  هراشا  ثیدـح  نیا  تحـصب  دوخ  تایبا  رد  یعفاش  سیردا  نب  دّـمحم  ماـما  زین  و 
. هدومن لقن  قیرط  نیاب  ار  تایبا 

مهب تبهذ  دق  سانلا  تیار  امل  و 
لهجلا یغلا و  رحبا  یف  مهبهاذم 

اجنلا نفس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر 
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لسرلا متاخ  یفطصملا  تیب  لها  مه  و 
مهؤالو وه  هللا و  لبح  تکسما  و 

لبحلاب کسمتلاب  انرما  دق  امک 
ۀقرف نوعبس  نیدلا  یف  تقرتفا  اذا 
لقنلا حضاو  یف  ءاج  ام  یلع  افین  و 

ۀقرف ریغ  مهنم  جان  کی  مل  و 
لقعلا ۀحاجرلا و  اذ  ای  اهب  یل  لقف 

دمحم لآ  كالهلا  ۀقرفلا  یف  أ 
یل لق  مهنم  تجن  یتاللا  ۀقرفلا  ما 

دحاو لوقلاف  نیجانلا  یف  تلق  ناف 
لدعلا نع  تفح  كالهلا  یف  تلق  نا  و 

ینناف مهنم  موقلا  یلوم  ناک  اذا 
ّلظ مهّلظ  یف  لاز  مهب ال  تیضر 

هلسن اماما و  یل  ایلع  تیضر 
لحلا عسوا  یف  نیقابلا  نم  تنا  و 

هک دیامنیم  رارقا  هنوگچ  دینیبیم  تعامج  ّتنس و  گرزب  ياوشیپ  یعفاش  ماما  زا  مه  نآ  هحـضاو و  راعـشا  نیاب  دیئامنب  هجوت  بوخ  رگا 
طقف هموـحرم  تما  هقرف  داـتفه  زا  هیجاـن  هقرف  اریز  تسا  تاـجن  بابـسا  هرهاـط  هداوناـخ  نیاـب  لـسوت  کـسمت و  هنیفـس و  نیاـب  بوـکر 

. سب دندّمحم و  لآ  يانع  لیذب  نیلّسوتم  نیکّسمتم و 
. لاعتم يادخ  يوسب  لیلج  نادناخ  نیاب  دنیوجیم  لسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوخ  رمالا  بسح  نایعیش  سپ 

راک دنک  هثاغتسا  دلانب و  ادخ  يوسب  هلیسو  اب  رگا  درادن و  هلیسو  هطـساوب و  جایتحا  رـشب  امـش  هدومرفب  انب  رگا  هک  دمآ  مدای  رگید  بلطم 
هثاغتسا تفریم و  ادخ  يوسب  هطساو  اب  رارطـضا  جایتحا و  عقوم  رد  ارچ  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  سپ  دشابیم  كرـشم  هدومن و  یطلغ 

. تفرگیم هجیتن  ات  درکیم 
تـسا ینمتم  مونـشیم  ار  یفرح  نینچ  هک  تسیاهبترم  لوا  نیا  هدادـن و  ماـجنا  یلمع  هطـساو  اـب  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  زگره  ظـفاح :

؟. دیئامرف نایب  ار  شدروم 
ات تفریم  ادـخ  يوسب  اهنآ  هلیـسوب  تسجیم و  ترـضح  نآ  هرهاط  ترتع  تلاسر و  تیبلهاب  لسوت  جاـیتحا  عقاوم  رد  ررکم  هفیلخ  یعاد :

. میامنیم هراشا  هنومن  يارب  دراوم  نآ  زا  دروم  ودب  سلجم  ياضتقاب  تفرگیم  هجیتن 
ءاقـستسا يارب  مدرم  ررکم  يرجه  لاس 17  رد  هک  دـیامنیم  لـقن  قشمد  خـیرات  زا  هقرحم  قعاوص  رد  هیآ 14  زا  دـعب  یّکم  رجح  نـبا  . 1

ادخ امتح  هک  یـسک  هلیـسوب  منکیم  بآ  بلط  ادرف  هنیآره  تفگ  باطخلا  نب  رمع  دندش  ناشیرپ  رثأتم و  یگمه  دنتفرگن  هجیتن  دـنتفر و 
انب جرخا  تفگ  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مرکا  ّمع  سابع  دزن  رمع  هفیلخ  دش  هک  ادرف  حبص  داد  دهاوخ  بآ  امب  وا  هطـساوب 

. لاعتم دنوادخ  زا  میئامن  بآ  بلط  وت  هلیسوب  ات  ام  اب  ایب  نوریب  کب  هللا  یقستسن  یتح 
شوخ يوب  هدیـشوپ  كاپ  سابل  دـندرک  ربخ  ار  مشاه  ینب  داتـسرف  هاگنآ  میامن  مهارف  هلیـسو  ات  نیـشنب  يردـق  رمع  دومرف  سابع  باـنج 

تسار و فرط  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  وا و  ولج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یتلاح  رد  دمآ  نوریب  سابع  بانج  لاح  نآ  رد  هدومن  لامعتـسا 
دنتفر لاح  نیمهب  سپ  امنم  طولخم  ام  اب  ار  يدحا  رمع  ای  دومرف  هاگنآ  شرس  بقع  رد  مشاه  ینب  پچ و  فرط  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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میئامنیم نآب  لمع  ام  هچنآب  يدوب  اناد  يدومرف و  قلخ  ار  ام  وت  اراگدرورپ  درک  ضرع  تشادرب  تاجانمب  تسد  سابع  بانج  یّلـصمب  ات 
هرخآ یف  انیلع  لضفتف  هلوا  یف  انیلع  تلضفت  امک  مهللا  درک  ضرع  هاگنآ 

زا رگم  میدوب  هدیـسرن  ناماهلزنمب  ام  زونه  دراذگ  ار  ندـیراب  يانب  ناراب  تکرح و  اهربا  هک  دوب  هدـشن  مامت  شیاعد  زونه  دـیوگیم  رباج 
. میدش رت  ناراب 

دومنیم یلاعت  قح  هاگرد  زا  بآ  بلط  بلطملا  دبع  نب  سابع  هلیـسوب  باطخلا  نب  رمع  یطحق  نامز  رد  هک  دـیامنیم  لقن  يراخب  زا  زین  و 
نوقسیف انقساف  انیبن  ّمعب  کیلا  لسوتن  انا  مهللا  درکیم  ضرع  و 

مرکا ّمع  سابع  بانج  اب  رمع  هفیلخ  دـیامنیم  لقن  رـصم ) پاچ   ) هغالبلا جـهن  حرـش  مود  دـلج  رد ص 256  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  . 2
هئابآ و ۀیقب  کیبن و  معب  کیلا  برقتن  انا  مهللا  درک  ضرع  اقـستسا  لحم  رد  رمع  هفیلخ  دنتفر  ءاقـستساب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

نیرفغتسم نیعفشتسم و  کیلا  هب  انولد  دقف  همع  یف  کیبن  مهللا  ظفحاف  هلاجر  ربک 
جایتحا و اعد و  تقو  رد  رمع  هفیلخ  هک  اریز  تسا  شآ  زا  رتمرگ  هساک  فورعم  لثم  ناـمه  رمع  هفیلخ  عاـبتا  اهینـس و  ناـیاقآ  تاـیاکح 

تفرگیمن رارق  مه  ضارتعا  دروم  دومنیم  تجاح  بلط  دـنوادخ  زا  اهنآ  هلیـسوب  دادـیم  رارق  عیفـش  ار  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  رارطـضا ،
!؟. دنناوخیم كرشم  رفاک و  هدومن  ضارتعا  امب  میئوجیم  لسوت  اهنآب  میهدیم و  رارق  عیفش  ار  تراهط  نادناخ  نآ  نایعیش ، ام  یتقو  یلو 

نب رمع  هفیلخ  ناتدوخ  ياـملع  تاـیاور  قبط  اـعطق  سپ  تسا  كرـش  لاـعتم  يادـخ  يوسب  هرهاـط  ترتع  دّـمحم و  لآ  ندرب  عیفـش  رگا 
. هدوب كرشم  لوا  باطخلا 

لآب اهنآ  لسوت  نایعیـش و  لامعا  اـمتح  سپ  هدومن ) باـختنا  هفیلخ  نوچ   ) هدوب لاـمعا  نسحا  هکلب  هدوبن  كرـش  هفیلخ  لـمع  نآ  رگا  و 
. دوب دهاوخن  كرش  زگره  زین  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  دّمحم 

بوضغم ات  دیداد ) دّحوم  كاپ  نایعیشب  ار  یتبسن  نینچ  هک   ) دیئامن رافغتسا  هکلب  دیدرگ  رب  ناتدوخ  راتفگ  نیا  زا  نایاقآ  دیاب  امتح  سپ 
. دیوشن عقاو  قح  بضغ 

امـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  هلیـسوب  رگم  دـنریگن  هجیتن  دـننک  اعد  هچ  ره  هباحـص  رابک  ندوب  اب  رمع  هفیلخ  هک  یئاج  اریز 
. میریگب هجیتن  مینک و  اعد  لقتسم  هطساویب و  ام  هک  دیراد  راظتنا  هنوگچ 

اهنآ يارب  مه  ام  دندوب و  ادخ  يوسب  دابع  لیاسو  اذه  اننامز  یلا  ربمغیپ  نامز  زا  راودا  مامت  رد  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  دّـمحم  لآ  سپ 
هطـساو اذل  هتـسناد  یلاعت  قح  هاگرد  نیبّرقم  قح و  رب  ناماما  نیحلاص و  دابع  ار  اهنآ  هکنآ  رگم  میتسین  لئاق  جـئاوح  ءاضق  رد  یلالقتـسا 

. میهدیم رارق  ادخ  دوخ و  نیب 
روتـسد امب  مدرک  ضرع  هچنآ  زا  ریغ  نیموصعم  همئأ  زا  هروثأم  هیعدا  مامت  رد  هک  دـشابیم  ام  هیعدا  بتک  ینعم  نیا  رب  لـیلد  نیرتگرزب  و 

. دومن میهاوخن  هدومنن و  یلمع  قیرط  نیا  زا  ریغ  مه  ام  هدشن و  هداد 
. تسا ام  تاعومسم  فالخ  رب  امش  تانایب  نیا  ظفاح :

هعلاطم هظحالم و  ار  هعیـش  گرزب  ءاملع  هیعدا  هربتعم  بتک  چـیه  ایآ  دـیئامرفب  تبحـص  تادوهـشم  زا  دـیراذگب  ار  ناتتاعومـسم  یعاد :
. دیاهدومرف

. ماهتشادن یسرتسد  ظفاح :
مراد هارمه  ترایز  اعد و  باتک  دلج  ود  کنیا  دیدومرفیم  داریا  هاگنآ  هدومرف  هعلاطم  ار  بتک  لیبق  نیا  لوا  هک  دوب  نآ  یضتقم  یعاد :
خیش جاح   » ياقآ رصاعم  رّحبتم  ثّدحم  لضاف  فیلأت  نیرئاّزلا  ۀّیده  رگید  یسوّدقلا و  هّرس  سّدق  یـسلجم  همالع  فیلأت  داعملا  داز  یکی 

ار لـسوت  هیعدا  دـنداد  رارق  هعلاـطم  دروـم  مدراذـگ  ناـیاقآ  تمدـخ ) ار  ود  ره   ) تسا رـضاح  هعلاـطم  يارب  هتاـکرب » تـماد  یمق  ساـبع 
دیـس اقآ  هاگنآ  دناهدناوخ  هطـساو  ار  اهنآ  اج  همه  رد  هکلب  هدشن  رکذ  تلاسر  نادناخ  يارب  یلالقتـسا  اجک  چیه  رد  دـندید  دـندناوخ و 
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نیعمجا مهیلع  هّللا  مالـس  نیرهاط  همئأ  زا  مهماقم  هّللا  یلعا  یمق  هیوباب  نب  دّـمحم  زا  القن  یـسلجم  همالع  هک  ار  لّسوت  ياعد  یحلا  دـبع 
: تسنیا شعلطم  هک  دندومن  تئارق  رخآب  ات  هنومن  يارب  هدومن  رکذ 

لسوت ياعد 

اندیـس و ای  ۀـمحرلا  ماما  ای  هللا  لوسر  ای  مساقلا  ابا  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ۀـمحرلا  یبن  کیبنب  کـیلا  هجوتا  کـلأسأ و  ینا  مهللا 
. هللا دنع  انل  عفشا  هللا  دنع  اهیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کب  انلسوت  انعفشتسا و  انهجوت و  انا  انالوم 

هللا و یلا  کب  انلسوت  انعفشتسا و  انهجوت و  انا  انالوم  اندیس و  ای  هقلخ  یلع  هللا  ۀجح  ای  بلاط  یبأ  نب  یلع  ای  نینمؤملا  ریما  ای  نسحلا  ابا  ای 
. هللا دنع  انل  عفشا  هللا  دنع  اهیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق 

هقلخ یلع  هللا  ۀجح  ای  اهنآب  باطخ  رد  اهتنم  تسا  دراو  نیموصعم  همئأ  مامتب  نآ  زا  دعب  هدومن و  نینمؤملا  ریماب  باطخ  هک  یناعم  نیمهب 
ار همئأ  مومع  مسق  نیا  اعد  رخآ  ات  دنیوجیم  لّسوت  دنربیم و  مسا  ار  نیرهاط  همئأ  کیاکی  ادخ  قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  ینعی  دوشیم  هتفگ 
رد دنموربآ  يا  یلاعت  يادخ  يوسب  امش  هلیسوب  میئامنیم  تعافش  بلط  لسوت و  هجوت و  ام  يالوم  دیـس و  يا  هک  دنهدیم  رارق  بطاخم 

. دنیوگ هتخاس و  بطاخم  ار  تلاسر  نادناخ  مومع  اعد  رخآ  رد  ات  لاعتم ، دنوادخ  دزن  ار ) وربآیب   ) نم امنب  تعافش  لاعتم  يادخ  دزن 
هللا یلا  مکب  تعفـشتسا  هللا و  یلا  مکب  تلـسوت  هللا و  یلا  یتجاـح  يرقف و  مویل  یتدـع  یتـمئأ و  مکب  تهجوـت  ینا  ّیلاوـم  یتاداـس و  اـی 

یئاجر هللا  دنع  اونوکف  هللا  نم  ةاجن  وجرا  مکبرقب  مکبحب و  هللا و  یلا  یتلیسو  مکناف  هللا  دنع  یبونذ  نم  ینوذقنتسا  هللا و  دنع  یل  اوعفشاف 
. هللا ءایلوا  ای  یتداس  ای 

هللا الا  هلا  دنتفگیم ال  رّرکم  دـندزیم و  تسد  رب  تسد  یّنـس  بدا  لها  مرتحم و  لاجر  زا  یـضعب  هتـسویپ  دـندناوخیم  ار  اهاعد  هک  ناشیا  »
«. دننکیم هبتشم  ار  رما  هنوگچ  هللا  ناحبس 

. دشابیم كرش  راثآ  زا  يرثا  اهاعد  نیا  تارابع  ياجک  رد  مهاوخیم  فاصنا  نایاقآ  دوخ  زا  متفگ ) )
امب تمهت  ارچ  میاهدـناوخ  یلاعت  يراب  کیرـش  ار  اهنآ  ام  اعد  زا  تراـبع  مادـک  رد  تسین  لاـعتم  يادـخ  كراـبم  ماـن  اـج  همه  رد  رگم 

رب ار  رما  ارچ  دینکیم  شخپ  ناناملـسم  لد  رد  ینمـشد  توادع و  مخت  ارچ  دیناوخیم ؟ كرـشم  یلاغ و  ار  دّـحوم  ناناملـسم  ارچ  دـینزیم !
. دنرگنب رفک  رظن  اب  دوخ  ینامیا  ینید و  نارداربب  ات  دیئامنیم  هبتشم  ربخیب  نامدرم 

. دنتشهب لها  هتشک و  ار  يرفاک  هکنآ  لایخب  دنشکیم  ار  نایعیش  هراچیب  اهامش  زا  بّصعتم  ربخیب  ماوع  نامدرم  رایسب  هچ 
. دشابیم ءاملع  امش  ندرگ  رد  روما  لیبق  نیا  هملظم 

. دشاب هدومن  مادقا  یّنس  کی  لتق  رد  ینابایب  فرص و  یماع  دشاب و  اهنت  نابایب  رد  ول  هعیش و  رفن  کی  هک  هدشن  هدینش  نونکات  ارچ 
. دننادیم گرزب  یهانگ  ار  سفن  لتق  دنشاپیمن  یّنس  هعیش و  نیب  توادع  مخت  دننکیمن  یشاپمس  هعیش  نیغّلبم  ءاملع و  نوچ 

اهنآب راتفگ  نمـض  رد  یلو  میدومن  انـشآ  بهذـم  تقیقحب  ار  اهنآ  هدومن و  نایب  اقطنم  املع و  ار  یّنـس  هعیـش و  فـالتخالا  هب  اـم  هاـگره 
مه اب  هناردارب  دیاب  هکلب  دیرگنب  توادع  هنیک و  رظن  اب  اهنآب  دـیابن  هعیـش  هعماج  امـش  دنتـسه  ام  ناملـسم  ناردارب  اهیّنـس  هک  میدـینامهف 

. مینک دنلب  ار  هللا  الا  هلا  مچرپ ال  ات  دیشاب  دّحتم 
نب دمحا  سیردا و  نب  دّمحم  سنا و  نب  کلام  هفینح و  وبا  ناوریپ  هک  دـیامنیم  رثأتم  ار  ام  یّنـس  بّصعتم  ياملع  تایلمع  سکع  رب  یلو 

. دنناوخیم ناملسم  ناردارب  دازآ و  اج  همه  رد  دنراد  مه  اب  اعورف  الوصا و  هک  يرایسب  تافالتخا  اب  ار  لبنح 
بلـس دـنیامن و  یفرعم  رفاک  كرـشم و  یلاغ و  دـناتلاسر  تیب  لـها  ترتع و  هک  ار  دّـمحم  نب  رفعج  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  ناوریپ  اـما 

. دنشابن ناما  رد  تعامج  ّتنس و  کلامم  رد  لام  ناج و  ثیح  زا  هک  دننکب  اهنآ  زا  يدازآ 
. دندیدرگ دیهش  یّنس  ياملع  ياوتفب  هک  هعیش  ياوقت  ملع و  لها  زا  رایسب  هچ 
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. هدیدرگن رداص  یّنس  یماع  کیب  هکلب  تسا  لهس  هک  ءاملعب  تبسن  اهنآ  ماوع  هکلب  هعیش  ءاملع  فرط  زا  یلمع  نینچ  سکع  رب  یلو 
. هّللا مهنعل  نّنست  لها  دنسیونب  هک  تسا  هدشن  هدید  هعیش  ءاملع  زا  یباتک  چیه  رد  یلو  دنیامنیم  نعل  ار  نایعیش  مومع  ابلاغ  امش  ءاملع 

دـیئامرفیم و تاساسحا  کیرحت  هک  دـندش  هتـشک  ام  ياـملع  ياوتفب  هعیـش  ياوقت  ملع و  لـها  زا  کیمادـک  دـیئامرفیم  یفطلیب  ظـفاح :
. دناهدومن نعل  ار  نایعیش  مومع  ام  ياملع  زا  کیمادک 

تابثا هنومن و  يارب  یلو  تسا  مزال  تقو  اههام  هکلب  سلجم  کی  هن  میامن  رکذ  ار  امش  ماوع  ءاملع و  تایلمع  حرـش  مهاوخب  رگا  یعاد :
ار تقیقح  نیع  هکلب  میامنیمن  تاساسحا  کیرحت  دـینادب  اـت  میاـمنیم  هراـشا  تسا  خـیرات  رد  تبث  هک  اـهنآ  راـتفر  لاـمعا و  ضعبب  مارم 

. میوگیم
ریـسفت تادلجم  دیئامن  هعلاطم  هنومن  يارب  دـینیبیم  ار  نعل  زکارم  دـیئامن  هعلاطم  هناقیقد  ار  ناتدوخ  بّصعتم  ءاملع  رباکا  بتک  امـش  رگا 

اما دـسیونیم و  ررکم  رد  ررکم  هریغ  نید و  لامکا  ۀـیالو و  هیآ  لیذ  هچنآ  دـننام  هدـمآ  شتـسدب  تصرف  اجکره  هک  ار  يزار  رخف  ماـما 
مومعب تبـسن  یتارابع  نینچ  هعیـش  ءاملع  زا  کی  چیه  ملق  زا  یلو  هللا  مهنعل  ضفاورلا  لوق  اما  هللا ، مهنعل  ۀضفرلا  ءالؤه  هللا ، مهنعل  ۀضفرلا 

. هدیدرگن رداص  مه  اهنآ  صوصخب  هکلب  نّنست  لها  ناردارب 

ۀعامج نبا  ياوتفب  لوا  دیهش  تداهش 

ماش گرزب  یـضاق  ود  زا  هک  تسا  یبیرغ  ياوتف  بیجع و  لمع  نایعیـش  لمع  ملع و  رخافمب  تبـسن  امـش  ءاـملع  لاـمعا  عیاـجف  هلمج  زا 
. هدیدرگ رداص  هعیش  گرزب  ءاهقف  زا  یکیب  تبسن  یعفاشلا ) ۀعامجلا  نب  دابع   ) و یکلام ) نیدلا  ناهرب  )

ار وا  یلات  راگزور  مشچ  هقف  باوبا  رب  هطاحا  رد  هدوب و  نامز  لها  دمآرـس  تهاقف  ملع و  يوقت و  عرو و  دـهز و  رد  هک  گرزب  هیقف  نآ 
وا دزن  رد  یهقف  بتک  هکنیا  نودـب   ) ار باـتک  نیا  زور  تفه  تدـم  رد  هک  دـشابیم  هعمل )  ) باـتک وا  یهقف  هطاـحا  زا  ياهنومن  هدـیدن و 

هتفرگ ندرگ  رب  ار  وا  تعاطا  قوط  یلبنح ، یعفاش ، یکلام ، یفنح ، بهذم  راهچ  ءاملع  هدومن  فینصت  عفان ) رصتخم  زا  ریغ  دشاب  دوجوم 
. هدوب هّللا  همحر  یلماع  یکم  نیدلا  لامج  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  بانج  دندومنیم  يرادربهرهب  شملع  رضحم  زا  و 

نب دابع  ماـش  گرزب  یـضاق  کـلذ  عم  هدومنیمن  عیـشت  راـهظا  ینلع  هدومنیم و  هّیقت  رایـسب  ناـشیا  باـنج  اهیّنـس  راـشف  رثا  رد  هکنآ  اـب 
نینچ عّیـشت  ضفر و  تمهتب  هدومن و  تیاعـس  بانج  نآ  زا  رمدیب )  ) ماش یلاو  دزن  رد  هدـیزرو  تداسح  ینّابر  ملاع  نآب  تبـسن  ۀـعامجلا 

ود نآ  ياوتفب  يرجه  لاس 786  لوالا  يدامج  ای 19  رد 9  دنداد  شباذـع  نادـنز  رد  هک  لاس  کی  زا  دـعب  دومن  راتفرگ  ار  یهیقف  ملاع 
اهنآ کیرحتب  نآ  زا  سپ  دندز  رادب  ار  شندب  دعب  دنتشک  ریشمشب  ار  بانج  نآ  لوا  نیدلا ) ناهرب   ) و ۀعامجلا ) نبا   ) یّنس گرزب  یضاق 
شتآ هدروآ  دورف  راد  زا  ار  شندب  هاگنآ  دندومن  راسگنس  راد  يالاب  رد  ار  شندب  مدرم  ماوع  تسا  راد  يالاب  یکرشم  یضفار  هکنیا  مانب 

. دنداد داب  رب  ار  شرتسکاخ  هدز و 

ادیص یضاق  تیاعسب  یناث  دیهش  تداهش 

دمحا نب  یلع  نیدـلا  رون  نب  نیدـلا  نیز  ریظنیب  هیقف  ّلجا  خیـش  يرجه  مهد  نرق  رد  تاماش  رد  هعیـش  ءاـهقف  رخاـفم  ءاـملع و  هلمج  زا 
ازـسب یترهـش  تاماش  رد  نمـشد و  تسود و  نانبلاب  راشم  يوقت  عرو و  دهز و  لضف و  ملع و  رد  هک  تسا  هدوب  هرارـسا  هللا  سدق  یلماع 
طخب باتک  تسیود  زا  هدایز  دومنیم و  یئوجهرانک  قلخ  زا  هتسویپ  دینارذگیم و  فینـصت  فیلأت و  اب  ار  دوخ  زور  بش و  هکنآ  اب  تشاد 

. دراذگ راگدایب  هفلتخم  مولع  رد  دوخ 
شوجب ناشدـسح  کید  راوگرزب  نآب  مدرم  هجوت  زا  هدـیدرگ و  گنتلد  وا  زا  ناـماس  نآ  ءاـملع  کـلذ  عم  تشاد  مدرم  زا  هک  یتلزع  اـب 

ماشلا دالبب  دجو  دق  هنا  هک  ناونع  نیدب  تشون  نامثع  لآ  هاشداپ  میلس  ناطلس  تهج  ياهمان  تیاعس  ادیص  گرزب  یضاق  اصوصخم  دمآ 
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. ۀعبرالا بهاذملا  نع  جراخ  عدبم  لجر 
ار بانج  نآ  مارحلا  دجـسم  رد  دنربب  لوبمالـسا  هب  همکاحم  يارب  هک  دش  رداص  هیقف  ملاع  نآ  راضحاب  رما  میلـس  ناطلـس  رابرد  فرط  زا 

زوـنه دـنداد  تکرح  تفـالخ  تنطلـس و  ّرقم  لوبمالـسا  تمـسب  اـیرد  هار  زا  هاـگنآ  دـندومن  ینادـنز  ار  وا  هّـکم  رد  زور  لـهچ  دـنتفرگ 
. دندرب ناطلس  يارب  ار  شرس  هدنکفا و  ایرد  رد  ار  شندب  دندیرب  ار  شکرابم  رس  ایرد  لحاس  رد  هدیسرن  همکاحمب 

هعیـش ءاملع  فرط  زا  هک  دیاهدینـش  ای  هدناوخ  یخیرات  چیه  رد  ایآ  دیئامن  هنالداع  تواضق  دـیهد و  فاصنا  ادـخب  ار  امـش  مرتحم  نایاقآ 
رب يرفعج  بهذم  زا  نوچ  هکنآ  مرجب  دشاب  هدش  رداص  یتشز  عینش  لامعا  اهدصق و  ءوس  نینچ  اهنآ  ماوع  هکلب  ینـس  ملاع  کیب  تبـسن 

!!؟ ۀعبرالا بهاذملا  نع  جراخ  هنا  هک  دش  تیانج  مرج و  مهنیا  ادخب  ار  امش  دنشاب ، هدیناسر  لتقب  ار  وا  تسا  رانک 
. تسا بجاو  شلتق  رفاک و  دومن  یچیپرس  یلبنح ) یعفاش ، یکلام ، یفنح ،  ) هعبرا بهاذم  زا  یسک  رگا  هک  تسا  لیلد  هچ  ار  امش 

دروم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  زا  هک  یبهذـم  یلو  بجاو  شتعاطا  هدومن  ادـیپ  تیمـسر  اهنرق  زا  دـعب  هک  ار  یبهاذـم  اـیآ 
!؟. دنشاب مّدلا  رودهم  نآ  نیعیطم  روآرفک و  هدوب  هجوت 

فصنم مدرم  بلج  ۀهج  کین  راتفگ 

لوصا هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  لبنح ) نب  دمحا  ماما  ای  یعفاش و  ای  سنا و  نب  کلام  ای  هفینح  وبا   ) ادـخب ار  امش 
. دناهدومن ذخا  هطساویب  ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  بهذم  عورف  و 

. دنشاب هدیسر  ترضح  نآ  تبحاصم  كرد  تفارشب  هعبرا  همئا  هک  هدومنن  یئاعدا  نینچ  يدحا  ظفاح :
!؟ هن ای  هدوب  ترضح  نآ  ملع  باب  هدومن و  ار  ادخ  لوسر  تبحاصم  كرد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ایآ  یعاد :

. تسا هدوب  اهنآ  لضفا  یتاهج  زا  هکلب  هباحص و  رابک  زا  هک  تسا  یهیدب  ظفاح :
نم تعاطا  یلع  تعاطا  هدومرف  ربمغیپ  هکنآ  مکحب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  يوریپ  میئوگب  ام  رگا  هدعاق  نیا  يور  سپ  یعاد :

بجاو دورب  یلع  هناخ  ردب  دیاب  درادرب  هرهب  نم  ملع  زا  تسا  لیام  سک  ره  هک  هدومرف  رما  ار  تما  هدوب و  ترضح  نآ  ملع  باب  تسا و 
هیلع و هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هکنیاب  رظن  تسا  يدّمحم  بهذـم  نیع  هک  يرفعج  بهذـم  زا  یچیپرـس  میئوگب  رگا  میاهتفگ و  قح  تسا 
نیلقث و فیرـش  ثیدـح  ياـضتقمب  هداد  رارق  تکـاله  بجوم  ار  اـهنآ  زا  فـلخت  هدوـمن و  یفرعم  نآرقلا  لیدـع  ار  اـهنآ  ناـیاوشیپ  هلآ 

تسا نالذخ  بجوم  اهنآ  زا  يوریپ  مدع  هک  دش  اهنآب  یتاراشا  البق  هچنانچ  دشابیم  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف هیلع  قفتم  هک  هنیفـس  ثیدح 
لبحب كاسمتـسا  مدـع  میقتـسم و  طارـص  زا  جورخ  هّللا و  لوسر  رما  دّرمت  هرهاط  ترتع  زا  یچیپرـس  میئوگب  هک  میراد  لـیلد  میراد  قح 

. تسا نیتملا 
هتسویپ اهنآ  ءاملعب  تبـسن  دسر  هچ  ات  هدیدرگن  رداص  نّنـست  لها  لاّهج  زا  یلهاجب  تبـسن  هعیـش  ءاملع  فرط  زا  یلامعا  نینچ  کلذ  عم 

. میشاب قفتم  دّحتم و  مه  اب  دیاب  دنتسه  ام  ناملسم  ناردارب  نّنست  لها  هک  میاهتفگ  هعیش  هعماجب 
هکلب يدوهی  یلاغ و  یضفار و  تعدب و  لها  ار  تلاسر  تیب  لها  ناوریپ  كاپ و  دّحوم  نمؤم  نایعیش  هتـسویپ  امـش  ءاملع  فالخ  رب  یلو 

نب دـمحا  و  سیردا ، نب  دـمحم  سنا ، نب  کـلام  هفینح ، وبا   ) هعبرا ءاـهقف  زا  یکیب  دـیلقت  ارچ  هکنیا  مرجب  دـنناوخیم و  كرـشم  رفاـک و 
زا يوریپ  امتح  دنشاب  روبجم  نیملـسم  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  چیه  هکنآ  لاح  و  ، ) دنـشاب یـضفار  رفاک و  كرـشم و  دنیامنیمن  لبنح )

تاجن لها  اعطق  دـنیامنیم  ترـضح  نآ  رماب  هرهاط  ترتع  تلاسر و  تیب  لها  زا  يوریپ  هک  یناسک  سکع  رب  یلو  دـنیامنب ) اهنآ  زا  یکی 
. دنشابیم

اب یتسیاب  هک  یتایلمع  مامت  دندروآ  تسدب  یتصرف  تقو  ره  هک  هداد  دوخ  ماوع  تسدـب  هناهب  راجنهان  ياهراتفگ  اجیب و  ياواتف  نیمهب 
. اهنآ سیماون  تمرح  کته  تراغ و  لتق و  زا  دندومنیم  دحوم  نمؤم  نایعیش  اب  رتدب  هکلب  دنیامنب  راّفک 
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نایناریا اب  هنغافا  ناکبزا و  نایمزراوخ و  همکارت و  نیگنن  لامعا  هب  هراشا 

. دیئامرف تاساسحا  کیرحت  هدومنن  ادیپ  عوقو  ملاع  رد  ادبا  هک  غورد  بذک و  بلاطم  يور  هک  میتشادن  راظتنا  یلاع  بانج  زا  ظفاح :
دوخ ناناملسم  نارداربب  یئاجیب  تبسن  یتمظع  اب  سلجم  هچ  مه  رد  مه  نآ  ناهرب  نودب  یعاد  هک  دیدومن  روصت  دیدومرف  هابتـشا  یعاد :

تالاح خیراتب  رگا  مدیناسر . ضرعب  هعیـش  گرزب  ءاهقف  اب  ار  نّنـست  لها  ءاملع  تاضق و  تایلمع  هنومن  باب  نم  هچنآ  زا  هتـشذگ  مهدب 
زا هکلب  تسا  یعاد  بناجب  قح  دـیمهف  دـیهاوخ  دـینک  هعجارم  ناریاب  اـهنآ  ررکم  تـالمح  هنغاـفا و  ناـیکبزا و  ناـیمزراوخ و  همکارت و 

عاضوا ای  یجراخ  ياهگنج  رثا  رد  ار  نایناریا  عاضوا  دنتـسناوت و  تقو  ره  هک  دیـشک  دـیهاوخ  تلاجخ  نایعیـش  هعماج  اـب  اـهنآ  تاـیلمع 
نامز رد  هبترم  کی  یتح  راوزبس  روباشین و  ناسارخ و  ات  یهاگ  هدومن و  ناریا  قرـش  لامـشب  يدـیدش  تالمح  دـندید  نوگرگد  یلخاد 

تیناسنا و تّفع و  یفانم  لمع  عون  چـیه  زا  هداد و  رارق  زاتوتخات  دروم  ار  نآ  فارطا  هدـمآ و  ناهفـصا  ات  يوفـص  نیـسح  ناطلـس  هاش 
ار يرایسب  تیعمج  اهنآ  سیماون  تمرح  کته  هعیش و  ناگراچیب  لاوما  ندز  شتآ  تراغ و  لتق و  زا  دعب  هدومنن و  يراددوخ  تیمالـسا 

. دندیناسر شورفب  ناهج  رازاب  رد  راّفک  يارسا  دننام  هدرب و  تراساب 
اهنآ اب  رتدب  هکلب  راّفک  نامالغ  دـننام  هتفر  شورفب  هعیـش  رازه  دـص  زا  هدایز  ناتـسکرت  ياهرهـش  رد  دنـسیونیم  خـیراوت  بابرا  هچنانچ 

. دندادیم رارق  لمع  دروم  دوخ  ياملع  ياوتف  مکحب و  طقف  ار  تایلمع  عون  نیا  دندومنیم  راتفر  هلماعم و  یتخسب 

نایعیش تراغ  لتقب و  تنس  لها  ياملع  ياواتف  ناریاب و  هویخ  ناخ  تازواجت 

. هتشادن بهاذم  بابرا  ياواتف  هب  یطبر  هدوب و  یسایس  تالمح  اهگنج و  لیبق  نیا  ظفاح :
هدوب نّنست  لها  تواضق  ءاملع و  ياواتف  رثا  رد  سیماون  کته  اهتراغ و  لتق و  تالمح و  لیبق  نیا  تسا  نینچ  هن  یعاد :

ناسارخ و هلئاغ  راتفرگ  ناریا  نایرکشل  هک  ماظن  ریما  ناخ  یقت  ازریم  ترادص  راجاق و  هاش  نیدلا  رصان  موحرم  تنطلس  لیاوا  رد  هچنانچ 
ورمب و هلمح  رایسب  رکـشل  اب  هداتفا  مزراوخ )  ) هویخ ناخب  فورعم  کبزا  ناخ  نیما  دّمحم  مزراوخ  ریما  تسدب  یتصرف  دندوب  رالاس  هنتف 

. درب تراساب  ار  يریثک  عمج  ناوارف  یبارخ  تراغ و  لتق و  زا  دعب  دومن  ناسارخ 
رد زا  لوا  ناریا  ّربدم  ردتقم  مظعا  ردص  ماظن  ریما  موحرم  ریبدت  هب  داتفا  نآ  یبوکرـس  هویخ و  ناخ  رکفب  تلود  رالاس  رما  همتاخ  زا  دـعب 

. دندمآرد تلامتسا 
هویخ ناـخ  دزن  تلاـسرب  دوب  ناریا  راـبرد  نادنمـشناد  رباـکا  زا  هک  ار  تیادـهب  صّلختم  یـشاب ) هللا   ) یبیرج رازه  ناـخ  یلق  اـضر  موحرم 

. تسین ام  راتفگ  یضتقم  تسلصفم و  رایسب  نآ  حرش  هک  داتسرف 
هب ناریا  یلاـها  هک  تسا  بجع  تفگ  دوخ  تاـنایب  نمـض  دیـسر  هویخ  ناـخ  تاـقالمب  تیادـه  موـحرم  یتـقو  هک  تسنآ  مضرع  دـهاش 

ناگتـسب هک  امـش  دالب  دودح  رد  ّالا  دنیآزاب  تیفاع  اب  دننامب و  تزع  اب  دنور  گنرف  دـنه و  سور و  مور و  زا  هجراخ  کلامم  زا  کیره 
. دنیامنب اهنآب  اهیراوخ  ماسقا  یعاس و  رافک  ناگدرب  دننام  اهنآ  شورف  مالسا و  لها  تراسا  تراغ و  بهن و  لتقب و  امش 

راتفر نینچ  ارچ  دنتـسه  ادـخ  کیب  دـقتعم  ربمغیپ و  کی  و  دـیجم ) نآرق   ) باتک کی  هلبق و  کـی  لـها  ناملـسم و  یگمه  هکنآ  لاـح  و 
يوتف مزراوخ  اراخب و  تاضق  ناـیتفم و  ءاـملع و  بهذـم  ثیح  زا  یلو  میرادـن  يریـصقت  اـم  تسایـس  ثیح  زا  تفگ  باوج  رد  دـننکیم 

رافک رـسا  بهن و  لاوما و  ذخا  اهنآ و  لتق  سپ  تسا  نیمه  اهنآ  يازـس  دنتعدب  لها  رفاک و  یـضفار و  نوچ  نایعیـش  دنیوگیم  دنهدیم و 
. تسا بجاو  مزال و 

تیاده ناخیلق  اضر  موحرم  فیلأت  نارهط  پاچ  مزراوخ  همانترافس  يرصان و  يافصلا  ۀضور  خیرات  رد  الصفم  ایاضق  نیا  حرـش  هچنانچ 
. تسا تبث 
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ناسارخب کبزا  ناخ  هللا  دبع  تالمح  نایعیش و  تراغ  لتقب و  تنس  لها  ءاملع  ياواتف 

دنتـشون و ناخ  هّللا  دـبعب  یلـصفم  حرـش  ناسارخ  ياملع  دوب  هدومن  هرـصاحم  ار  ناسارخ  رهـش  کبزا  ناخ  هّللا  دـبع  هک  یناـمز  رد  زین  و 
نآرق ناوریپ  هللا و  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ناگدنیوگ ال  تمرح  کته  تراغ و  لتق و  ماقم  رد  ارچ  هک  دـندومن  اهنآ  تایلمعب  تاضارتعا 

دراو مه  راـفکب  یتح  هدادـن  هزاـجا  مالـسا  ار  امـش  تاـیلمع  عون  نیا  هک  یتلاـح  رد  دـیاهدمآرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ترتع  و 
. دیروآ

دنداد و یلّـصفم  باوج  اهنآ  دنهدب  باوج  ات  دـندوب  وا  هارمه  هک  ینـس  تاضق  ءاملعب و  داد  ار  دهـشم  یلاها  ءاملع و  همان  ناخ  هّللا  دـبع 
رایسب تسا  تبث  خیراوتلا  خسان  رد  هک  اههمان  نآ  حرش   ) دندومن باجم  ار  اهنآ  دنداد و  دهـشم  زا  ار  باوج  نآ  باوج  مه  دهـشم  ءاملع 
تمرح لام و  نوخ و  دنرفاک  یـضفار و  نایعیـش  نوچ  دنتـشون  همان  نمـض  کبزا  ینـس  ياملع  هک  تسنآ  بلطم  دهاش  دـشابیم ) لصفم 

. تسا حابم  نیملسم  رب  اهنآ 

ناتسناغفا نایعیش  اب  هنغافا  ءارما  راتفر 

ناخ دّمحم  تسود  ریما  تسایر  يرادمامز و  هرود  رد  اصوصخم  هیضام  راودا  رد  ار  ننست  لها  هنغافا  تایلمع  حرش  طقف  میهاوخب  رگا  و 
لباک و رد  نایعیش  تعامج  اب  ار  ناخ  هّللا  بیبح  ریما  ناخ و  نمحّرلا  دبع  ریما  ناخ و  نمؤملا  دبع  کلملا و  عاجش  هاش  ناخ و  لدنهک  و 
زا روآتلاـجخ و  میاـمن  رکذ  دـندومن  اـهنآ  هاـنگیب  لاـفطا  یتـح  ماوع  صاوخ و  زا  هک  یئاهراتـشک  اـهنآ و  فارطا  تاره و  راهدـنق و 

مرتـحم ناـیاقآ  دـیاهدوب و  اـهنآ  لاـمعا  عیاـجف  رظاـن  نیرتـهب  خـیرات  لوط  رد  ناـیاقآ  دوـخ  منکیم  ناـمگ  تسا  جراـخ  سلجم  هلـصوح 
رد هدومن و  رایتخا  نطو  يالج  راچان  هک  دناهنغافا  ملظ  راثآ  زا  يزراب  هنومن  باجنپ  رد  اصوصخم  ناتـسودنه  رد  تماهـش  اب  ياهـشابلزق 

. دندومن رایتخا  تنوکس  يراوتم و  دنه  باجنپ 
. دناهداد هیتآ  داژن  تسدب  تواضق  يارب  هدومن و  تبث  ار  عیاقو  نیا  مامت  خیراوت  بابرا 

اههرابماما رد  راهدـنق  نایعیـش  لاس  نآ  ياروشاع  هعمج  زور  رد  هک  تسا  يرمق  يرجه  لاس 1267  هعقاو  زوسلد  عیاـقو  نآ  هلمج  زا  هک 
. دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مظعا  طبس  ربمغیپ و  كاپ  يرارذ  هرهاط و  ترتع  يارب  يرادازع  مرگرس  عمج و  اههینیسح ) )

نیرتعیجفب ار  اهنآ  لاـفطا  یتح  عاـفدیب  نایعیـش  زا  يریثک  عمج  هراـبماما و  رد  دـنتخیر  هحلـسا  عاونا  اـب  بصعتم  ياهیّنـس  ربخیب  ۀـعفد 
. دندرب جاراتب  ار  ناشلاوما  دندیناسر و  لتقب  یعضو 

هت رد  يرفن  هس  ود  اروشاع  ياهزور  یتح  دنتـشادن  لمع  يدازآ  دـندومنیم و  یگدـنز  تراـقح  تلذ و  اـب  نایعیـش  هک  تشذـگ  اـهلاس 
. دندومنیم يرادازع  البرک  هعقو  نیمولظم  نیلوتقم و  هّللا و  لوسر  هناحیر  يارب  اهبادرس 

ناخ هللا  ناما  ریما  زا  ریدقت 

هاشداپ ناخ  هّللا  ناما  ریما  ترضح  العا  زا  نایعیش  هعماج  هکلب  نیغّلبم  ظاعو و  ءاملع و  مومع  دوخ و  فرط  زا  سلجم  نیا  رد  مناوتیم  نم 
يدازآ دنتشادرب و  نایم  زا  ار  هعیش  ینس و  قافن  ناتسناغفا  تنطلس  ماقمب  ندیـسر  يرادمامز و  نامز  زا  هک  میامن  رکـشت  ناتـسناغفا  یلعف 

دوخب يدازآ  شیاسآ و  يور  ندوب  يرارف  نامناخیب و  نداد  راتـشک  اهلاس  زا  دعب  مولظم  دّحوم  نایعیـش  هراچیب  هک  دـنداد  همهب  لماک 
. درادب ظوفحم  نوصم و  نیملسم  هزوح  ظفح  يارب  ناگناگیب  تاکیرحت  ّرش  هنامز و  دنزگ  زا  ار  وا  دنوادخ  دندید 

ینـس و  ) ناناملـسم مومع  رب  دـیامنیم  هبیجع  تاکیرحت  نابرهم  هاـشداپ  نیا  عفد  يارب  ناتـسلگنا  يرامعتـسا  تلود  مونـشیم  هک  يرارق  زا 
ناگناگیب لباقم  رد  هاوخ  مالسا  تسود و  نطو  نابرهم  هدیمهف و  تخب  ناوج  ناطلس  نینچ  يرادهگن  ظفح و  يارب  هک  تسا  مزال  هعیش )

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


دننادرگ رثا  الب  ار  اهنآ  تاکیرحت  دنشاب و  اشوک 
هچ دـش و  هتخیر  اهنوخ  هچ  ناگناگیب  کیرحتب  هعیـش  ینـس و  ياهگنج  رثا  رد  ناتـسودنه  نیمه  رد  دـینیبب  دـیوش  رظاـن  خـیراتب  ناـیاقآ 

. دندش لاّهج  ياهيزابسوه  ینابرق  نماد  كاپ  نینمؤم  يوقت و  لضف و  اب  ياملع 

ثلاث دیهش  تداهش 

ردقچ دنادیم  ادخ  متفر  اجنآب  یتقو  رفـس  نیمه  رد  هک  تسا ) هرگآ  هدابآ  ربکا   ) ناتـسربق موش  عیاقو  نیا  زیگنالالم  ياههنحـص  زا  یکی 
عرو و اب  ملاع  تراهط  تیب  لها  هیقف  ربق  ترایزب  مدـش  فّرـشم  یتقو  اصوصخم  بّصعتم  نامدرم  ياهتلاهج  تقاـمح و  زا  مدـش  رثأـتم 
بّصعت و ياهینابرق  زا  یکی  هک  هتبرت  هّللا  سّدـق  يرتشوش  هّللا  رون  دیـس  یـضاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نت  هراپ  رهد  هغبان  يوقت 

لوغم ریگناهج  رماب  عّیـشت  ضفر و  تمهتب  ناـمز  نآ  گرزب  ياـملع  تیاعـس  رثا  رد  يرجه  لاس 1019  رد  هک  هدوب  یمالـسا  تلم  داـنع 
. دیشون تداهش  تبرش  ینس  ياملع  دوخ  تسدب  یگلاس  داتفه  نس  رد  ناتسودنه  لهاج  بّصعتم  هاشداپ 

. دشابیم هرگآ  رد  هعیش  نیملسم  رازم  ردقلا  لیلج  ملاع  راوگرزب و  دیس  نآ  ربق  لاحلا  یلا  دینادیم  دوخ 
. تسا هدش  شقن  هایس  گنس  اب  مدید  تسا ) رمرم  زا  هک   ) شربق گنس  يور  و 

درک هّللا  رون  ءافطا  یملاظ 
دیرب رس  ار  یبن  نیعلا  ةّرق 

یلع نماض  ترضح  شلتق  لاس 
(1019  ) دیهش دش  دّیس  هّللا  رون  تفگ 

هک مه  اهنآ  تایلمع  ماوع و  لاّهج و  ياهيراکطارفا  طارفا  اـهیورهدایز و  زا  هتبلا  دـیهدیم  رارق  هلمح  دروم  ار  اـم  تهجیب  امـش  ظـفاح :
. دیامنیم لامعا  نیا  رب  کیرحت  ار  اهنآ  دوشیم و  رای  کمک  دوخ  مه  نایعیش  لامعا  یلو  متسه  رثأتم  یلیخ  ریقح  دیدومن  نایب 

. دوشب دیاب  سیماون  کته  بهن و  لتق و  بجوم  هک  دوشیم  رداص  نایعیش  زا  یلامعا  هچ  یعاد :
ارچ تسین  یتسرپهدرم  نایعیـش  راتفر  نیا  ایآ  دـنیامنیم  تاجاح  بلط  اهنآ  زا  هداتـسیا و  تاوما  روبق  لباقم  رد  رفن  نارازه  يزور  ظـفاح :

هدومن هدجـس  هدراذـگ  كاـخ  يور  تروص  روبق  نآ  لـباقم  رد  رفن  اـهنویلم  ناـگدرم  تراـیز  ماـنب  هک  دـنیامنیمن  عـنم  ار  اـهنآ  ءاـملع 
هدراذگ دیحوت  ار  لامعا  نیا  مان  یلاعبانج  هکنیا  بجع  دنیامن و  لامعا  رد  طارفا  هک  هداد  كاپ  نامدرم  تسدب  هناهب  دننک و  یتسرپهدرم 

. دیناوخیم دّحوم  ار  صاخشا  لیبق  نیا  و 
قرو دوب  شلباقم  رد  هک  ار  نیرئازلا  ۀّیده  باتک  یفنح  هیقف  مالّـسلا  دـبع  خیـش  ياقآ  میدوب  نخـس  مرگرـس  لوغـشم و  ام  هک  یعقوم  رد 
کی اب  هدومن و  دـنلب  رـس  ناشیا  دیـسر  اج  نیاب  هک  ظفاح  بانج  مالک  دـنک  ادـیپ  يداریا  هار  دـیدرگیم  هکنآ  لثم  دومنیم  هعلاطم  دزیم و 

. دندومرف یعادب  ور  هدومن  هیهت  یّمهم  هلیسو  هک  یسک  دننام  يّدج  هلمح 

نآ زا  عافد  هلمح و  يارب  هلیسو  هیهت  ههبش و  داجیا  خیش و  مادقا 

دش مامت  ناشترایز  اهماما  مرح  رد  یتقو  راّوز  هک  دنهدیم  روتسد  امـش  نایاوشیپ  ءاملع و  باتکب ) هراشا   ) اجنیمه رد  دینیبب  هّللا  مسب  خیش :
كرـش ندناوخ  ماما  يارب  زامن  ایآ  هچ ؟ ینعی  ترایز  زامن  سپ  تسین  طرـش  تبرق  دـصق  زامن  رد  رگم  دـنناوخب  ترایز  زامن  تعکر  ود 

باوج هچ  اجنیا  رد  امش  دشابیم ، اهنآ  كرش  رب  لیلد  نیرتگرزب  دنناوخیم  زامن  دنتـسیایم و  ماما  ربق  هب  ور  هک  راّوز  لامعا  نیمه  تسین ؟
. تسا ناتدوخ  ربتعم  باتک  تباث و  حیحص  دنس  نیا  دیراد 

ادرف دنامب  ظفاح  ياقآ  بانج  امـش و  تانایب  باوج  دیئامرف  تقفاوم  هچنانچ  دـنوشیم  تحاران  لسک و  نایاقآ  هتـشذگ  تقو  نوچ  یعاد :
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. بش
يانعم دوش و  هداد  بحاص  خیـش  بانج  باوج  ات  میوریمن  اجنیا  زا  ام  درادـن  ناکما  هک  دـندمآ  ادـصب  هعیـش ) ینـس و   ) سلجم لها  مامت 

. میرادن یتحاران  تلاسک و  ادبا  ددرگ  حضاو  یتسرپهدرم 
دیئامرف هزاجا  دندومرف !! هیهت  یگرزب  هبرح  تسا و  يوق  رایسب  خیش  بانج  ترارح  نوچ  متفگ : هدومن  ظفاح  بناجب  ور  مسبت  هدنخ و  اب 

. میامن ضرع  ار  یلاعبانج  باوج  دعب  مهدب  ار  ناشیا  باوج  لوا 
. میتسه رضاح  عامتسا  يارب  مه  ام  دیئامرفب  ظفاح :

. دیاهدومن هدهاشم  کیدزن  زا  ار  راّوز  تایلمع  دیاهتفر و  ترایز  امش  ایآ  دیئامنیم  هناگهچب  ياهیئوجهناهب  اعقاو  خیش  بانج  یعاد :
. ماهدیدن هتفرن و  ریقح  ریخ  خیش :

نمؤم نایعیش  يارب  كرـش  تمالع  ار  ترایز  زامن و  نیا  هک  دنناوخیم  مالّـسلا  هیلع  ماما  ربقب  ور  زامن  راّوز  دیئامرفیم  اجک  زا  سپ  یعاد :
. دیاهداد رارق  دّحوم 

. دیناوخب ماما  يارب  ترایز  زامن  دسیونیم  هک  امش  ياعد  باتک  نیمه  يور  زا  خیش :
هیلع نینمؤملا  ریما  انالوم  تراـیز  روتـسد  اـفداصت  مدـید  دـنداد  ار  باـتک  یتقو   ) تسا هدـش  هتـشون  هنوگچ  منیبب  دـیئامن  تمحرم  یعاد :

(. تسا مالّسلا  ةالّصلا و 
اج همه  رد  تسا  ام  رای  هشیمه  دنوادخ  هک  یئاجنآ  زا  دـیدومرف  هیهت  دوخ  هیلع  ناتدوخ  ياهدـنّرب  هبرح  هک  یفداصت  نسح  بجع  یعاد :

. دیامرفیم مهارف  ار  ام  يرای  کمک و  بابسا  لیاسو و 
ضیعبت نودـب  سلجم  تقو  ياـضتقاب  یتـالمج  نآ  تمـسق  ره  زا  تسا  دوجوم  باـتک  نیا  رد  هک  تراـیز  روتـسد  لوا  زا  تسبوخ  ـالّوا 

كرـش تمالع  اهنآ  ياجک  ره  رد  دـنیامرف و  تواضق  سلجم  نیرـضاح  نایاقآ  ات  امـش  ثحب  دروم  زامن  عوضوم  میـسرب  ات  میامن  تئارق 
. دنوش روآدای  دندومن  هظحالم 

هدیدن تسا  امش  لباقم  رد  باتک  هکنیا  اب  دیاهدرک ؟ هابتشا  دینادب  دیشکن  تلاجخ  دیدیدن  همانترایز  رسارس  رد  دیحوت  تمالع  زج  رگا  و 
یتوبکنع رات  داریا  نیمه  لثم  مه  نایاقآ  تاداریا  ریاس  هک  دنمهفب  سلجم  رد  رـضاح  نایاقآ  اج  نیمه  زا  دـیئامنیم  هلمح  هدومنن  یـسراو 

. تسا ههبش  داجیا 

ترایز بادآ  رد 

. دیوگب دتسیاب و  دیسر  هفوک  قدنخب  نوچ  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  رئاز  هک  تسنیا  روتسد  دیئامرفب  هظحالم 
هللا رذـحا  فاخأ و  امم  ربکا  هللا  ءال  الا  حـیبستلا و  سیدـقتلا و  ریبکتلا و  لها  ربکا  هللا  ۀـمظعلا  دـجملا و  ءایربکلا و  لـها  ربکا  هللا  ربکا  هللا 

. خلا بینا  هیلا  یئاجر و  ربکا  هللا  لکوتأ  هیلع  يدامع و  ربکا 
: دیوگب دیسر  فجن  هزاورد  ردب  نوچ 

. خلا هللا  اناده  نا  ول ال  يدتهنل  انک  ام  اذهل و  اناده  يذلا  دمحلا هللا 
. دیوگب یلاعت  يراب  دمح  زا  سپ  دیسر  رّهطم  نحص  ردب  نوچ 

لوسر وخا  هللا و  دبع  ایلع  نا  دهشا  هللا و  دنع  نم  قحلاب  ءاج  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا 
. خلا هلیبس  نم  هیلا  اعد  امل  هقیفوت  هتیاده و  یلع  دمحلا هللا  ربکا و  هللا  هللا و  الا  هلا  ربکا ال  هللا  ربکا  هللا  ربکا  هللا  هللا 

: دیوگب دیسر  هکرابم  هعقب  مرح و  رد  رب  نوچ 
. خلا هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهشأ 
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ربمغیپ و رب  مالس  رب  تسا  لمتشم  هک  هفلتخم  تارایز  دش  رهطم  مرح  دراو  رئاز  نیرهاط  همئأ  ربمغیپ و  ادخ و  هزاجا  نذا و  اب  هکنآ  زا  دعب 
يارب هّیده  تعکر  ود  دناوخب  زامن  تعکر  شـش  دراد  روتـسد  ترایز  زا  تغارف  زا  دعب  دناوخیم  مالّـسلا  ةالّـصلا و  امهیلع  نینمؤملا  ریما 

ترضح نآ  ربق  راوج  رد  هک  مالّسلا  امهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  ءایبنالا  خیش  حون  رشبلا و  وبا  مدآ  يارب  هّیده  تعکر  راهچ  نینمؤملا و  ریما 
. دنانوفدم

زامن زا  دعب  ياعد  ترایز و  زامن 

!!! تسکرش ریتاسد  نیا  مامت  سپ  میرادن  روتسد  نینمؤم  حاورا  نیدلاو و  يارب  هّیده  زامن  ایآ  تسا ! كرش  هّیده  زامن  ایآ 
هک تسنیا  یناسنا  ره  تیناسنا  همزال  تسکرـش ؟ ایآ  یلاعت  هّللا  یلا  ۀـبرق  دروآ  ياجب  نینمؤملا  ریما  يارب  هّیدـه  زامن  تعکر  ود  رئاز  رگا 

یباـب نیقیرف  راـبخا  بتک  زا  هلمج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هکنآ  اـمک  دربب  وا  يارب  ياهّیدـه  دوریم  تسود  رادـیدب  یتقو 
تّدم رد  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  هک  دنادیم  دریگیم و  رارق  شبوبحم  يالوم  ربق  لباقم  رد  رئاز  نوچ  نمؤمب و  نداد  هّیدـه  باوث  رد  تسه 

. هدوب زامن  هتشادیم  تسود  ترضح  نآ  تایح 
رظنب لمع  نیا  ایآ  ترضح  نآ  حوتفرپ  حورب  دنک  هّیده  ار  شباوث  هاگنآ  هّللا  یلإ  ۀبرق  دناوخب  زامن  تعکر  ود  رئاز  هک  هدیسر  روتسد  اذل 

!! تسا كرش  امش 
اعطق دیدوب  هدناوخ  رگا  دیئآ  لئان  دوخ  ههبـش  باوجب  ات  دیناوخب  مه  ار  زامن  زا  دعب  ياعد  دیتساوخیم  دیدناوخ  ار  زامن  روتـسد  یلاعبانج 

. دیتفرگیمن داریا 
دـیرگنب و فاصنا  هدـید  اب  ار  نایعیـش  لامعا  اهدـعب  ات  مناوخیم  ار  اعد  کنیا  مرتحم  نایاقآ  راکفا  ندـش  نشور  يارب  ناـتدوخ  هزاـجا  اـب 

. میئامنیمن شومارف  ار  ادخ  لاوحا  همه  رد  كرشم و  هن  میتسه  دّحوم  ام  دینادب 
. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هفیلخ  یصو و  ادخ و  حلاص  هدنب  هک  تسنآ  يارب  میرادیم  تسود  مه  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 

هلبقب ور  دنناوخیم ، ربقب  ور  دندومرف  خیش  بانج  هچنآ  فالخ  رب  ترضح ، نآ  رس  يالاب  رد  زامن  زا  تغارف  زا  دعب  هک  تسنیا  اعد  روتسد 
. دناوخب ار  اعد  نیا  تسا  عقاو  پچ  تسد  رد  كرابم  ربق  هک  یتلاح  رد 

یبأ نب  یلع  نییـصولا  دیـس  نینمؤملا و  ریما  کلوسر  یخا  کیلو و  يـالوم  يدیـس و  یلا  ینم  ۀـیده  نیتعکرلا  نیتاـه  تیلـص  ینا  مهللا 
کل مهللا  نینـسحملا  ءازج  کلذ  یلع  ینزجا  ینم و  اهلبقت  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لـصف  مهللا  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  بلاـط 

الا هلا  هللا ال  تنا  کنال  کل  الا  دوجسلا  عوکرلا و  ةالصلا و  زوجت  هنال ال  کل  کیرش  كدحو ال  تدجـس  کل  تعکر و  کل  تیلص و 
ریمأ وت  لوسر  ردارب  وت و  ّیلو  دوخ ، يـالوم  دّیـس و  يوسب  مدومن  هّیدـه  ار  زاـمن  تعکر  ود  نیا  اراـگدرورپ  هکنآ  ینعم  لـصح  اـم  تنا 
زامن تعکر  ود  نیا  امن  لوبق  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرفب  ار  دوخ  تمحر  اراگدرورپ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نییـصولا  دیـس  نینمؤملا و 

مدومن دوجس  عوکر و  وت  يارب  مدناوخ و  زامن  وت  يارب  اراگدرورپ  امرف  تمحرم  نمب  ناگدننک  ناسحا  يازج  لمع  نیا  يارب  نم و  زا  ار 
هک گرزب  يادـخ  یئوت  هکنآ  هچ  وت  يارب  رگم  دوجـس  عوکر و  زامن و  تسین  زئاج  هکنآ  يارب  يرادـن  کیرـش  هک  دـحاو  يادـخ  یئوت 

. وت زا  ریغ  یئادخ  تسین 
غراف ترایز  زامن  زا  هک  یتعاس  نیرخآ  اـت  فجن  كاـخب  شمدـق  نیلّوا  زا  هک  يرئاز  نینچ  دـیهد  فاـصنا  مرتحم  ناـیاقآ  ادـخب  ار  اـمش 

ردارب و حلاص و  دبع  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیامن و  دای  ّتینادـحو  تمظعب و  ار  وا  هتـشاد و  نابز  رب  ادـخ  مان  دـشاب و  قحب  رکذـتم  دوشیم 
!؟ تسا كرشم  دیامنب  ینعم  نیاب  فارتعا  لاق  لاح و  نابزب  دناوخب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یصو 

ربمغیپ ادخ و  هقیرط  زا  ات  دیهد  دای  امب  ار  دیحوت  هقیرط  منکیم  اّنمت  تسا  كرش  نداد  ادخ  ّتینادحوب  تداهـش  ندناوخ و  زامن  رگا  سپ 
. میدرگ امش  هقیرط  رد  لخاد  هدمآ و  نوریب 
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. وش مرح  دراو  سوبب  ار  هبتع  هتشون  اجنیا  رد  دینیبیمن  امش  ابجع  خیش :
نیا ایآ  تسین  یلع  يارب  هدجس  نیا  ایآ  دننکیم  هدجس  دنسریم  هک  دوخ  ناماما  ياهمرح  رد  رب  راّوز  میاهدینـش  ام  هک  تسا  ببـس  نیمهب 

. ار وا  ریغ  دنیامنب  هدجس  هک  تسین  ادخب  كرش  لمع 
فرح رگید  هرظانم  سلاجم  رخآ  ات  هکلب  بش  رخآ  ات  مدینـشیم  یقطنم  حیحـص  باوج  هکنیا  زا  دعب  مدوب  یلاعبانج  ياج  رگا  نم  یعاد :
هدـنخ  ) دروآیم هدـنخب  ار  ياهدنونـش  ره  هک  یفرح  یلو  دـیدمآ  فرحب  مهزاب  هک  تسا  امـش  زا  بجع  یلو  مدـنامیم  تکاس  مدزیمن و 

(. راّضح دیدش 

تسین كرش  همئأ  بابق  هناتسآ  ندیسوب 

. دشابیمن كرش  نیموصعم  هّمئأ  هسّدقم  هناتسآ  هبتع و  ندیسوب  دینادب  هک  مهدب  امشب  یباوج  رصتخم  مهزاب  مراچان 
باتک يور  زا  مسق  نیا  ار  ترابع  اـم  دوخ  روضح  رد  هک  یئاـج  دـیدومن  هدجـس  رب  لـمح  ار  ندیـسوب  دـیدومرف  هطلغم  مه  یلاـعبانج  و 

. دینزیم امب  اهتمهت  هچ  دیریگیم  رارق  ربخیب  ماوع  لباقم  رد  اهنت  یتقو  منادیمن  دیئامن  فیرحت  دیناوخب و 
هکنآ هن  دسوبب  ار  هبتع  بدأ  راهظا  يارب  رئاز  دیئامرفیم  هظحالم  هک  تسنیا  هدیسر  رازم  هیعدا و  بتک  ریاس  باتک و  نیا  رد  هک  يروتسد 

. دیامنب هدجس 
زا عنم  هک  ثیداحأ  رابخا و  دیجم و  نآرق  زا  دیاهدید  اجک  رد  امـش  ایناث  دیدومن . هدجـس  رب  لمح  ار  ندیـسوب  امـش  هدـعاق  هچ  يور  الّوا 

. دنشاب هداد  رارق  كرش  تمالع  ار  ندیسوب  ای  دشاب و  هدش  یماما  ای  ربمغیپ  هاگرد  هبتع  ندیسوب 
. دینکن عیاض  ار  سلجم  تقو  دیرادن  باب  نیا  رد  یتکسم  ای  یقطنم  باوج  یتقو  سپ 

. رادخاش غورد  تسا  غورد  الماک  دننکیم  هدجس  راّوز  ماهدینش  دیدومرف  هکنیا  اّما  و 
ندینش ات  ندید  تسا  قرف  یسب 

ندید دننام  دوب  یک  ندینش 
ام یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  دـیامرفیمن  تارجح )  ) هروس 49 زا  هیآ 6  رد  لاعتم  دـنوادخ  رگم 

. َنیِمِدان ُْمْتلَعَف 
ددص رد  درک و  قیقحت  دـیاب  هکلب  ددرگن  تلاجخ  تمادـن و  بجوم  ات  داد  رثا  بیترت  دـیابن  قساف  مالکب  دـیجم  نآرق  روتـسد  نیا  قباطم 

. دیئامن لاکشا  داریا و  هاگنآ  دینیبب  کیدزن  زا  دیورب  هداد  دوخب  رفس  تمحز  دمآرب  تقیقح  فشک 
امـش هچنآ  زا  ّدشأ  بتارمب   ) اهربق نآب  تبـسن  ار  ماوع  لامعا  زرط  متفر و  دادغب  رد  رداقلا  دبع  خیـش  هفینح و  وبا  ربقب  یعاد  یتقو  هچنانچ 

. مدومنن وگاو  یلفحم  سلجم و  رد  هاگچیه  مدید  دیدز ) نایعیشب  تمهت 
نیدنچ هبتع  ضوع  مدید  ار  يدـنه  نّنـست  لها  ناردارب  زا  یتعامج  متفر  مّظعم  رد  هفینح  وبا  ربقب  هک  يزور  تسا  دـهاش  گرزب  يادـخ 

لقن دروم  تعاس  نیا  ات  مدیدن  لمع  تمرح  رب  یلیلد  متشادن و  توادع  هنیک و  رظن  نوچ  دنداتفایم  كاخب  دندیـسوبیم و  ار  نیمز  هبترم 
. ّتیدوبع يور  زا  هن  دنیامنیم  راتفر  ّتبحم  يور  زا  مدید  نوچ  مدادن  رارق 

امـش هدومرف  نیا  یلاعت و  يادخ  يارب  رگم  دـنکیمن  هدومنن و  هدجـس  زگره  یماع ) ای  فراع   ) هعیـش رئاز  چـیه  هک  دـینادب  مرتحم  ياقآ 
. تسا ضحم  غورد  ءارتفا و  تمهت و  الماک 

یعنام تیدوبع ) دـصقب  هن   ) دـشاب ندـیلام  نیمز  رب  یناشیپ  تروص و  نداتفا و  كاخب  زا  ترابع  هک  هدجـس  زرطب  مه  رگا  هک  یتلاـح  رد 
نیمز يور  ندش و  مخ  نداد ) رارق  ادخ  يارب  کیرـش  ای  یئادخ  دـصقب  هن   ) یگرزب صخـش  لباقم  رد  امیرکت  امیظعت و  هکنآ  هچ  درادـن 
كاخ يور  تروص  میظعت و  بجوم  بوبحمب  هقالع  تّدش  ترثک و  هکلب  دشابیمن  كرـش  ادـبا  ندراذـگ  كاخ  يور  تروص  نداتفا و 
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. دوشیم ندیسوب  ندیلام و 
. دشابن هدجس  دنراذگ و  نیمز  رب  یناشیپ  هداتفا و  كاخ  يور  تسا  نکمم  هنوگچ  خیش :

ارهاـظ دـشابیم  یلاـعت  يادـخ  یبلق  تاـّین  بولقب و  ملاـع  تسا و  یبلق  رما  ّتین  تسا و  ّتین  هب  طوبرم  هدجـس  دـیئامرفیم  قیدـصت  یعاد :
لباقم رد  تسین  هتسیاش  تسا  یلاعت  يادخب  صوصخم  هک  یلاح  نینچب  هتبلا  و   ) هداتفا نیمز  يور  هدجـس  لاحب  يدارفا  ای  يدرف  مینیبیم 
هدجـس تاقوا  رد  رگم  میئامن  هدجـسب  لمح  میناوتیمن  میرادن  ربخ  وا  بلق  ّتین  زا  نوچ  یلو  دشاب ) ّتین  نودب  ول  دریگ و  رارق  ادخ  ریغ 

. میمانیم هدجس  ار  شرهاظ  تسا  مولعم  هک  صوصخم 

ار فسوی  ناردارب ، ندومن  هدجس  نداتفا و  كاخب 

لباقم رد  فسوی  ناردارب  هچناـنچ  تسین  كرـش  رفک و  نداـتفا  كاـخ  يور  هدجـس ) ّتین  هن   ) میرکت میظعت و  ناونعب  هدجـس  زرطب  سپ 
هک فسوی )  ) هروس 12 هیآ 101  تحارـصب  دندومنن  ناشعنم  فسوی ) بوقعی و   ) رـضاح ربمغیپ  ود  دندومن و  ار  ياهدجـس  نینچ  فسوی 

. اقح ّیبر  اهلعج  دق  لبق  نم  يایؤر  لیوأت  اذه  تبا  ای  لاق  ادجس و  هل  اوّرخ  شرعلا و  یلع  هیوبا  عفر  دهدیم و  ربخ  دنوادخ 
هدجـس زرطب  هک  دشاب  حیحـص  امـش  نایب  رگا  سپ  دهدیمن  رـشبلا  وبا  مدآب  هکئالم  ندومن  هدجـس  زا  ربخ  میرک  نآرق  ياج  دنچ  رد  رگم 
سیلبإ طقف  دنشاب  هدوب  كرشم  یگمه  نیبرقم  هکئالم  فسوی و  ناردارب  یتسیاب  دشاب  كرـش  نداتفا  كاخ  يور  تیدوبع ) ّتین  نودب  )

. دندوب تسرپادخ  دّحوم و  اهنآ  مامت  تسین  نینچ  هکنآ  لاح  و  دومن !!؟ هدجس  كرت  هک  دوب  دّحوم  نیعل 
دناهدومن لقن  نیبّصعتم  بصاون و  جراوخ و  يایاقب  اهیومأ و  هک  ار  ساسایب  تاعومـسم  هنایماع و  تالاکـشا  مرتحم  نایاقآ  منکیم  اـّنمت 

تقو عییـضت  تمادـن و  بجوم  ات  دـیهدن  رارق  ثحب  دروم  تسا  تقیقح  فشک  ّقح و  راتفگ  صوصخم  هک  یتمظع  اـب  سلجم  نینچ  رد 
. تسا لیبق  نیا  زا  هشیمه  نایعیشب  اهامش  تاداریا  دوش  مولعم  هک  دینکن  زاب  ار  دوخ  تشم  ددرگ و 

. درادن ینالوط  ثحب  ياضتقا  هتشذگ  تقو  نوچ  مهدب  ار  ظفاح  بانج  باوج  مه  يرصتخم  تسا  مزال  باوج ،

مسج يانف  زا  دعب  حور  ءاقب 

امـش لایخ  سفن و  ياوه  فالـسا و  راتفگ  تاداع و  يور  هن  دیئوگب  نخـس  رکفت  قّمعت و  اب  دیتسه  ملع  لها  هک  مرتحم  نایاقآ  تسبوخ 
تایحب هک  دیـشابیم  هدیقع  مه  تعیبط  هّدام و  لها  اب  هدرکن  يادخ  رگم  دنبلطیم  تجاح  تاوما  روبق  لباقم  رد  نایعیـش  ارچ  دیئامرفیم  هک 

دنیوگ هک  دـیامرفیم  لقن  ار  اهنآ  لاوقا  نونمؤم )  ) هروس 23 هیآ 39  رد  دنوادخ  هک  تاف ، تام  اذا  دنیوگیم  دنرادن و  هدـیقع  توملا  دـعب 
. َنِیثوُْعبَِمب ُنَْحن  ام  َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 

يرصنع مسج  تاناویح  فالخ  رب  دریمب  هک  یمدآ  تسا  توملا  دعب  تایحب  هدیقع  نیّیهلا  هتباث  دیاقع  زا  یکی  دینادیم  یبوخب  هک  نایاقآ 
هدنز خزرب  ملاع  رد  رت  فیطل  اهتنم  نادـبا  نیمه  اب  لثامم  هیبش و  ینادـبا  رب  رادـیاپ و  یقاب و  شاهقطان  سفن  حور و  یلو  دـتفایم  راک  زا 

. دوب دهاوخ  بّذعم  ای  مّعنتم و 
دنشابیم دوخ  شاداپب  نامداش  رورسم و  یهلا و  معنب  مّعنتم  هدنز و  يرتشیب  يایازم  اب  اهنآ  هک  ادخ  هار  ناگدشهتـشک  ءادهـش و  اصوصخم 
َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  ـال  َو  دـیامرفیم  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 163  رد  احیرـص  هچنانچ 

. َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف 
دیامرفیم احیرص  هکنآ  رب  هوالع  ءایحا  ای  تسا  تاوما  مزاول  زا  راگدرورپ  مرک  لضف و  زا  هدافتـسا  ینامداش و  رورـس و  يزور و  ذخا  ایآ 

. نوقزری مهبر  دنع  ءایحا 
. دنروخیم يزور  ادخ  دزن  رد  دنتسه و  هدنز  اهنآ  ینعی 
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فرح شوگ  دـنراد  ندروخ  يزور  ناـهد  هک  یئاـج  ناـمه  زا  سپ  دـنروخیم  يزور  هنوگچ  دنتـسه و  هدـنز  هنوگچ  صاخـشا  نیا  اـیآ 
. میونشیمن ار  اهنآ  يادص  هتفرگ  ار  ام  ياهشوگ  يور  ینامسج  تعیبط  هدرپ  اهتنم  دنهدیم  مه  باوج  دنراد و  مه  ندینش 

نآ باوج  حور و  ياقب  هب  لاکشا 

نیاب دومن  لاؤس  مانب  ياههبـش  داجیا  هزاجا  اب  دوب  تاملک  عمتـسم  سلجم  هیواز  رد  هک  يروپدواد »  » ماـنب نّنـست  لـها  زا  يدّدـجتم  ناوج 
: ترابع

یقرت یعیبط  مولع  هک  هتـشذگ  هنمزا  رد  هتبلا  دـیآیمن  روج  يزورما  لوقعلا  ریحم  مولع  فشک  اـب  امـش  ناـیب  نیا  بحاـص  هلبق  يروپدواد :
شناد ملع و  یئـالط  نرق  هک  هزورما  یلو  دـندوب  دـقتعم  دـندراذگیم  حور  ار  شماـن  هک  يزومرم  هّوقب  تلاـهج  يور  زا  یمدرم  تشادـن 

تایقرت دـهم  هک  اپورا  هّمهم  دالب  رد  اصوصخم  هدـش  هدز  هدیـسوپ  دـیاقع  عون  نیا  هبنپ  هدومن  ار  دوخ  یلماـکت  ریـس  یعیبط  مولع  تسا و 
دوجوب هدیقع  اصوصخم  هدیسوپ  دیاقع  عون  نیا  نالطب  نارگید  و  یناملآ ) رنخب   ) و یـسیلگنا ) نیوراد   ) دننام ینادنمـشناد  دشابیم  هّیملع 

. دندومن رهاظ  ار  نآ  ياقب  حور و 
تسا لاس  دص  راهچ  رازه و  ود  دودح  رد  هکلب  درادن  امش  لوقب  یئالط  نرقب  صاصتخا  هتشادن و  یگزات  لاوقا  زا  عون  نیا  مزیزع  یعاد :

. هدومن يرگهولج  تعیبط  هدام و  بابرا  ياول  تحت  رد  ابیرقت 

میکح طارقس  اب  سیطارقمیذ  هلباقم  تعیبط و  هدام و  لها  روهظ 

لئاق هدومن و  مایق  نانوی  رد  یهلا  يامکح  نآ  لاثما  وطـسرا و  نوطـالفا و  طارقـس و  لـباقم  رد  وا  عاـبتا  سیطارقمیذ و  هک  یناـمز  ینعی 
یکیب هک  تایّدام  هّدام و  ینعی  ریتام )  ) زا ریغب  دنتفگ  دندیدرگ و  روعـش  تردق و  هدارا و  ملع و  اب  يادـخ  رکنم  دـندش و  تعیبط  هّدامب و 

. تسا ّداوم  عبط  زا  یشان  همزال  تاریثأت  عیمج  تسین و  دوجوم  ملاع  رد  رگید  زیچ  ددرگ  كاردا  هسمخ  ّساوح  زا 
. دنیامنیم يرگهولج  ملاع  رد  تسینومک  مانب  زورما  اهنآ  یلصا  رهوج  هصالخ و  هک  يّدام ، یعیبطب و  دندیدرگ  روهشم  تهج  نیمهب 

. هدیدرگ رهاظ  رظن  هاتوک  هقرف  نآ  نایم  رد  تسا  روعش  تردق و  هدارا و  ملع و  اب  قلاخ  دوجو  راکنا  مزاول  زا  هک  هدساف  دیاقع  عون  نیا 
دناهداد اقطنم  املع و  ار  اهنآ  باوج  راودا  زا  ياهرود  ره  رد  یهلا  هفسالف  ءاملع و  و 

همزال هک  موش  روآدای  هدومن  تحیـصن  هناردارب  نیددـجتم  نایاقآ  امـشب  مراچان  دـیدرب  رنخب  نیوراد و  دـیاقع  اپورا و  زا  یمان  نوچ  یلو 
. دیریگن رارق  یمالک  ره  ریثأت  تحت  هک  تسنیا  قطنم  لقع و  ملع و 

هتـشون نآ  دیاقع  راتفگ و  باتک و  رب  هک  یتاداقتنا  دقن و  تسا  مزال  دـیدومن  هعلاطم  هفـسلف ) هن  تسا  تاّیـضرف  هک   ) نیوراد هفـسلف  رگا 
. دیئامن نسحا  باختنا  هدومن  هنالقاع  تواضق  هاگنآ  دیناوخب  تسا  هدش 

رظن رد  دیآیم  ناتتسدب  اهنآ  لاثما  ای  رنخب  نیوراد و  زا  یباتک  یتقو  اذل  هدش  دایز  اهامش  رب  المع  املع و  اهیئاپورا  تنطلس  هطلس و  نوچ 
اپورا هفـسالف  مامت  دیاقع  زا  ياهنومن  باتک  نیا  هدیدرگ و  مزینوراد  اپورا  رـسارس  اعقاو  دـینکیم  لایخ  دـیامنیم و  تمظع  تّهبا و  اب  امش 

(. درادن یملع  شزرا  دشاب  مه  رگا  هزات   ) تسین روطنیا  هکنآ  لاح  تسا و 

اپورا یهلا  ياملع  لاوقا 

لیماک  ) ياهباتک دننام  دیناوخب  تسا  مومع  تسد  رد  هک  مه  ار  یهلا  هفـسالف  بتک  دیناوخیم  ار  یعیبط  نیوراد  هفـسلف  هک  یمـسق  نیمه 
تابثا رد  يرایـسب  ياهباتک  هدومن و  روغ  سفّنلا  تفرعم  رد  اهلاس  دـشابیم و  اپورا  روهـشم  یـضایر  ياـملع  زا  هک  يوسنارف  نویراـمالف )

(. تعیبط رد  ادخ   ) ینعی روتانال ) نادوید   ) دننام هتشون  گرم  زا  دعب  نآ  ياقب  حور و  تمظع  یلاعت و  قح  ّتینادحو 
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. دناهدومن یبرع  یسرافب و  همجرت  ار  اهنآ  يرصم  یناریا و  ياملع  هک  نآ ) رارسا  گرم و   ) تادلجم و 
ترابع گرم  درادن  دوجو  یتسین  انف و  يانعمب  یقیقح  گرم  دیوگ  احیرـص  هدومن و  یئاسرفملق  گرم  فارطا  رد  الّـصفم  بتک  نآ  رد 
تروـص لـکیهب و  هدـمآ  نوریب  يرـصنع  ندـب  نیا  زا  دـنکیم  ضوـع  بلاـق  یمدآ  طـقف  رگید  ملاـعب  یملاـع  زا  لاـقتنا  لـقن و  زا  تـسا 

. تسا رادیاپ  یقاب و  هکلب  درادن  ءانف  ادبا  تایح ) هیام   ) حور هکنآ  هچ  دوریم  يرتفیطل 
یـشالتم زا  سپ  دراد  يونعم  لالقتـسا  دوخ  تسا و  ندـب  نیا  زا  ریغ  حور  هک  هدـمآ  تسدـب  زارد  نایلاس  یعطق  تایبرجت  اب  ینعم  نیا  و 

. یهتنا دیامنیم  يریگولج  هدنام و  یقاب  ندب  نت و  ندش 
هسنارف و فورعم  دنمشناد  رعاش  وگوه ) روتکیو   ) رصاعم و فوسلیف  يوسنارف ) نوسکورب   ) دننام یهلا  هفـسالف  ءاملع و  لیبق  نیا  لاثما  و 

نیا یـضتقم  اهنآ  یماسا  رکذ  هکلب  اـهنآ  یماـمت  لاوقا  لـقن  هک  مهریغ  يوسنارف و  ریهـش  فوسلیف  تراـکد )  ) یناـملآ و ققحم  لاـمرن ) )
. يّدام یعیبط  رنخب  نیوراد و  دوجوب  هن  دنیامنیم  راختفا  اهنآ  دوجوب  اپورا  نادنمشناد  دنرایسب  دشابیمن  سلجم 

نیوراد ياهباتک  ارـصحنم  اّلقا  دیئامن  هّجوت  اهنآ  راتفگب  دـیراچان  هتفرگ و  رارق  اهیبرغ  ریثأت  تحت  رکف  نشور  ناناوج  نایاقآ  هچنانچ  الّوا 
. دیئامن هعجارم  مه  یئاپورا  نادنمشناد  هفسالف و  بتک  ریاسب  هکلب  دیناوخن  ار  یناملآ  رنخب  یسیلگنا و 

هاگنآ دیناوخب  هدش  هتـشون  اهباتک  نآ  رب  هک  یتاداقتنا  دقن و  دـیهد و  رارق  تقد  هجوت و  دروم  ار  یعیبط ) یهلا و   ) هقرف ود  ره  دـیاقع  ایناث 
. دیئامن نسحا  باختنا 

دیهاوخ قیدـصت  نیقیلا  عطقلاب و  دـیئامن  هعلاطم  ار  یعیبط ) یهلا و   ) نیقیرف بتک  قطنم  لقع و  ملع و  هدـید  اب  فاصنا و  يور  زا  هچنانچ 
هدنز و تسا  رما  ملاع  قولخم  هک  حور  یلو  ددرگیم  یـشالتم  یناف و  تسا  قلخ  ملاع  رـصانع  زا  قولخم  نوچ  یمدآ  ندب  نت و  هک  دومن 

میلاـعت ینامـسآ و  بتک  مکحب  هک  دـیحوت  تـقیقح  قـح و  هار  ناگدشهتـشک  ءادهـش و  اـصوصخم  دریمیمن و  هدرمن و  زگره  رادـیاپ و 
. دنشابیم انیب  مشچ  اونش و  شوگ  ياراد  هدنز و  ینامسج  تهج  زا  یناحور  هبنج  رب  هوالع  ینامحر 

مهدیم تداهش  ینعی  یباوج  درت  یمالک و  عمست  کنا  دهشا  تسا  دراو  مالّسلا  ةالّصلا و  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترـضح  ترایز  رد  هچنانچ 
. یهدیم ارم  باوج  يونشیم و  ارم  مالک  وت  هک 

اهیأ دـیامرفیم  دـیامنیم  یفرعم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هرهاط  ترتع  هک  یئاجنآ  دـیاهدناوخن  ار  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 83  ایآ 
مدرم يا  ینعی  لابب  سیل  انم و  یلب  نم  یلبی  تیمب و  سیل  انم و  تام  نم  تومی  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  نم  اهوذـخ  ساـنلا 

دـسوپب رهاظب  هک  ره  ام  زا  تسین و  هدرم  تقیقح  رد  دریمب ، هک  ره  ام  زا  هک  تسوا ) هدومرف  ینعی   ) دـیریگب نیّیبنلا  متاخ  زا  ار  بلطم  نیا 
. تسین هدیسوپ  تقیقح ) رد  )

رد رـصم  راید  فورعم  یتفم  هدبع  دّمحم  خیـش  یمثیم و  دیدحلا و  یبا  نبا  هچنانچ  میرادیاپ  هدنز و  حاورا  راونا و  ملاع  رد  هتـسویپ  ینعی 
. دنتسین هدرم  تقیقح  رد  نارگید  دننام  ربمغیپ  تیب  لها  هک  دنیوگ  تاملک  نیا  حرش 

مینزیمن فرح  هدرم  اـب  میتسیایمن و  تاوما  روبق  لـباقم  میتسیایم  تلاـسر  ترتـع  زا  نیموصعم  همئأ  روبق  لـباقم  رد  ارهاـظ  اـم  رگا  سپ 
حور و ادـخ  نوچ  میتسرپ  ادـخ  هکلب  میتسین  تسرپهدرم  ام  سپ  مینزیم  فرح  ناگدـنز  اب  میاهداتـسیا و  ناگدـنز  ءایحا و  لباقم  رد  هکلب 

. درادیم هاگن  هدنز  ار  اهنآ  مسج 
نینح و ردب و  ءادهش  مالّسلا و  امهیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابأ  ءادهشلا  دیس  ترضح  ای  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  امش  ایآ 
هک  ) نایدیزی دیزی و  هّیما و  ینب  شیرق و  زوسنامناخ  ملظ  لباقم  رد  هک  دـینادیمن  قح  هار  نازاب  ناج  نید و  ياهیئادـف  ار  البرک  دـحا و 
هلا هبّیط ال  هملک  مالـسا و  سّدقم  نید  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دندومن و  مایق  هدوب ) نآ  راثآ  وحم  نید و  قیاقح  راکنا  ناشتّیلاّعف  هجرد  اهتنم 

. دندومن ادف  هللا  الا 
هلا هملک ال  ءالعا  رفک و  كرش و  ندش  فرط  رب  ببـس  نینح  دحا و  ردب و  ءادهـش  ياهیزابناج  هّللا و  لوسر  هباحـص  مایق  هک  يروطنامه 
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. دیشخب یئاجب  رثا  مالسا  سدقم  نید  تیوقت  يارب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  يزاب  ناج  مایق و  دیدرگ  هّللا  الا 
لمع سابل  نیملسم  هعماج  رد  ار  دوخ  هدساف  دیاقع  نطاب و  تاّیرفک  هدرب و  نایم  زا  ار  نید  ساسا  دینع  دیزی  دوبن  ترـضح  نآ  مایق  رگا 

. دیناشوپیم

نآ باوج  اهنآ و  رفک  دیزی و  هیواعم و  تفالخ  زا  نیفلاخم  عافد 

ریمأ هفیلخ  ار  دیزی  دینادیمن  هکنآ  لاح  دیناوخب و  دساف  رفاک و  ار  هیواعم  نب  دیزی  نیملـسملا  ۀفیلخ  هک  تسا  بجعت  امـش  زا  یلیخ  خیش :
ثلاث هفیلخ  باّـطخلا و  نبا  رمع  یناـث  هفیلخ  ار  هیواـعم  دومن و  بصن  تفـالخ  ماـقمب  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  نینمؤملا  لاـخ  نینمؤملا و 
دنتشاد هک  یتیلباق  تقایل و  يور  رطاخ  بیطب  مدرم  دندومن و  بوصنم  تاماش  رد  نیملـسم  تراما  ماقمب  امهنع  هّللا  یـضر  مولظم  نامثع 

ناناملـسم مامتب  یتناها  هکنآ  رب  هوالع  دیهدیم  نیملـسملا  ۀـفیلخب  امـش  هک  يدادـترا  رفک و  تبـسن  سپ  دـنتفریذپ  تفالخ  ماقمب  ار  اهنآ 
!؟. دندومن بیوصت  ار  اهنآ  تفالخ  ۀقیقح  تراما و  ماقم  هک  لبق  يافلخب  تسا  یگرزب  تناها  دنتفریذپ  تفالخب  ار  ناشیا  هک  دیدومن 

مه لمع  نیا  دندیناسر و  لتقب  ار  هّللا  لوسر  هناحیر  ناشیا  تفالخ  هرود  رد  هک  دش  رداص  یئالوا  كرت  اطخ و  ّۀلز و  کی  ناشیا  زا  طقف 
بتک رد  ار  بلطم  نیا  احورـشم  يریمد  یلاّزغ و  ماما  هچنانچ  تشذگ  وا  زا  مه  روفغ  دنوادخ  دندومن  هبوت  اذلف  دوب  ضامغا  وفع و  لباق 

!؟ دندومن تباث  ار  دیزی  هفیلخ  تراهط  یکاپ و  هدروآ و  دوخ 
. دیدرگ دیلپ  دینع  دیزی  عفادم  لیکو  هک  دشاب  هزادنا  نیا  ات  یلاعبانج  بّصعت  هجرد  هک  میتشادن  راظتنا  چیه  یعاد :

اهنآ تعاطا  هدیدرگ و  میلست  هناروکروک  دیاب  ناناملـسم  اقح  سپ  دندراذگ  اهنآ  تراما  رب  هّحـص  وا  فالـسا  نوچ  دیدومرف  هکنیا  اما  و 
. دشابیمن یسارکومد  حالطصاب )  ) تمکح ملع و  هرود  نیا  رد  اصوصخم  ءالقع  لوبق  لباق  لیلع و  امش  نایب  نیا  دنیامنب  ار 

. میوشن تالاکشا  نیا  راچد  ات  دشاب  بوصنم  ادخ  بناج  زا  موصعم و  یتسیاب  هفیلخ  میئوگیم  هک  ام  نیهارب  زا  یکی  تسا  نیمه  و 
ناتلقع ملع و  رب  ناتبّصعت  هک  امش  دننام  مه  اهنآ  دناهدومن ، دیزی  لامعا  زا  عافد  نارگید  يریمد و  ای  یلاّزغ و  ماما  دیدومرف  هکنآ  رگید  و 

. درادن عافد  هار  یقیرط  چیه  زا  هک  ددرگ !! دیلپ  دیزی  عفادم  لیکو  دیآیمن  یلقاع  ناسنا  چیه  الا  هدمآ و  بلاغ 
هکنآ الوا  هدوب ، هیلع  هّللا  مالـس  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تداهـش  نآ  هدـش و  رداص  وا  زا  اطخ  ۀـّلز و  کی  طـقف  دـیدومرف  هکنآ  رگید  و 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  مالسا  گرزب  سیماون  تراسا  ریبک و  ریغص و  رفن  داتفه  اب  ریـصقت  نودب  هّللا  لوسر  نت  هراپ  تداهش 
صاصتخا وا  تایرفک  تشز و  تایلمع  ایناث  تسا  هدوب  هریبک  ناهانگ  زا  هکلب  هدوبن  اـطخ  ۀـّلز و  گـنرف  مور و  ءارـسا  دـننام  ءـالم  رب  هلآ 

. تسا دوجوم  وا  دادترا  رفک و  تابثا  يارب  یفلتخم  قرط  هکلب  درادن  اهنت  ترضح  نآ  تداهشب 
. دش میهاوخ  نونمم  یلیخ  دیراذگب  ام  سرتسد  رد  تسه  دیزی  دادترا  رفک و  رب  یحضاو  لئالد  رگا  میئامنیم  اّنمت  بحاص  هلبق  باون :

دیزی دادترا  رفک و  رب  لئالد 

رهاظ ار  ینطاب  تایرفک  ارثن  امظن و  هتـسویپ  دوخ  تاملک  رد  هچنانچ  تسا  راکـشآ  حضاو و  رایـسب  دـیزی  دادـترا  رفک و  رب  لئالد  یعاد :
: هتفگ هک  تسا  تسدب  یحضاو  لئالد  شاهّیرمخ  راعشا  رد  اصوصخم  تخاسیم 

اّهند رعق  اهجرب  مرک  ۀسیمش 
یمف اهبرغم  یقاسلا و  اهقرشمف 

دمحا نید  یلع  اموی  تمرح  ناف 
میرم نب  حیسملا  نید  یلع  اهذخف 

نید رد  بارش  رگا  دیامنیم و  بورغ  نم  ناهد  برغم  رد  ددرگیم و  علاط  یقاس  تسد  قرشم  زا  روگنا  بارش  دیوگ  هکنآ  ینعم  هصالخ 
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: دیوگ زین  امنب و  حیسم  نید  زا  يوریپ  ینعی  میرم  نب  حیسم  نید  رب  ار  وا  ریگب  تسا  مارح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 
مهلمش ساکلا  تمض  بحصل  لوقا 

منرتی يوهلا  تابابص  یعاد  و 
ةذل میعن و  نم  بیصنب  اوذخ 

مرصتی يدملا  لاط  نا  لکف و 
رب ملاـع  نیا  میعن  تّذـل و  زا  تسد  دـیاب  سپ  تسین  یملاـع  ملاـع  نیا  زا  ریغ  تسا  اـیند  نیمه  تسه  هچ  ره  هک  دـناسریم  راعـشا  نیا  رد 

تشادن
هلمج زا  هداد و  واب  تداهـش  دینعلا  بّصعتملا  یلع  دّرلا  باتک  رد  يزوج  نبا  جرفلا  وبا  تسا و  تبث  وا  ناوید  رد  هک  تسا  يراعـشا  اهنیا 
لقن الّـصفم  جرفلا  وبا  شّدـج  هرکذـت و  رد  يزوـج  نبا  طبـس  هک  تسا  يراعـشا  دراد  وا  داـحلا  هقدـنز و  رفک و  رب  تلـالد  هک  يراعـشا 

: دیوگ نآ  علطم  رد  هک  دناهدومن 
یمنرت ینیلوان و  یتاه  ۀّیلع 

ایجانتلا بحا  ینا ال  کثیدح 
هتـسهآ هک  مرادـن  تسود  نم  دوخ  ینورد  بلاطم  زا  ینلع  ارم  زاس  هاگآ  مزیزع  مناخ  اـیب  کـیدزن  دـیوگ  هدومن  باـطخ  دوخ  هقوشعمب 

: دیوگ هک  اجنآ  ات  ینارب ، نخس 
انثعب موی  نع  تثدح  يذلا  ناف 

ایهاس بلقلا  كرتت  روز  ثیداحا 
. دیامنیم رود  زاوآ  زاس و  ياهگنهآ  زا  ار  بلق  هک  تسا  غوردب  یتاشرازگ  دنکیم  فیوخت  تمایق  ناتسادب  هک  یسک  نآ  ینعی 

نوراه هفیلخ  روضح  رد  هدوب  هعیـش  ءاـبدا  ءالـضف و  ءاـملع و  ءاـهقف و  هلجا  زا  هک  نجلا ، کـید  هب  فورعم  قاحـسا  نب  میهاربا  هچناـنچ 
ار رشن  رـشح و  عناص و  راکنا  الماک  قیدنز  تفگ  هدرک و  نعل  ار  دیزی  رایتخایب  نوراه  هدومن  تئارق  ار  راعـشا  نآ  مامت  یـساّبع  دیـشّرلا 

. تسا هدومن 
: تفگیم شیع  ّمنرت و  عقوم  رد  هک  تسنآ  دنکیم  وا  داحلا  رفک و  رب  تلالد  هک  يراعشا  هلمج  زا 

اوموق نامدنلا  رشعم  ای 
یناغالا توص  اوعمسا  و 
مادم ساک  اوبرشا  و 

یناعملا رکذ  اوکرتا  و 
ادیعلا ۀمغن  ینتلغش 
ناذالا توص  نع  ن 

روحلا نع  تضوعت  و 
ناندلا یف  ازوجع 

كرت دینک و  هدافتـسا  بان  بارـش  زا  دیهد و  شوگ  زاوآ  زاسب و  دـیزیخرب و  دـیوگ  دوخ  ياههلایپ  مه  ءامدـن و  هب  هکنآ  ینعم  لصح  ام 
ياهنزهریپ هب  ار  نیعلا  روح  تشهب و  منکیم  هحلاصم  ضیوعت و  ناذا  يادـص  زا  هدومن  بلج  دوخب  ارم  زاـس  اریز  ار  ینید  تاـفارخ  دـینک 

. هدنناوخ
دندروآ ماشب  ار  تلاسر  تیب  لـها  نوچ  هک  هدروآ  هرکذـت  رد ص 148  يزوج  نبا  طبـس  یتح  تسا و  لقن  اـج  همه  لـتاقم  بتک  رد  و 
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. دومن تباث  ار  دوخ  رفک  درک  داشنا  ار  تیب  ود  نیا  هتفرگ  رارق  دوب  نوریج  هّلحم  رب  فرشم  هک  دوخ  رصق  هرظنم  رب  دیلپ  دیزی 
تقرشا لومحلا و  کلت  تدب  امل 
نوریج ابر  یلع  سومشلا  کلت 

حنت وأ ال  حن  تلقف  بارغلا  بعن 
ینوید یبنلا  نم  تیضق  دقلف 

دب لافب  ار  ادـص  نآ  برع  رد  هک   ) درک ادـص  یغالک  دـش  رهاظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  يارـسا  ياهلمحم  هکنآ  ینعم  هصـالخ 
. متفرگ ربمغیپ  زا  ار  دوخ  ماو  نم  یناوخن  ای  یناوخب  غالک  يا  متفگ  دنتفرگیم )

دیزی رفک  رب  ّهلدأ  هلمج  زا  متـشک و  ار  شنادـنزرف  هدومن  یفالت  مهنم  دنتـشک  نینح  دـحا و  ردـب و  رد  ار  مبراقأ  ماـمعا و  هکنیا  زا  هیاـنک 
نبا طبس  یّتح  هک  تسج  لثمت  يرعبزلا  نب  هّللا  دبع  زیمآرفک  راعشاب  دومن  اپرب  ربمغیپ  رـسپ  تداهـش  يارب  نشج  سلجم  یتقو  هک  تسنآ 
رفاـک كرـشم و  همه  هک  شدوخ  دادـجا  زا  دومن  ار  یناـسک  تاـیح  دوجو و  يوزرآ  دناهتـشون  نارگید  ینوریب و  ناـحیر  وـبا  يزوـج و 
مومع روضح  رد  هک  تسا  دیزی  دوخ  زا  مجنپ  مود و  رعـش  ارهاظ  دندش  هتـشک  يربک  ردـب  گنج  رد  ربمغیپ  ادـخ و  رماب  دـندوب و  ضحم 

. تفگ يراصن  دوهی و  ناناملسم و  زا  نیرضاح 
اودهش ردبب  یخایشا  تیل 

لسالا عقو  نم  جرزخلا  عزج 
احرف اولحتسا  اولهأل و 

لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث 
مهتاداس نم  مرقلا  انلتق  دق 

لدتعاف ردبب  هانلدع  و 
الف کلملاب  مشاه  تبعل 

لزن یحو  ءاج و ال  ربخ 
مقتنا مل  نا  فدنخ  نم  تسل 

لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم 
انراث ّیلع  نم  انذخا  دق 

لطبلا ثیللا  سرافلا  انلتق  و 
فارشالا ّبحب  فاحتالا  باتک  رد ص 18  یعفد  يواربش  رماع  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  خیـش  جرفلا و  وبأ  دننام  ناتدوخ  ءاملع  زا  ضعب  و 

ترـضح نآ  ياهنادند  بل و  رب  ندز  بوچ  عقوم  رد  نوعلم  دیزی  دنـسیونیم  نارگید  نیـسحلا و  لتقم  مود  دلج  رد  یمزراوخ  بیطخ  و 
. دناوخیم ار  راعشا  نیا 

دیلپ دیزی  نعل  رب  تنس  لها  ءاملع  زاوج 

نعل زیوجت  امش  ءاملع  رباکا  زا  يرایسب  و  هلبانحلا ) مامإ   ) لبنح نب  دمحأ  ماما  یّتح  دناهتـسناد  رفاک  ار  نوعلم  قیدنز  نآ  امـش  ءاملع  رثکا 
بّصعتملا یلع  دّرلا  باتک   ) هب موسوم  هتـشون  باب  نیا  رد  یلقتـسم  باتک  يزوج  نبا  جرفلا  وبا  نمحّرلا  دبع  اصوصخم  دناهدومن و  وا  رب 

: تسا هتفگ  باب  نیا  رد  يّرعم  ءالعلا  وبأ  و  هّللا ) هنعل  دیزی  نعل  نع  عناملا  دینعلا 
ریکن لک  لعفت  مایالا  يرأ 
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دیزتسم بئاجعلا  یف  انأ  امف 
انیسح تلتق  مکشیرق  سیل  أ 
دیزی مکتفالخ  یلع  ناک  و 

ببـس ایند  رگیزاب  ياـهلر  هنوگنیا  دـشکیم و  یـسیلبا  ياـههشقن  دـیحوت  لـها  دـیحوت و  ّدـض  رب  هتـسویپ  راـگزور  هکنآ  ینعم  لـصح  اـم 
رایتخا مامز  شیرق و  تسدب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  اعّدـم  رب  لیلد  تسیزابهلیح  رکم و  ایند  یتاذ  هک  ارچ  تسا  نم  باجعتـسا 

. تسا نداد  ۀنعّللا ) هیلع   ) دیزی تسدب  تفالخ  روما و 
نوعلم نآ  هئربت  يارب  کحـضم  هّجوم  ریغ  ياهرذـع  هدومن و  دـیزی  زا  يرادـفرط  یلاّزغ  لیبق  زا  امـش  ياـملع  نیبّصعتم  زا  ياهّدـع  طـقف 

. دناهدیشارت
. دناهدومن رکذ  احورشم  ار  وا  هناملاظ  راتفر  زیمآرفک و  تایلمع  ناتدوخ  ياملع  مومع  هک  یتلاح  رد 

ناونعب ار  تارکنم  دنیچرب  ار  دیحوت  نید و  طاسب  دومنیم  تیّدـج  المع  یلو  رارق  رب  نیملـسم  تسایر  دنـسم  رب  تفالخ  ناونعب  ارهاظ  هک 
. درکیم لمع  فورعم 

اهنآ رب  ابیز  ریرح و  ياهـسابل  هک  تشاد  يداـیز  ياـهنومیم  دناهتـشون  بهّذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  ناویحلا و  تاـیح  رد  يریمد  هچناـنچ 
. دومنیم اهبسا  رب  راوس  هدومن  اهنآ  ندرگب  الط  ياهقوط  هدیناشوپ 

سپـس دادـیم و  بآ  اهنآب  الط  ماج  اب  دادـیم و  وش  تسـش و  ار  اهنآ  دوخ  تسد  اـب  هک  تشاد  ندرگب  قوط  يرایـسب  ياهگـس  نینچمه  و 
. دوب رومخم  تسم و  هتسویپ  یلکلا  تابورشمب  دایتعا  رثا  رد  دروخیم و  شدوخ  ار  اهنآ  هدروخمین 

تنطلس دوب و  دیزی  زا  لدعا  يراد  ّتیعر  رد  نوعرف  هکلب  دوب  ینوعرف  تریس  دیزی  تریس  دیوگ  بهّذلا  جورم  مود  دلج  رد  يدوعسم  و 
یلع  ) ربمغیپ یصو  ندومن  نعل  ربمغیپ و  رسپ  نتشک  رمخ و  برش  زا  دشابیم  وا  يارب  يرایـسب  بلاثم  اریز  دش  مالـسا  رد  یگرزب  گنن  وا 

قسف و و  هنیدم ) لها  ماع  لتق  اصوصخم   ) رایسب ياهيزیرنوخ  و  مارحلا ) دجسم   ) ادخ هناخ  ندومن  بارخ  ندز و  شتآ  و  بلاط ) یبأ  نب 
. ار وا  شزرمآ  نارفغ و  مدع  دناسریم  دیاین  باسحب  هک  اهنآ  ریغ  رامشیب و  روجف 

. دیئامرف نایب  تسا  یّنمتم  دوب  هچ  دیزی  رما  هب  هنیدم  ماع  لتق  عوضوم  بحاص  هلبق  باون :
ماشب دنتفر  ود  تصش و  هنـس  رد  هنیدم  لها  زا  یتعامج  دسیونیم  هرکذت  رد ص 63  يزوج  نبا  طبـس  اصوصخم  نیخروم  مومع  یعاد :

نب نامثع  وا  لماع  دندومنیم و  نعل  ار  وا  انلع  دنتسکش و  ار  وا  تعیب  هنیدمب  دنتشگرب  دندش  ربخاب  دیزی  تایرفک  لامعا و  عیاجف  زا  یتقو 
مدرم يا  تفگ  هکئالملا ) لیسغ   ) هلظنح نب  هّللا  دبع  دندومن  نوریب  ار  نایفس  یبأ  نب  دّمحم 

دیزی تعیب  نتسکش  مرجب  هنیدم  لها  ماع  لتق 

رمخلا برشی  تاوخالا و  تانبلا و  تاهمالا و  حکنی  نید  لجر ال  وه  میدید  هکنآ  رگم  میدومنن  دیزی  رب  جورخ  هدماین و  نوریب  ماش  زا  ام 
. نییبنلا دالوا  لتقی  ةالصلا و  عدی  و 

ار هنیدم  لها  زور  هنابش  هس  داتسرف  هنیدم  لها  یبوکرس  يارب  ماش  لها  زا  يریثک  رکـشل  اب  ار  هبقع  نب  ملـسم  دیـسر  دیزیب  ربخ  نیا  نوچ 
ءامدلا یف  سانلا  ضاخ  يراج و  اههچوک  رد  نوخ  هک  دنتـشک  ردـق  نآ  دنـسیونیم  نارگید  يدوعـسم و  يزوج و  نبا  دـندومن  ماع  لتق 

. دجسملا ۀضورلا و  تالتما  ملس و  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  ربق  ءامدلا  تلصو  یتح 
عجار دندیسر و  لتقب  نیملسم  هّماع  زا  رفن  رازه  هد  دنتـشک و  ار  نیرجاهم  راصنا و  شیرق و  فارـشا  هوجو  مرتحم و  لاجر  زا  رفن  دصتفه 

هرکذت ياهترابع ص 163  زا  یکیب  میامنیم  افتکا  ردق  نیمه  مناسرب  ناتضرعب  مشکیم  تلاجخ  وگاعد  نیملسم  سیماون  تمرح و  کتهب 
. جوز ریغ  نم  ةرحلا  دعب  ةأرما  فلا  تدلو  هک  دیامنیم  لقن  ینئادم  نسحلا  وبا  زا  هک  يزوج  نبا  طبس 
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. دنکیم تیافک  راکفا  ندش  نشور  يارب  رادقم  نیمه  میامن  رثأتم  ار  مرتحم  نایاقآ  مریگب و  ار  سلجم  تقو  مهاوخیمن  نیا  زا  شیب 
هبوت دیزی  اعطق  ضامغا و  وفع و  لباق  راک  تیصعم  قساف  صخش  ره  لمع  دیامنیم و  دیزی  قسف  رب  تلالد  دیدومرف  رکذ  هچنآ  مامت  خیش :

. دیناوخیم نوعلم  نعل و  ار  وا  هتسویپ  تلع  هچب  امش  سپ  هدیزرمآ  ار  وا  تسا و  بونّذلا  راّفغ  مه  ادخ  هدومن 
قح هکنآ  ول  دنیامنیم و  دوخ  لّکوم  زا  عافد  تصرف  نیرخآ  ات  راچان  ددرگ  ناشبیصن  یقوقح  هکنآ  يارب  يواعد  يالکو  زا  ضعب  یعاد :

. ددرگ راکشآ  اهنآ  رب 
لاح تسا و  هدرک  هبوت  دیزی  دیئامرفیم  دـیئامنیم و  دـیلپ  نیعل  نآ  زا  عافد  رد  يراشفاپ  ردـق  نآ  یعفانم  هچ  يور  یلاعبانج  منادـیمن  یلو 

تباث نآ  تسا و  تیاور  هدومن  هبوت  هک  امـش  راتفگ  تیارد و  هریغ  هنیدـم و  لها  ماع  لتق  هّللا و  ءاـیلوا  تداهـش  زیمآرفک و  راـتفگ  هکنآ 
. دیامنیمن تیارد  اب  هلباقم  هدیدرگن و 

میرک نآرق  رد  احیرص  دنوادخ  ار  نیملاظ  ایآ  دوب  دهاوخن  روآ  نعل  امـش  رظنب  نید  زا  دادترا  تلاسر و  یحو و  داعم و  ءدبم و  راکنا  ایآ 
نیا راضح ) دیدش  هدنخ   ) هیواعم نب  دیزی  يّدج  عفادـم  لیکو  یلاعبانج  كرابم  رظنب  رگا  دـینادیمن  ملاظ  ار  دـیزی  امـش  ایآ  هدومرفن  نعل 

. میهدیم همتاخ  ار  مضرع  میامنیم و  لقن  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  تالوقنم  زا  ربخ  ود  ناتدوخ  هزاجا  اب  دشابیمن  یفکم  لئالد 
دینعلا و بّصعتملا  یلع  دّرلا  باتک  رد  يزوج  نبا  جرفلا  وبا  هنیدملا و  خـیرات  رد  يدوهمـس  هماّلع  دوخ و  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و 
هک دناهدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  نارگید  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  هّمالا و  صاوخ  هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبس 

. الدع افرص و ال  ۀمیقلا  موی  هنم  هللا  لبقی  نیعمجا ال  سانلا  ۀکئالملا و  هللا و  ۀنعل  هیلع  هللا و  هفاخا  املظ  ۀنیدملا  لها  فاخا  نم  دومرف 
(. یتنیدم لها  يا   ) یتنیدم فاخا  نم  هللا  نعل  دومرف  زین  و 

ادخ و ناسلب  دیئامن  قیدصت  هدوب  رگا  هدوبن و  اهنآ  فوخ  سرت و  بجوم  هنیدـم  رد  لاوما  بهن  سیماون و  کته  ماع و  لتق  همه  نیا  ایآ 
. تمایق زور  ات  دوب  دهاوخ  هدوب و  نوعلم  دیلپ  بیجنان  نآ  مدرم  مامت  هکئالم و  ربمغیپ و 

رماع نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  ردقلا  لیلج  هماّلع  هلمج  زا  دناهتـشون  وا  نعل  زاوج  رب  اهباتک  هدومن و  نعل  ار  دـیلپ  دـیزی  ناتدوخ  ياملع  رثکا 
دیزی مان  ینازاتفت  دعـس  اّلم  دزن  یتقو  هک  دـیامنیم  لقن  رد ص 20  دـیزی  نعلب  عجار  فارـشالا  ّبحب  فاحتالا  باتک  رد  یعفاـش  يواربش 

. هناوعا یلع  هراصنا و  یلع  هیلع و  هللا  ۀنعلف  تفگ  دش  هدرب 
وا هلتقب  رما  وا  هنع  هّللا  یـضر  نیـسحلا  لتق  نم  نعل  زاوج  یلع  ءاملعلا  قفتا  تفگ  هک  دیامنیم  لقن  يدوهمـس  هماّلع  نیدقعلا  رهاوج  زا  و 

. نییعت ریغ  نم  هب  یضر  وا  هزاجا 
دنیامنیم دـیزی  نعل  تابثا  هریغ  نآرق و  تایآ  زا  لئالد  رکذ  اب  هک  دـیامنیم  لقن  لبنح  نب  دـمحا  نب  حـلاص  یلعی و  وبأ  يزوج و  نبا  زا  و 

. دهدیمن راتفگ  هزاجا  نیا  زا  شیب  سلجم  تقو  هک 
دیربب یپ  تامدـقم  نیا  زا  نایاقآ  هک  ددرگ  اّمعم  نیا  ّلح  دوب  مزـال  رایـسب  درذـگیم  بش  فصن  زا  یتاـعاس  ینـالوط و  سلجم  رگا  سپ 

دوخ ّتیمولظم  يورین  هب  ار  یملاظ  ملظ و  نینچ  هشیر  هک  دراد  نایمالـسا  مالـسا و  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابأ  هک  یگرزب  ّقحب 
کـشخ دوب  کیدزن  دـیلپ  دـیزی  اصوصخم  هّیما  ینب  ملظ  هطـساوب  هک  ار  هللا  الا  هلا  هبّیط ال  هرجـش  شزیزع  تیب  لها  دوخ و  نوخب  دـنک و 

. داد دیحوت  مالساب و  ینیون  تایح  دومن و  يرای  بآ  دوش 
دیئامنیم يریگهدروخ  هدومن  ضارتعا  شنیرئاز  نتفر  ترایزب  دیئامن  ریدقت  ار  راوگرزب  نآ  تامدخ  هکنآ  ضوع  تسا  فسأت  یسب  ياج 

يارب ازع  سلاجم  دـنوریم و  راوگرزب  نآ  ربق  ترایزب  هلاسهمه  رفن  اهنویلم  ارچ  هک  دـیتسه  فسأتم  دـیراذگیم و  یتسرپهدرم  ار  شماـن  و 
. دنیامنیم هیرگ  مولظم  نآ  یبیرغ  رب  دنهدیم و  لیکشت  ترضح  نآ 

مانمگ زابرس 
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نلرب و ندنل و  سیراپ و  لیبق  زا  ایند  هنّدـمتم  کلامم  زکارم  رد  هک  دـنیامنیم  لقن  نیرفاسم  میناوخیم و  تاّلجم  تاعوبطم و  دـیارج و  رد 
. مانمگ زابرس  ربق  مانب  تسه  یمرتحم  زکرم  هریغ  اکیرمآ و  نتگنشاو 

ناشن وا  هتـشک  سابل و  ندب و  رد  نوچ  هدومن  يزابناج  ناملاظ  ملظ  لباقم  نطو  زا  عافد  هار  رد  هک  زابرـس  نیا  گنج  نادیم  رد  دنیوگیم 
. تسا هیحان  رهش و  مادک  لها  هداوناخ و  لیماف و  هچ  زا  دوش  مولعم  هک  هدوبن  یحضاو 

زا دوشیم  دراو  اهرهـش  نآب  سک  ره  دـشابیم  مرتحم  تسا  ناشن  مانیب و  مانمگ و  ول  هدومن و  ملاظ  ملظ  زا  عافد  دوخ  نوخ  اب  هکنیاـب  رظن 
وا ربق  رب  یلگ  جات  دـنوریم و  مانمگ  زابرـس  نآ  ربق  ترایزب  امارتحا  هقبط  ره  زا  ناـگرزب  لاـجر و  ءارزو و  روهمج و  ياـسؤر  نیطـالس و 

. دنشاب هدومن  ظفح  ملاع  للم  لباقم  رد  ار  دوخ  یّلم  تاّیثیح  هک  دننکیم  مارتحا  ردق  نآ  مانمگ  زابرس  کی  زا  ریدقت  مانب  دنراذگیم 
ضعب اوقتاب  دباع و  ملاع و  یگمه  هک  میشاب  هتشاد  ناشن  مان و  اب  زابرس  ود  داتفه و  نیملسم  ام  هک  تسین  روآمرش  فاصنا  اب  نایاقآ  یلو 
بلاغ دـنداد و  ناج  ناملاظ  ملظ  لباقم  رد  تلادـع  لدـع و  مالـسا و  میرح  زا  عافد  دـیحوت و  نید و  هار  رد  نآرق  ظفاح  يراق و  اهنآ  زا 

. دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  كاپ  ترتع  ربمغیپ و  ادخ و  عیادو  اهنآ 
کیرحتب داقتنا  دـقن و  رب  هوالع  رگید  هقرف  دـنهد و  رارق  داقتنا  دروم  ناشروبق  مارتحاب  رما  اـهنآ و  تراـیزب  مدرم  قیوشت  ریدـقت و  ضوع 

!؟ دنزاسب هوهق  ناشربق  يالاب  قودنص  زا  دنیامن و  بارخ  ار  اهنآ  روبق  دوخ  بّصعتم  ياملع 
هدیدرگ فّرـشم  ترایز  يارب  فرـشا  فجنب  یلیلق ) يانثتـساب   ) امومع البرک  یلاها  هک  ریدغ  دیع  زور  رد  يرمق  لاس 1216  رد  هچنانچ 
هـسّدقم روبق  نید  مانب  لوغـشم و  عافد  الب  فیعـض  نایعیـش  تراغ  لتقب و  هدومن  البرکب  هلمح  هدرمـش  تمینغ  ار  تقو  يدـجن  ياهیباّهو 

!!؟ دندومن ناسکی  كاخ  اب  بارخ و  ار  ترضح ) نآ  نارای  نیسحلا و  هّللا  دبع  ابا  ترضح  ینعی   ) دیحوت نید  نایئادف 
دیس ترـضح  هنازخ  دندیناسر ؟ لتقب  ار  نایعیـش  هانگیب  لافطا  نانز و  یتح  ناوتان  ءافعـض  ءاملع و  البرک و  یلاها  زا  رفن  رازهجنپ  بیرق 

هدینازوس ار  سّدقم  ربق  يالاب  یتمیق  قودنص  دندرب  ار  قیتع  ياهبنارگ  شورف  یتمیق و  ءایشا  الط و  لیدانق  تارهاوج و  تراغ  ار  ءادهشلا 
. یناملسم نیا  رب  فا  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  دندرب  دوخ  اب  هدومن  ریسا  ار  يریثک  عمج  دنتخاس  هوهق  نآ  زا  و 

دنرامـشب مرتحم  ار  دوخ  مانمگ  زابرـس  یّتح  نادنمـشناد  نیطالـس و  املع و  روبق  ایند  هنّدمتم  کلامم  مامت  رد  هک  تسا  روآفسأت  اعقاو 
. دنیامن دوبان  بارخ و  ار  اهنآ  روبق  راوخمدآ  ياهیشحو  دننام  دوخ  رخافم  روبق  ظفحب  دناقحا  یلوا و  هک  ناناملسم  یلو 

ترـضح و نآ  ماوقا  مامعا و  هّللا و  دبع  بلّطملا و  دبع  نوچ  ربمغیپ  دادـجا  ءابآ و  ءادهـشلا و  دیـس  هزمح  دـننام  دـحا  ءادهـش  روبق  یّتح 
مولعلا رقاب  نیـسحلا و  نب  یلع  ماما  نیدباعلا  نیز  نیدجاسلا  دیـس  نسح و  ترـضح  نحتمم  ماما  ربکا  طبـس  دـننام  ادـخ  لوسر  نادـنزرف 

ءاملع مشاه و  ینب  زا  نارگید  نیعمجا و  مهیلع  هّللا  مالـس  مشـش  ماـما  دّـمحم  نب  رفعج  دّـمحم  لآ  قداـص  مجنپ و  ماـما  یلع  نب  دّـمحم 
نیطالـس دیدانـص و  روبق  یلو  دنناوخب !!!؟ ناملـسم  ار  دوخ  کلذ  عم  هدومن  ناسکی  كاخ  اب  هنیدـم  هّکم و  رد  ار  مالـسا  رخافم  مالعا و 

!! دنیامن رارقرب  لّلجم  یتالیکشت  اب  ار  دوخ 
دربتـسد زا  نینمؤم  روبق  هلیـسو  نیاب  ات  دـناهدومن  لقن  روبق  لها  نینمؤم  ترایز  قیوشت  رد  رابخا  رایـسب  هچ  امـش  ام و  ءاملع  هکنآ  لاح  و 

. دومنیم ترفغم  بلط  اهنآ  يارب  تفریم و  نینمؤم  روبق  ترایزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دوخ  دنامب و  ظوفحم  ثداوح 
یقاـب ملاـع  رد  اـهنآ  زا  يرثا  دـنیامن و  ناـسکی  كاـخ  اـب  بارخ و  ار  دوخ  رخاـفم  روبق  دوخ  تسدـب  نید  ماـنب  يزومرم  يداـیا  هکنآ  هن 

. تسا رایسب  لد  درد  منک  هاتوک  ار  نخس  دنراذگن .
رگج نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرش 

رگید تقو  ات  راذگب  نامز  نیا 

دنتسه هدنز  قح و  هار  ءادهش  دمحم  لآ 
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رگا تسیچ و  امش  لیلد  دنتـسین  دیهـش  دیئوگب  رگا  هن  ای  دینادیم  دیهـش  دنداد  دیحوت  نید و  هار  رد  ناج  هک  یلیلج  نادناخ  نآ  امـش  ایآ 
ٌءایْحَأ دیامرف  دیجم  نآرق  رد  احیرص  هکنآ  لاح  دینادیم و  هدرم  ار  اهنآ  هنوگچ  دنتسه  قح  نید  ناراکادف  ادخ و  هار  ناگتشک  دندیهش و 

. َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع 
مینکیمن هدرم  رب  مالس  میتسین و  تسرپهدرم  ام  سپ  دنتـسین  هدرم  دنناگدنز و  هسّدقم  تاوذ  نآ  هدراو  رابخا  هینآرق و  تایآ  مکحب  سپ 

. مینزیم فرح  ناگدنز  اب  هکلب 
يادخ يوسب  دنموربآ  هطساو  حلاص و  دابع  ار  نانآ  هکلب  دننادیمن  جئاوح  ءاضق  رد  لقتسم  ار  اهنآ  یماع  فراع و  زا  ياهعیش  چیه  هوالع 

حلاص نادنموربآ  قح و  رب  ناماما  نآ  هک  دنیامنیم  ضرع  اهنآب  ار  دوخ  جـئاوح  طقف  هدـش ) رکذ  باتک  نیمه  رد  هچنانچ   ) دـننادیم لاعتم 
نآ دـننام  انیع  ینکردا  نیـسح  ای  ینکردا  یلع  ای  دـنیوگیم  لاق  نابزب  رگا  دـنیامرف و  هجوت  فطع  قیالان  ناـمدرم  اـمب  دـنهاوخب  ادـخ  زا 

ار ریزو  هدنیوگ  نیا  زگره  سرب  مدادب  ریزو  بانج  دیوگیم  دوریم و  مظعا  ریزو  هناخ  ردب  دراد  يردتقم  ناطلسب  یتجاح  هک  تسا  یمدآ 
دینک تطاسو  دـیراد  وربآ  هاشداپ  دزن  امـش  نوچ  هک  تسنیا  شدوصقم  هکلب  دـنادیمن  دوخ  تجاح  ءاضق  رد  لقتـسم  هاشداپ و  ناـطلس و 

. دوش هداد  ماجنا  نم  راک 
هک دننادیم . نیحلاصلا  هّللا  دابع  ار  اهنآ  هکلب  دننادیمن  یئادخ  لاعفا  رد  کیرش  ادخ و  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  دّمحم  لآ  مه  نایعیش 

تاجرد تیالو و  تماما و  بصانم  اذـل  دـندیدرگ  یلاعت  قح  رظن  روظنم  كاپ  ترطف  هوـالعب  هّیعرـش  تاـضایر  اوقت و  تداـبع و  رثا  رد 
. دندومنیم تادوجوم  رد  فّرصت  راگدرورپ  هزاجا  رماب و  هک  دنداد  اهنآب  ار  ملاع  ود  رد  العا  یلاع 

لئاس نآ  تجاح  ءاضق  رد  حالـص  رگا  دنناسریم  قح  ضرعب  ار  تجاح  نابحاص  جئاوح  دنالالجلا  وذ  ترـضح  ناگدنیامن  ءانما و  نوچ 
. میریگیم مه  جیاتن  مینیبیم و  مه  المع  هچنانچ  دنهدیم  اهنآب  ترخآ  رد  ار  ضوع  ّالإ  دیامرفیم و  تباجا  دشابیم 

. دینزیم فرح  هدرم  اب  ارچ  دیدومرف  هک  دش  ضرع  راچان  امش  باوج  رد  هک  دوب  لصفم  زا  يرصتخم  تالمج  نیا 
ریاس تایح  دننام  یتایح  تابثا  طقف  هک  دننادیم  نآ  زا  رتالاب  ار  نیموصعم  همئأ  ماقم  نایعیـش  هک  دـنامن  هتفگان  هتکن  کی  لاح  نیع  رد  و 

. دنیامنب اهنآ  يارب  مالسا  ءادهش 
باستنا تدایـس و  ماقم  طقف  تسیچ  همئأ  ریاس  اب  امـش  ناماما  قرف  رگم  تسا  ّلحب  جاتحم  هک  دوب  یئاّـمعم  امـش  ناـیب  هلمج  نیا  ظـفاح :

. هداد رارق  نارگید  زا  زیامتم  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسرب 
لوا تسا  لکشم  رایـسب  دیرود  تماما  ماقم  تفرعم  زا  رمع  کی  هک  امـش  يارب  بلطم  نیا  روصت  طقف  تسین  راک  رد  یئاّمعم  ادبا  یعاد :

هک دومن  دیهاوخ  هجوت  هاگنآ  دـیئامنب  تماما  ماقم  هعلاطم  فاصنا  قطنم و  لقع و  ملع و  رظن  اب  دـیوش و  جراخ  بّصعت  تداع و  زا  دـیاب 
. دشابیم امش  دیاقع  رد  تماما  هعیش و  داقتعا  رد  تماما  ماقم  نیب  يراکشآ  نّیب و  قرف 

تبحـص تقو  هک  يرتطوسبم  سلجم  کیب  تسا  لوکوم  مهم  عوضوم  نیا  دیـشک  حبـص  راظتنا  دـیاب  میامنب  مارم  نیا  تابثا  مهاوخب  رگا 
يارب دنامب  تماما  عوضوم  دنتفگ  دوب  هدش  ینالوط  نخس  هتشر  دوب و  حبـص  ناذا  نراقم  نوچ  میدومن  متخ  ار  سلجم   ) هّللا ءاش  نا  دشاب 

(. دندرب فیرشت  تمالسب  میدومن  هقردب  ار  نایاقآ  حازم  هدنخ و  اب  بشادرف 

بجر 45 هبنشود 26  هلیل  مراهچ  هسلج 

هسلج عورش 

بورغ ات  زورما  مینک  ضرع  امش  عالطا  يارب  سلجم  تیمـسر  زا  لبق  دنتفگ  دندش  دراو  تعامج  نیمرتحم  نایاقآ  زا  رفن  هس  برغم  لوا 
اهنآ فارطا  يرایـسب  تیعمج  دوب  رفن  کی  تسد  اجکره  رد  اههمانزور  دوب  امـش  تبحـص  رازاب  هرادا و  هناخ و  دجـسم و  زا  اـج  همه  رد 
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دیراد قح  یلیخ  ام  رب  دیاهدرک و  اج  همه  لد  رد  میدومن  ادیپ  امـشب  یطرفم  هقالع  اهام  دندومنیم  ثحب  امـش  تانایب  فارطا  رد  عمج و 
ام هکنیا  زا  میهاوخیم  ترذعم  یلیخ  یتسار  دـنداد و  ناشن  امب  نآ  فالخ  رب  ام  نایاوشیپ  رمع  لوا  زا  هک  دـیئامنیم  ار  یتاهبـش  لح  اریز 
. دیامرف لوبق  ار  ام  هبوت  روفغ  دنوادخ  تسا  دیما  دناهدومن  یفرعم  روطنیا  تیلوفط  زا  امب  مینکهچ  میتسنادیم  كرشم  ار  نایعیش  تعامج 

نشور مدرم  زا  يرایسب  ربارب و  نیدنچ  اههمانزور  نارادیرخ  هدومن  ادیپ  رـشن  اههمانزور  دیارج و  رد  هنابـش  ياهراتفگ  هک  هزور  دنچ  نیا 
بـش اصوصخم  میدش  دنمهقالع  رتشیب  میوشیم  دنمهرهب  امـش  راتفگ  تفاطل  زا  میتسه و  سلجم  رد  رـضاح  هک  اهام  اصوصخم  دـناهدش و 
قیاقح فشک  دورب و  الاب  يرتشیب  ياههدرپ  تسا  دیما  دیدومن  راکشآ  ار  هدرپ  ریز  قیاقح  دیدز و  الاب  ار  اههدرپ  بوخ  رایسب  هک  هتشذگ 

. دوشب يرتدایز 
مه البق  هچنانچ  هدـیدرگ  ام  هعماج  اـم و  رد  رثؤم  هچنآ  شیپ  زا  شیب  هک  تسنآ  میئاـمن  يروآداـی  امـشب  میهاوخیم  هک  يرگید  بلطم  و 
دوخ نابزب  دینکیم و  نایب  مهف  ماوع  نشور و  ار  بلطم  امـش  يردـقب  هک  تسا  امـش  راتفگ  رد  یگداس  مالک و  رد  تطاسب  میدرک  ضرع 

دص زا  مدرم  هعماج  هک  دیهد  رارق  رظن  روظنم  الماک  ار  تمـسق  نیا  هتبلا  دیاهدومن و  بذج  ار  ام  ناداوسیب  مامت  هک  دیئامنیم  تبحـص  ام 
یتسیاب یگداس  نامه  اب  هتفرگ  رارق  اـهنآ  بلق  لد و  رد  دناهدینـش و  تیلوفط  زا  هچنآ  هناروکروک  دنتـسین  عـالطا  ملع و  اـب  رفن  جـنپ  رفن 

. دیآ لصاح  لماک  هجیتن  تسا  دیما  دیاهدومن  ار  لمع  نیمه  امش  هچنانچ  دنامهف  اهنآب 
. دش تبحصب  عورش  هلومعم  تافراعت  ياچ و  فرص  زا  سپ  میتفگ  دمآ  شوخ  تفطالم  یمرگ و  اب  دندش  دراو  نایاقآ  نیب  نیمه  رد 

نیا نوچ  میتسه  مهم  عوضوم  نیا  مهف  قیاش  ام  یلیخ  دوش  تبحـص  تماما  فارطا  رد  بشما  دـش  رارق  هتـشذگ  بش  بحاص  هلبق  باون :
عوضوم رد  یفالتخا  هچ  امـش  ام و  نیب  مینادب  هک  دـیهد  رارق  ثحب  دروم  ار  عوضوم  نیمه  طقف  مینکیم  انمت  تسا  بلاطم  هشیر  عوضوم 

. تسه تماما 
. مرضاح وگاعد  دنشاب  لیام  نایاقآ  هچنانچ  تسین  یعنام  ریقح  فرط  زا  یعاد :

. دیئامرفب دینادیم  حالص  عون  ره  تسین  یعنام  مه  ام  فرط  زا  هتفرگ ) تروص  هدیرپ و  گنر  اب  : ) ظفاح

تماما فارطا  رد  ثحب 

اوشیپ يانعمب  ماما  تغل  رد  اما  حالطـصا  تغل و  ثیح  زا  تسا  يدـنچ  یناعم  ماما  يارب  زا  هک  تسا  قوبـسم  یبوخب  نایاقآ  رطاـخ  یعاد :
ینعی سانلا  ماما  تعامج  زامن  رد  مدرم  ياوشیپ  ینعی  تعامج  ماـما  تسا  مدرم  ياوشیپ  ماـما  ینعی  ساـنلاب  مدـقتملا  وه  ماـمالا  هک  تسا 

. دشابیم هعمج  زامن  ياوشیپ  هک  یسک  ینعی  هعمج  ماما  نآ  ریغ  ای  یناحور و  ای  یسایس و  روما  رد  تسا  مدرم  ياوشیپ 

تقیقح فشک  ننست و  لها  هعبرا  بهاذم  رد  ثحب 

، کلام ماما  هفینح ، وبا  ماما  مانب  دنیوگیم  ماما  ار  دوخ  نایاوشیپ  هعبرا  بهاذـم  نابحاص  ینعی  نّنـست  لها  تعامج  هک  تسا  تهج  نیمهب 
ار ماکحا  اسایق  ای  اداهتجا  دوخ  رکف  راکتبا و  اب  هک  دنتـسه  اهنآ  ياوشیپ  نید  رما  رد  هک  ینیدهتجم  ءاهقف و  ینعی  دمحا  ماما  یعفاش ، ماما 

. دناهدومن نیعم  اهنآ  يارب  مارح  لالح و  زا 
. میئامنیم هدهاشم  اهنآ  رد  يرایسب  تافالتخا  عورف  لوصا و  ثیح  زا  مینکیم  هعلاطم  هک  ار  امش  ماما  راهچ  ههیقف  بتک  تهج  نیمهب 

امـش هک  دـنراد  ار  یماقم  نامه  ءاهقف  ءاملع و  مه  هعیـش  بهذـم  رد  یّتح  دنتـسه  نایدا  بهاذـم و  مامت  رد  نایاوشیپ  همئأ و  لیبق  نیا  زا 
اب یملع  نیزاوم  يور  نامز  هرود و  ره  رد  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  مهدزاود  ماـما  رـصع  یلو  تبیغ  رد  اذـهل  دـیلئاق و  ناـتدوخ  همئأ  يارب 

رشع انثا  ءایصواب  دراد  صاصتخا  تماما  هکنآ  هچ  میناوخیمن  ماما  ار  اهنآ  ام  اهتنم  دنهدیم  اوتف  عامجا  لقع و  ّتنس و  باتک و  هعبرا  ّهلدا 
هثدحتـسم ءارآ  تقو  هاشداپ  رماب  هک  مجنپ  نرق  زا  ینعی  هدومن  دودسم  ار  داهتجا  باب  ادعب  امـش  ناگرزب  هک  قرف  کی  اب  هرهاط  ترتع  زا 
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ار مدرم  دـنداد و  ّتیمـسر  ار  یلبنح  یعفاش ، یکلاـم ، یفنح ، هعبرا  بهاذـم  دـندومن و  راـهچب  رـصحنم  هدومن و  عمج  ار  ءاـهقف  ءاـملع و 
. تسا جیار  نونکات  هک  دنیامن  لمع  بهذم  راهچ  نآ  زا  یکیب  هک  دندومن  روبجم 

اهیکلام هک  دراد  ياهصیـصخ  هچ  اهیفنح  ماـما  تسا  ناـهرب  لـیلد و  هچب  رگید  دارفا  رب  يدرف  حـیجرت  دـیلقت  ماـقم  رد  هک  تسین  مولعم  و 
. درادن اهیلبنح  ماما  هک  دراد  هچ  اهیعفاش  ماما  درادن و 

یقرت ادبا  هتفرگ و  ارف  ار  نیملسم  هعماج  یتخس  رایسب  تدومج  دنیامنن  زواجت  راهچ  نآ  ياواتف  زا  هک  دنشاب  روبجم  یمالـسا  تلم  رگا  و 
. دنکیمن ادیپ  هار  اهنآ  رد  یلاعت  و 

دراد مزال  بلطم  نیا  دوریم و  شیپ  ینامز  هرود و  ره  رد  نّدـمت  هلفاق  اب  هک  تسنیا  مالـسا  سّدـقم  نید  صئاـصخ  زا  یکی  هکنآ  لاـح  و 
. دنیامنب ار  یبهذم  تیزکرم  ظفح  دنورب و  شیپ  نّدمت  ناوراک  اب  هّیعرش  نیزاوم  ظفح  اب  نامز  هرود و  ره  رد  هک  ار  ینیدهتجم  ءاهقف و 

راکتبا زا  دومن و  یح  دهتجم  هیقفب و  هعجارم  دیاب  امتح  درادن و  هار  وا  رد  ّتیم  دیلقت  شثودـح  هطـساوب  هک  تسا  روما  زا  يرایـسب  نوچ 
. داد رارق  لمع  دروم  ار  وا  ياوتف  هدافتسا و  وا  رکف 

نیا منادـیمن  دـندوب  هقفاو  ملعا  ماما  راهچ  نآ  زا  بتارمب  هک  دـندش  ادـیپ  یماقم  یلاع  ءاهقف  نیدـهتجم و  امـش  ناـیم  رد  اهدـعب  هکنیا  اـب 
هعماج رد  یلو  تسا  هدوب  هار  هچ  زا  نارگید  یملع  قح  ندومن  عیاض  رفن و  راهچ  نآب  ار  داهتجا  ماقم  ندومن  رـصح  حّجرم و  الب  حـیجرت 

ءادتبا و ار  ّتیم  دیلقت  ام  دـنراد  تایح  ّقح  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع  یلو  روهظ  ات  نامز  هرود و  ره  رد  نیدـهتجم  ءاهقف و  مامت  هعیش 
. مینادیمن زئاج  ادبا  هثداح  لئاسم  رد 

تسین هعبرا  بهاذم  تیعبت  رب  یلیلد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  تیب  لها  زا  رـشع  ینثا  همئأ  تاروتـسدب  هک  دیناوخیم  تسرپهدرم  عدبم و  ار  نایعیـش  هعماج  امـش  ابجع 
هچب اهامش  تسین  مولعم  یلو  دنیامنیم  لمع  تسا ) جردنم  احورـشم  مه  ناتدوخ  بتک  رد  هک  ياهیلاع  صوصن  اب  هک   ) ترـضح نآ  رماب 

. دنیامن لمع  هعبرا  بهاذم  زا  یکیب  امتح  عورف  رد  لازتعا و  ای  يرعشا  بهذمب  لوصا  رد  دیهدیم  رابجا  ار  ناناملسم  لیلد 
یـضفار و دندیدرگن  هعبرا  بهاذم  زا  یکی  ای  لازتعا و  ای  يرعـشا و  بهذم  وریپ  ینعی  دنیامنن  لمع  دـیئوگیم  لیلدیب  امـش  هچنآب  رگا  و 

. دنتسه مّدلا  رودهم  كرشم و 
نب دّـمحم  سنأ و  نب  کـلام  هفینح و  وبأ  اـی  يرعـشا و  نسحلا  وبا  ناوریپ  يارب  ربـمغیپ  زا  يروتـسد  نوـچ  هک  دـنیامن  داریا  امـشب  رگا  و 

باوج هچ  تسا  تعدب  اهنآب  ار  دیلقت  ندرک  رصح  دناهدوب  یمالسا  ءاهقف  ءاملع و  زا  مه  اهنآ  هدیـسرن  لبنح  نب  دمحأ  یعفاش و  سیردإ 
. تفگ دیهاوخ 

ام رب  اهنآ  زا  يوریپ  دـندوب  تلادـع  تناما و  يوقت و  عرو و  دـهز و  اب  مأوت  داهتجا  ملع و  تهاقف و  ماقم  ياراد  نوچ  ۀـعبرأ  همئأ  ظفاح :
. دمآ مزال 

دنیامنب اهنآ  هقیرط  زا  يوریپ  دنشاب  روبجم  ناناملسم  تمایق  زور  ات  هک  ددرگ  رـصح  بجوم  هک  تسین  یلئالد  دیدومرف  هچنآ  الّوا  یعاد :
. تسا دعب  ءاملعب  نیهوت  نداد  راهچ  نآب  راصحنا  دیتسه و  لئاق  ناتدوخ  ءاهقف  ءاملع و  مامت  يارب  امش  ار  تافص  نیا  هکنوچ 

لاح دشاب و  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  زا  یّـصن  روتـسد و  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  يدارفا  ای  يدرف و  زا  يوریپ  هب  رابجا  اریز 
ندوب یمتح  راهچب و  ار  بهاذم  دیدومن  رـصح  امـش  هنوگچ  هدیـسرن  امـش  هعبرا  همئأ  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  ّصن  روتـسد و  نینچ  هکنآ 

. دینادب قح  ار  ماما  راهچ  نآ  زا  یکی  زا  يوریپ 

فاصنا اب  يالقع  لمأت  لباق  تسا  یبیجع  رما 
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هّللا لوسر  هرود  رد  نوچ  دیتفگ  دیدروآ و  باسحب  یـسایس  ار  هعیـش  بهذم  امـش  لبق  بش  دنچ  هک  تسا  روآهدـنخ  کحـضم و  یلیخ 
. تسین زیاج  نآ  زا  يوریپ  هدمآ  دوجوب  نامثع  تفالخ  رد  هدوبن و 

روتـسدب هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نامز  رد  عّیـشت  بهذـم  هشیر  هک  میدومن  تباث  بشیرپ  هیلقن  هیلقع و  لـئالد  اـب  هکنآ  لاـح  و 
لوسر تّوبن  نماد  رد  تیلوفط  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نایعیـش  سیئر  هتفر و  راـکب  ترـضح  نآ  دوخ  كراـبم 
ربمغیپ هدیسر  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  يرابخا  قباطم  هتخومآ  ترضح  نآ  زا  ار  نید  ملاعم  هدش و  تیبرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
روضح رد  تسا و  نم  تفلاخم  وا  تفلاخم  تسا و  نم  تعاـطا  یلع  تعاـطا  هدومرف  احیرـص  هدـناوخ و  دوخ  ملع  باـب  ار  ترـضح  نآ 
. دندومن تعیب  وا  اب  دومرف  رما  ار  رکب  یبا  رمع و  یتح  نیملسم  مومع  هدومن و  بوصنم  تفالخ  تراماب و  ار  وا  تیعمج  رازه  داتفه 

ار ادـخ  لوسر  امـش  ماما  راهچ  نآ  زا  کی  مادـک  هتفرگ  رارق  ياهیاپ  هچ  يور  یلبنح ، یعفاـش ، یکلاـم ، یفنح ، امـش  هعبرا  بهاذـم  یلو 
هچ دنیامنب  اهنآ  زا  تیعبت  هناروکروک  دنشاب  روبجم  ناناملسم  هک  هدیسر  اهنآ  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  یّـصن  روتـسد و  ای  دندومن  تاقالم 

رگم دیرادن  اهنآ  هقلطم  تماما  رب  یلیلد  چیه  هک  ار  یماما  راهچ  دیئامنیم  يوریپ  هدومن و  دوخ  فالـسأ  زا  تیعبت  لیلدیب  مه  امـش  هکنآ 
هدومن لمع  یتسیابیم  ءاملع  نآ  ياواتفب  اهنآ  تایح  رد  ناـمز  ره  لـها  هک  دـندوب  اوقتاـب  دـهاز  دـهتجم  ملاـع  هیقف  دـیدومرف  هک  ار  هچنآ 

. دنیامنب اهنآ  زا  يوریپ  هک  دنشاب  هتشاد  رابجا  تمایق  زور  ات  ناهج  نیملسم  هکنآ  هن  دنشاب 
نآ هرهاـط  ترتـع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هدراو  صوصن  اـب  مأوـت  فعاـضم  فاعـضاب  تافـص  نیا  رگا  اـهنیا  رب  هوـالع 

هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ادـبا  هک  یناسک  زا  يوریپ  ّتیعبت و  ای  تسا  یلوا  اهنآ  زا  يوریپ  تیعبت و  دـش  عمج  ترـضح 
. هدیسرن یّصن  روتسد و  اهنآ 

ترـضح نآ  زا  يروتـسد  دـندوبن و  ترـضح  نآ  نامز  رد  هعبرا  همئأ  زا  کیچـیه  هدوبن و  اهنآ  زا  يرثا  ربمغیپ  نامز  رد  هک  یبهاذـم  ایآ 
؟ دنشابیم یسایس  يرآ و  رد  نم  بهذم  دندمآ  دیدپ  ایند  رد  ینرق  زا  دعب  هدیسرن و  اهنآ  هرابرد 

هک هناگهدزای  ناـماما  ریاـس  نینچمه  هدوب و  ترـضح  نآ  تسد  هدـش  تیبرت  نآ  ياوشیپ  ادـخ و  لوسر  نآ  راذـگ  هشیر  هک  یبهذـم  اـی 
امهب کسمت  نم  هدومرف  نیلقث  ثیدح  رد  احیرص  هداد و  رارق  نآرق  لیدع  ار  اهنآ  هدیسر و  روتـسد  اهنآ  درف  درف  مانب  اهنآ و  مامت  هرابرد 

. کله دقف  مهنع  فّلخت  نم  هدومرف و  هنیفس  ثیدح  رد  کله و  دقف  امهنع  فّلخت  نم  یجن و  دقف 
نم هعیدو  امـش  نایم  رد  نم  ترتع  نآرق و  دومرف  هک  دـیامنیم  لـقن  ترـضح  نآ  زا  یبّنلا  ۀّیـصو  باـب  قعاوص  رد ص 135  رجح  نـبا  و 

يرگید ثیدح  لوق  نیا  دیؤم  دیوگ  رجح  نبا  هاگنآ  دش  دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیتسج  کّسمت  امأوت  اعم و  اهنآ  ود  رهب  رگا  هک  دنتـسه 
ملعا مّهناف  مهومّلعت  اوکلهتف و ال  امهنع  اورّـصقت  اوکلهتف و ال  امهومدـقت  الف  تسا : هدومرف  ترتع  نآرق و  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  تسا 

. مکنم
هّیملع و بتارم  رد  ترـضح  نآ  تیب  لـها  ترتـع و  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  هدوـمن  رظن  راـهظا  رجح  نـبا  هاـگنآ 
لیلد و چیه  نودب  دنـشاب  نارگید  رب  مّدقم  یتسیاب  تیب  لها  زا  ترتع  هکنیاب  وا  ناعذا  اب  ابجع  دنراد  نارگید  رب  مدـقت  قح  هّینید  فئاظو 
بّصعت و يور  زا  رگم  تسین  نیا  دـنرادیم ؟ لیلج  نادـناخ  نآ  رب  مّدـقم  ار  هعبرا  ءاـهقف  عورف  رد  يرعـشا و  نسحلا  وبا  لوصا  رد  ناـهرب 

ارچ سپ  دـناهدوب  عاطم  تلادـع  يوقت و  عرو و  ملع و  تهج  زا  امـش  ءاهقف  ناماما  دراد و  تّحـص  امـش  هدومرف  هچنانچ  جاـجل و  داـنع و 
. دناهدومن ریفکت  قیسفت و  ار  رگید  ضعب  اهنآ  زا  ضعب 

ّدر ماقم  رد  اهنآ  هک  ام  ناماما  ءاهقفب و  دینزیم  تمهت  هک  ّدح  نیاب  ات  دیئوگیم  دیآیم  ناتنابزب  هچ  ره  هک  دیئامنیم  یفطلیب  یلیخ  ظفاح :
هدش هتفگ  اهنآ  هرابرد  يدقن  ای  ّيدر و  رگا  تسا  ضحم  بذک  اعطق  امـش  نایب  نیا  دناهدمآرب  رگیدکی  ریفکت  قیـسفت و  ای  فیعـضت و  و 

. هتفرن ذغاک  يور  یملق  هدوب  اهنآ  ماقم  هتسیاش  هک  لیلجت  میظعت و  زج  ام  ءاملع  فرط  زا  ّالإ  هدوب و  هعیش  ياملع  فرط  زا 
يزادناطلغ یلو  دینادیم  ینعی  دیئامنیم  وهس  ادمع  ای  دیرادن  دوخ  ياملع  هربتعم  بتک  تاجردنمب  یهّجوت  یلاعبانج  دوشیم  مولعم  یعاد :
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. دناهدومن ریفکت  قیسفت و  ار  رگیدکی  هعبرا  هّمئأ  دوخ  یّتح  دناهتشون  اهنآ  ّدر  رب  اهباتک  ناتدوخ  ءاملع  زا  رباکأ  ّالإ  دینکیم و 
. دیئامن نایب  دیراد  رظن  رد  رگا  تسیچ  اهنآ  بتک  تاجردنم  دننایک و  ءاملع  نآ  دیئامرفب  ظفاح :

نینچمه دنتـسه و  یعفاـش  سیردا  نب  دّـمحم  کـلام و  ماـما  هب  نعط  ماـقم  رد  هتـسویپ  اـمهریغ  مزح و  نبا  هفینح و  یبا  باحـصا  یعاد :
میاـمنیم لاؤس  یلاـعبانج  زا  هوـالعب  کـلام  هفینح و  وبأ  هب  دـننزیم  نعط  اـهنآ  ریغ  یلاّزغ و  ماـما  نیمرحلا و  ماـما  دـننام  یعفاـش  باحـصا 

. دنتسه یصاخشا  هنوگچ  يرشخمز  هّللا  راج  یلاّزغ و  دّمحم  نب  دّمحم  دماح  وبأ  یعفاش و  ماما  دیئامرفب 
. دناتعامج ماما  هقث و  ءاملع و  ءاهقف و  لوحف  زا  ظفاح :

ار هفینح  وبا  ننست  لها  ءاملع  ناماما و  ندومن  در 

. ۀفینح یبا  نم  مأشا  مالسالا  یف  دلو  ام  دیوگ  یعفاش  ماما  یعاد :
. ۀّنسلا باتکلا و  فالخ  ۀقرو  نوثلث  ۀئام و  اهیف  اذاف  ۀفینح  یبا  باحصا  بتک  یف  ترظن  هتفگ  زین  و 

اهماظن و ّریغ  اهکلسم و  شّوش  نطبلا و  رهظ  ۀعیرـشلا  ّبلق  دقف  ۀفینح  وبا  امأف  دیوگ  لوصالا  ملع  یف  لوخنم  باتک  رد  یلاّزغ  دماح  وبا  و 
. قسف ّلحتسم  ریغ  هلعف  نم  رفک و  اّلحتسم  اذه  نم  ائیش  لعف  نم  یفطصملا و  دّمحم  عرش  هب  مده  لصاب  عرشلا  دعاوق  عیمج  فدرأ 

. میامنیم يراددوخ  شنایب  زا  یعاد  هک  هتشون  وا  قیسفت  ّدر و  نعط و  رد  يرایسب  مالک  باب  نیا  رد  هاگناو 
وبأ ّدر  طابـسا  نب  فسوی  لاق  تسا  هتـشون  راربألا  عیبر  رد  تسا  امـش  ءاملع  تاقث  زا  هک  فاّـشک  ریـسفت  بحاـص  يرـشخمز  هّللا  راـج  و 

. رثکا وا  ثیدح  ۀئامعبرا  هللا  لوسر  یلع  ۀفینح 
. یلوق نم  ریثکب  ذخال  هّللا  لوسر  ینکردا  ول  تفگیم  هفینح  وبأ  هک  فسوی  دیوگ  زین  و 

تکن باتک  یلاّزغ و  لوخنم  باتکب  هعجارم  زا  هک  هعبرا  هّمئأ  رئاس  هفینح و  وبا  باب  رد  تسا  رایـسب  امـش  ءاـملع  زا  نعاـطم  لـیبق  نیا  زا 
ابا ّنا  دـیوگ : لوخنم  رد  یلاّزغ  ماما  هک  اجنآ  ات  دـیآیم  مولعم  نارگید  يزوج و  نبا  مظتنم  يرـشخمز و  راربألا  عیبر  یعفاـش و  هفیرـشلا 

. ثیداحالا فرعی  وحنلا و ال  ۀغللا و  فرعی  مالکلا و ال  یف  نحلی  یفوکلا  تباث  نب  نامعنلا  ۀفینح 
هکنآ لاح  هدومنیم و  لمع  سایقب  طقف  اذل  هدوبن  تسا ) نید  ساسا  هیاپ و  نآرق  زا  دعب  هک   ) ثیدـح ملعب  فراع  نوچ  دـسیونیم  زین  و 

(. دش دهاوخ  روشحم  سیلبا  اب  دیامن  لمع  سایقب  سک  ره  سپ   ) دوب سیلبا  دومن  سایقب  لمع  هک  یسک  لوا  ینعی  سیلبا  ساق  نم  لّوا 
هـس رب  ناگدننک  نعط  یهتنم  هفینح  وبا  رب  نعط  رد  دناقفتم  ءاملع  یگمه  ینعی  هیف  نعطلا  یلع  ّلکلا  قّفتا  دـیوگ  مظتنم  رد  يزوج  نبا  و 
طبض هظفاح و  هوق  دنتفگ  رگید  یهورگ  هدوب و  لزلزتم  دیاقع  لوصا  رد  هک  دناهداد  رارق  نعط  دروم  ار  وا  ياهتـسد  دناهدش  میـسقت  مسق 

حاحـص ثیداحا  اب  تفلاخم  هتـسویپ  وا  يأر  هدوب و  ساـیق  يأر و  بحاـص  هکنیاـب  دـننزیم  نعط  ار  وا  رگید  یموق  هتـشادن و  تاـیاور  رد 
. هتشاد

رد یعاد  هکنآ  هچ  تسین  شراتفگ  تقو  کنیا  هک  تسا  رایـسب  ناتناماما  هرابرد  ناـتدوخ  ياـملع  زا  نعاـطم  راـتفگ و  لـیبق  نیا  زا  سپ 
یعاد نابز  رب  هچ  ره  تسا و  هعیـش  ياملع  فرط  زا  هلوقنم  نعاطم  دـیدومرف  هک  دـیدروآ  اجنیاب  ار  نخـس  هتـشر  امـش  مدوبن  داقتنا  ماـقم 
یعاد نابز  رب  هچنآ  تسین  مسق  نیا  بلطم  ّالإ  دیئامنیم و  قطنم  الب  عافد  ارارف  دینکیم و  اجیب  داقتنا  امـش  میوگب  متـساوخ  میوگیم  دیآیم 

ناتدوخ ياملع  هچنآ  زا  ریغ  امـش  هعبرا  هّمئأ  هرابرد  هعیـش  ياملع  دـشابیم و  بّصعت  زا  یلاخ  قطنم و  لقع و  ملع و  قباطم  دوشیم  يراج 
. دنیامنیمن مه  نیهوت  دناهدادن و  تبسن  دناهتشون 

. درادن دوجو  يداریا  عون  چیه  ام  رشع  ینثا  همئأ  هسّدقم  تاماقمب  تبسن  هیماما  هعیش  ياملع  نایم  رد  امش  ياملع  فالخ  رب  یلو 
تسا و هدوب  ناسکی  اهنآ  رب  یهلا  ضیف  تاضافا  هک  مینادـیم  هسردـم  کی  نادرگاش  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  نیرهاط  هّمئأ  اـم  نوچ 

. دندومنیم لمع  دش  غالبا  اهنآب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیّیبنلا  متاخ  هلیسوب  هک  هّیهلا  ریتاسد  قباطم  مهرخآ  یلا  مهلّوا  نم  امومع  اهنآ 
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تافالتخا دننام   ) هدوبن ماما  هدزاود  نیب  یفالتخا  اذـلف  دنتـشاد  ربمغیپ  زا  دنتـشاد  هچ  ره  دنتـشادن  يرظن  دوخ  رکف  راکتبا  سایق و  يأرب و 
. دشاب اوشیپ  ینعمب  هک  يوغل  ماما  هن  یلو  دندوب  ماما  اهنآ  هکنآ  هچ  ماکحا ) دیاقع و  عیمج  رد  امش  هعبرا  هّمئأ 

تسا هیهلا  هیلاع  تسایر  هعیش  هدیقع  رد  تماما 

ام دشابیم و  نید  لوصا  زا  یلـصا  هّیهلا و  هیلاع  تسایر  يانعمب  تماما  نآ  دناهدومن  نایب  ءاملع  نیقّقحم  هک  مالک  ملع  حالطـصا  رد  هکلب 
ۀّفاک یلع  هعابتا  بجی  ثیحب  ایندلا  نیدـلا و  روما  یف  هللا  لوسر  نع  ۀـفالخ  ۀـّیهلالا  ۀـّماعلا  ۀـسائرلا  یه  ۀـمامالا  هک  میاهدـیقع  نآ  رب  مه 

ۀّمالا
تماما دنیوگ  نیملسم  ءاملع  رباکا  هکنآ  هچ  دشابیم  نید  لوصا  زا  یحالطصا  تماما  هک  دیدومرفیمن  مزج  عطق و  روطب  دوب  بوخ  خیش :

. دندروآ نید  لوصا  ءزج  لیلد  نودب  امش  ءاملع  هک  دشابیم  همّلسم  تاعورف  زا  هکلب  تسین  نید  لوصا  زا 
فورعم رّسفم  يواضیب  یضاق  هلمج  نآ  زا  دنتسه  هدیقع  نیا  رب  مه  امش  ءاملع  رباکا  هکلب  درادن  اهنت  نایعیـشب  صاصتخا  نایب  نیا  یعاد :
اهتفلاخم یّتلا  نیدـلا  لوصا  لئاسم  مظعا  نم  ۀـمامالا  ّنا  دـیوگ  تحارـص  لامک  اب  رابخا  ثحب  نمـض  لوصالا  جاهنم  باتک  رد  ناتدوخ 

. ۀعدبلا رفکلا و  بجوت 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  نع  ۀفالخ  ایندلا  نیدلا و  روما  یف  ۀماع  ۀسایر  یه  دیوگ و  تماما  ثحبم  دیرجت  حرش  رد  یچشوق  یلع  الم  و 

هّللا لوسر  تفالخ  تباین و  تما و  رب  تسایر  تماما  هک  تسا  هدومن  ار  انعم  نیا  لقن  ناهبزور  یـضاق  دننام  امـش  ياملع  نیرتبّصعتم  و 
بجی ثیحب  ۀـّلملا  ةزوح  ظفح  نیدـلا و  ۀـماقا  یف  لوسرلا  ۀـفالخ  یه  ةرعاشالا  دـنع  ۀـمامالا  هک  ترابع  نیاب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. ۀّمالا ۀّفاک  یلع  هعاّبتا 
هدرم تیلهاج  لـها  قیرطب  دریمب  دسانـشن و  ار  ماـما  هک  یـسک  دومرفیمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوب  نید  عورف  زا  تماـما  رگا 

هک دناهدومن  لقن  نارگید  یفسن و  دیاقع  حرش  رد  ینازاتفت  دعس  الم  نیحیحّصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  دننام  امـش  ءاملع  رباکا  هچنانچ 
ندرم نید و  لزلزت  بجوم  نید  عورف  زا  یعرفب  تفرعم  مدع  تسا  یهیدب  ۀیلهاج  ۀـتیم  تام  دـقف  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  دومرف 

. ددرگ تعدب  رفک و  بجوم  شتفلاخم  دیوگ  احیرص  يواضیب  هک  دوب  دهاوخن  ّتیلهاج  لصاب 
. دشابیم توبن  ماقم  میمتت  نید و  لوصا  رد  لخاد  تماما  هک  تسا  تباث  سپ 

، رخف ماما  لبنح ، ماما  یعفاش ، ماما  کلام ، ماما  مظعا ، ماما  دیناوخیم  ماما  ار  دوخ  ياملع  هک  امش  تسا  رایـسب  تماما  يانعم  رد  قرف  اذلف 
تـسا عیـسو  ناماما  زا  عون  نیا  هنماد  میراد  تعامج  ماما  میراد  هعمج  ماـما  مه  اـم  تسا  يوغل  ياـنعمب  هریغ  و  یلازغ ، ماـما  یبلعث ، ماـما 

. دشاب ماما  اهدص  نامز  کی  رد  تسا  نکمم 
امتح هک  تسا  ماما  نآ  تسا و  رفن  کی  طقف  ینامز  ره  رد  تسوا  هدـهع  رب  نیملـسم  هّماع  تسایر  مدرک  ضرع  هک  ینعم  نآب  ماـما  یلو 
ماقم بحاص  سان و  همه  زا  ياقتا  عروا و  دـهزا و  عجـشا و  لضفا و  ملعا و  هدیدنـسپ و  قالخا  هدـیمح و  تافـص  عیمج  دـجاو  یتسیاـب 

. دشاب تمصع 
هیلاع تافـص  عیمج  دـجاو  هک  یماـما  نینچ  تسا  یهیدـب  تماـیق و  زور  اـت  دوب  دـهاوخن  یلاـخ  یماـما  نینچ  دوجو  زا  نیمز  هاگچـیه  و 
بناج نم  صوصنم  یلاعت و  يادخ  بناج  زا  بوصنم  دیاب  یماما  نینچ  امتح  تسا و  ّتیناحور  تاماقم  نیرتالاب  شماقم  دـشاب  تیناسنا 

. دشابیم ماظع  ءایبنا  یّتح  قیالخ  عیمج  زا  عفرا  یلعا و  هک  دشاب  لوسرلا 
دینادیم و توبن  ماقم  زا  رتالاب  ار  اهنآ  ماقم  دیئامنیم و  ولغ  ماما  هرابرد  ناتدوخ  یفرط  زا  ار و  تالغ  دینکیم  تمذم  امـش  یفرط  زا  ظفاح :

ماقم نامه  نکمم  بجاو و  ماقم  نیب  ام  هدومرف  یفرعم  تاماقم  نیرتالاب  ار  ءاـیبنا  ماـقم  دـیجم  نآرق  هّیلقع ، لـئالد  زا  هوـالع  هکنآ  لاـح 
. دشابیم لوبق  لباق  ریغ  مکحت و  ضحم  تسا  لیلد  نودب  نوچ  امش  ياعدا  نیا  دشابیم  ءایبنا 
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تسا هماع  توبن  زا  رتالاب  تماما  ماقم 

نآرق ینامـسآ  مکحم  باتک  لیلد  نیرتالاب  هکنآ  لاح  تسا و  لیلدیب  ياعدا  دـیئامرفیم  هدومنن  لیلد  زا  راسفتـسا  یلاعبانج  زونه  یعاد :
هثالث ناحتما  زا  سپ  هک  دیامرفیم  لقن  ار  مالّـسلا  هلآ  انّیبن و  یلع  هیلع و  نمحّرلا  لیلخ  میهاربإ  لاح  حرـش  هرقب  هروس  رد  هک  تسا  دیجم 

دعب نوچ  دیامرف  تیانع  راوگرزب  نآب  یماقم  تعفر  دومرف  هدارا  لاعتم  دنوادخ  تسا  تبث  احورشم  ریـسافت  رد  هک  دنزرف ) لام و  ناج و  )
هک تماما  ماقم  ّالا  دـهدب  ماقم  عیفرت  ار  ترـضح  نآ  هک  دوبن  ارهاظ  یماقم  دوب  دـجاو  هک  ّتلخ  یمزعلا و  ولوا  تلاسر و  توبن و  ماقم  زا 
ُهُّبَر َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  دهدیم  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکأ  لوسرب  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 118  رد  اذل  دوب  یناحور  تاماقم  عیمج  قوف  ام 

. َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب 
ۀجرد ۀبتر و  هک  تسا  تماما  تمظع  اب  ماقم  تابثا  هلمج  زا  هک  تسا  لصاح  يدئاوف  تارثا و  تماما  ماقم  تابثا  يارب  هفیرش  هیآ  نیا  زا 
رتالاب تماما  ماقم  لیلد  نیمهب  سپ  دینادرگ  تماما  تعلخب  عّلخم  ار  میهاربإ  تلاسر  توبن و  ماقم  زا  دـعب  اریز  تسا  توبن  ماقم  زا  رتالاب 

. دشابیم تّوبن  ماقم  زا 
هدیقع نامه  نیا  دـشاب و  متاخ  ربمغیپ  ماقم  زا  رتالاب  وا  ماقم  یتسیاب  دـینادیم  ماما  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هک  امـش  لوق  رب  انب  سپ  ظفاح :

. دیدومن نایب  ناتدوخ  هک  تسا  تالغ 
تماما ماقم  تسا  رایـسب  قرف  هّماع  تّوبن  هّصاـخ و  تّوبن  نیب  هک  دـینادیم  دوخ  امـش  اریز  دـیئامنیم  ریبعت  امـش  هک  تسین  مسق  نیا  یعاد :

. تسا ّتیمتاخ  دنمجرا  خماش  ماقم  نامه  هّصاخ  تّوبن  هک  دشابیم  هّصاخ  تّوبن  زا  رتتسپ  هّماع و  تّوبن  زا  رتالاب 
دیئامرفب میامنیم  تراسج  دوز  ملوجع  زین  مراکشومارف و  نوچ  منکیم  تبحـص  لخاد  ار  دوخ  یهاـگ  رگا  بحاـص  هلبق  دیـشخبب  باون :

ُقِّرَُفن دیامرفیم ال  دـیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دـناناسکی  یگمه  دـب  مه ال  ماقم  هبتر و  رد  دنتـسین  یلاعت  قح  ناگداتـسرف  یگمه  ءایبنا  رگم 
. دیدناوخ هّصاخ  هّماع و  دیدومن  میسقت  تمسق  ودب  ار  تّوبن  دیدراذگ و  قرف  امش  هنوگچ  سپ  ِِهلُسُر  ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب 

مامت تسا  هعماج  تیبرت  داعم و  ادبمب و  توعد  هک  تثعب  فده  توعد و  ماقم  رد  ینعی  تسا  حیحـص  دوخ  لحم  رد  هیآ  نیا  یلب  یعاد :
. دناتوافتم هبتر  هجرد و  تثعب و  لحم  تثعب و  هقیرط  لامک و  لضف و  رد  یلو  دناناسکی  متاخلا  یلا  مدآ  نم  ءایبنا 

ءایبنا بتارم  فالتخا  رد 

هّفاک رب  هک  يربمغیپ  نآ  اب  هدش و  ثوعبم  رتشیب  ای  رفن  رازه  یـس  رب  هک  يربمغیپ  نآ  اب  هدـیدرگ  ثوعبم  رفن  رازه  رب  هک  يربمغیپ  نآ  ایآ 
. دنناسکی تسا  ثوعبم  سان 

دناناسکی هتسروینوا  داتسا  روسفرپ و  اب  یلاع  ياهـسالک  مّلعم  ای  تسا  یکی  مشـش  سالک  مّلعم  اب  لّوا  سالک  مّلعم  ایآ  منک  ضرع  یلثم 
تیبرت ندرک و  ملاع  ناشدصقم  فده و  دنامارگرپ و  کی  تحت  رد  دنرومأم و  هناخ  ترازو  ءدبم و  کی  زا  هکنآ  ۀهج  زا  تسا  یهیدـب 

. دنتسین ناسکی  زگره  هبتر  ماقم و  تامولعم و  رد  یلو  دناناسکی  تسا  هعماج 
. دنشابیم توافتم  رتالاب و  ناشتیرومأم  تمدخ  ّلحم  هوالعب  دنراد  هک  یلامک  لضف و  تامولعم و  ردقب  مادک  ره 

دیامرفیم هروس  نیمه  هیآ 254  رد  هچنانچ  دـناتوافتم  تامولعم  ماقم و  هبتر و  ۀـهج  زا  یلو  دـناناسکی  توعد  ۀـهج  زا  مه  ماظع  ءاـیبنا 
. ٍتاجَرَد ْمُهَضَْعب  َعَفَر  َو  ُهَّللا  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت 

لئاضفب ءایبنأ  رب  دراد  تلیضف  هک  تسا  ام  ربمغیپ  ضعب  نیاب  دارم  دیوگ  فاّشک  ریسفت  رد  ناتدوخ  رّسفم  لضاف  ملاع  يرشخمز  هّللا  راج 
. تسا ّتیمتاخ  ماقم  اهنآ  همه  زا  ّمهأ  هک  رامشیب  صئاصخ  رایسب و 

اب تسا  عوضوم  زا  جراخ  هکنیا  اب  مراد  رگید  لاؤس  کی  کـنیا  دـیدومرف  ار  اّـمعم  نیا  ّلـح  هک  میدـش  نونمم  تقوشوخ و  یلیخ  باون :
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لیم و اهلاس  نوچ  دـیئامرفب  ام  همه  مهفب  کیدزن  هداس  نایب  اـب  هدـش  رـصتخم  ول  ار و  هّصاـخ  توبن  هصیـصخ  میراد  اـّنمت  ناـیاقآ  هزاـجا 
ار هدمآ  تسدب  تصرف  کنیا  دومنیم  یـشومارف  داجیا  هلغـشم  ترثک  یلو  میامنب  ءاملع  نایاقآ  زا  ار  لاؤس  نیا  هک  دوب  نیا  هدـنب  يوزرآ 

. مرامشیم تمینغ 
تّوبن دـجاو  ءایبنا  نایم  زا  یلماک  درف  کی  دوشیم  هنوگچ  هک  تسا  رامـشیب  باب  نیا  رد  لئالد  رایـسب و  هّصاـخ  تّوبن  صئاـصخ  یعاد :

. دشاب ّتیمتاخ  ماقم  نامه  هک  ددرگ  هّصاخ 
هّـصاخ تّوبن  ثحب  دراو  میهاوخب  رگا  هدـشن و  رارقرب  تنیط  كاپ  ناناملـسم  يارب  مه  نآ  هّصاخ  تّوبن  تابثا  يارب  زا  سلاـجم  نیا  یلو 

. دوشیم هتفرگ  یّلکب  سلجم  تقو  مینامیمزاب و  تماما  عوضوم  زا  میوش 
. میامنیم ياهراشا  رصتخم  هلک » كرتی  هلک ال  كردی  ام ال   » ياضتقمب مشاب  هدومنن  ار  امش  ياضاقت  در  هکنآ  يارب  یلو 

هصاخ توبن  هصیصخ 

رد ار  تیرـشب  لامک  لاعتم  يادـخ  هکنآ  هچ  دوشیم  زاب  یبوخب  ماقم  نیاـب  لوصو  هار  دـیئامرف  تیناـسنا  تقلخ  لـصاب  هجوت  يردـق  رگا 
هکنآ رگم  ددرگن  نـکمم  سفن  هـیکزت  سفن و  هـیکزت  هـب  رگم  ددرگیمن  لـصاح  ناـسنا  يارب  یناـسفن  لاــمک  هداد و  رارق  سفن  لاــمک 

ریما نیدحوملا  یلومب  بوسنم  مالک  رد  هچنانچ  دـیآ  لئان  تیناسنا  ماقم  جوا  هب  ات  دـنک  زاورپ  لمع  ملع و  هوق  ود  اب  هلقاع  هوق  یئامنهارب 
لدتعا اذا  اهللع و  لئاوا  رهاوج  تهباش  دقف  لمعلا  ملعلاب و  اهیّکز  نا  ۀقطان  سفن  اذ  ناسنالا  قلخ  دومرف : هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

. ناویح وه  امب  ادوجوم  نوکی  نا  نود  ناسنا  وه  امب  ادوجوم  راص  دادشلا و  عبسلا  اهب  كراش  دقف  دادضالا  تقراف  اهجازم و 
ثعاـب هک  تسا  سفن  ناـمه  تسا و  هقطاـن  سفن  بحاـص  یمدآ  ینامـسج  لـکیه  نیا  زا  ریغ  یتسـالاب . رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروـص 

ود نیا  هک   ) لـمع ملع و  هّوق  ودـب  دـیامن  هیکزت  دـنک و  كاـپ  ار  دوخ  سفن  هک  تسنیا  نآ  طرـش و  کـیب  یلو  دوشیم  تادوجوم  يرترب 
جوا رتيوق  اهنآ  ياـهلاب  هزادـنا  ره  دـننکیم  زاورپ  هّوق  ود  نآـب  هک  هدـنرپ  ناـغرم  رویط و  رد  تسا  لاـب  ود  هلزنمب  ناـسنا ، رد  رثؤم  لـماع 

. تسا رتشیب  اوه  ّوج  رد  اهنآ  زاورپ  نتفرگ و 
، ام زاریـش  يارـس  نخـس  داتـسا  لجا  خیـش  دیآرـس  شوخ  هچ  دوشیم  لئان  رتشیب  یناسفن  لامکب  رتيوق  شلمع  ملع و  ردـق  ره  مه  یمدآ 

مالک نیریش  يدعس  سراف ، راختفا 
توهش دنبیاپ  وت ز  يدید  غرم  ناریط 

تیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآردب 
سفن لامکتـسا  ماقم  رد  هک  يرـشب  ره  دراد و  سفن  لامکب  لماک  یگتـسب  تیناسنا  يالعا  ماقمب  لوصو  تیناویح و  ملاع  زا  جورخ  سپ 

. هدیسر تّوبن  ماقم  هبترم  یندا  هب  دیسر  اهنآ  هثالث  صاوخب  دومن و  عمج  دوخ  رد  ار  هیلمع  هیملع و  ياوق 
. ددرگیم تّوبن  تعلخب  عّلخم  تفرگ  رارق  یلاعت  قح  تاذ  ّصاخ  هجوت  دروم  یمدآ  نینچ  هاگره  و 

هک ياهبترمب  دـسریم  یبـن  هک  یناـمز  اـت  دراد  هتواـفتم  بتارم  هدـیدرگ ) رکذ  الّـصفم  ـالماک و  توبن  باوبا  رد  هچناـنچ   ) مه توبن  هتبلا 
بتارم نیرتالاب  هبترم  نآ  دـشابن و  روصتم  ناکما  ّزیح  رد  نآ  زا  ياوقا  هک  دـشاب  هروکذـم  هثالث  ياوق  صئاصخ  بتارم  يوقا  رب  لمتـشم 

. تسا لّوا  رداص  لوا و  لولعم  هک  دنیوگ  لوا  لقع  ار  نآ  امکح  هک  دشاب  هیناکما 
قوفام بجاو و  ماقم  نود  ام  شتلزنم  ماقم و  هک  تسیئایبنالا  متاخ  دوجو  نامه  هک  دـشابن  یناکما  دوجو  بتارم  رد  هبترم  نآ  زا  رتالاب  و 

. دیدرگ متخ  شکرابم  دوجوب  توبن  دش  لئان  هبترم  نیاب  شترضح  نوچ  تسا  هّیناکما  بتارم  مامت 
دجاو نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تّوبن و  بتارم  مامت  قوفام  ّتیمتاـخ و  ماـقم  زا  رتتسپ  هجرد  کـی  تسا  یماـقم  تماـما  و 

. دیدرگ فلس  ءایبنا  رب  لضفا  تماما و  تعلخب  عّلخم  اذل  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  اب  مه  یناسفن  داحتا  هدوب و  توبن  ماقم 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


نخـسب ءادـتبا  ظفاح  ياقآ  لـقنت  ياـچ و  فرـص  تعجارم و  زا  سپ  دـنتفر  هضیرف  ءادا  ۀـهج  مرتحم  ناـیاقآ  تساـخرب و  نذؤم  يادـص  )
( دندومن

. دیروآیم نایمب  رگید  لاکشا  هدشن  یلکشم  ّلح  زونه  دینکیم  رتهدیچیپ  لکشم و  ار  بلطم  هتسویپ  دوخ  تانایب  رد  امش  ظفاح :
. میامن ضرع  باوج  ات  دیئامرفب  دیآیم  لکشم  امش  رظنب  هچنآ  تسبوخ  میتشادن  ياهدیچیپ  لکشم و  رما  یعاد :

هّللا مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  هکنآ  لوا  تسا  نکمم  ریغ  اهنآ  ّلـح  هک  دـیدومرف  لکـشم  یلیخ  هلمج  دـنچ  ناـترخآ  ناـیب  نیا  رد  ظـفاح :
دیاب امکحت  طقف  ار  امش  یئاعدا  تالمج  نیا  ماظع  ءایبنا  رب  ّتیلضفا  اثلاث  هتشاد  ربمغیپ  اب  یناسفن  داحتا  ایناث  هدوب  توبن  ماقم  دجاو  ههجو 

دیئامرف نایب  تسه  یلیلد  هچنانچ  تسین و  لوبق  لباق  هک  تسا  لیلدیب  رگا  دیراد  اعدم  تابثا  رب  یلیلد  ای  درک  لوبق 
قّمعت دیهاوخیمن  هک  امش  لاثما  امش و  رظن  رد  هتبلا  تسا  نکمم  ریغ  اهنآ  ّلح  هدیچیپ و  تالکـشم  زا  یعاد  تانایب  دیدومرف  هکنیا  یعاد :

. تسا راکشآ  ادیوه و  تقیقح  فصنم  ءاملع  زا  نیققحم  رظن  رد  یلو  دیدومرف  هک  تسا  روط  نیمه  دیئامنب  قیاقح  رد 
نکمم ریغ  نآ  ّلح  هدـیچیپ و  لکـشم و  دـیئامرفن  ددرگ و  دودـسم  رذـع  هار  ات  منکیم  ضرع  باوج  امـش  تالاکـشا  زا  کی  رهب  کـنیا 

. تسا

ۀلزنم ثیدحب  یلع  يارب  زا  توبن  ماقم  تابثا  رب  لئالد 

امـش ام و  قرط  زا  ارتاوتم  مامت  تحـص  اب  هک  تسا  ۀـلزنم  فیرـش  ثیدـح  هدوب  توبن  ماقم  دـجاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رب  لـیلد  ـالّوا 
ریمأب یهاگ  هفلتخم  لفاحم  هددـعتم و  تاعفد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  هک  هدـیدرگ  تباـث  ظاـفلا  رد  داـیز  مک و  رـصتخمب 

ینم یلع  دومرف  تماب  یهاگ  و  يدعب . ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
خلا یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 

. تسین يرابتعا  دحاو  ربخب  تسا و  دحاو  ربخ  تحص  ضرف  رب  تسین  مولعم  ربخ  نیا  تحص  ظفاح :
هدومرف وهـس  ادـمع  اـی  تسا و  راـبخا  بتک  رد  ریـس  هعلاـطم و  ّتلق  هطـساوب  اـیوگ  دـیدومرف  ربخ  تحـص  رد  کیکـشت  هکنیا  اـما  یعاد :

نتفگ دحاو  ربخ  ار  نآ  فیرش و  ربخ  نیا  تحص  راکنا  تسا و  تامّلـسم  زا  ربخ  نیا  تّحـص  ّالا  دیوش و  قطنم  لقع و  میلـست  دیتساوخن 
ام سلجم  رد  مراودـیما  یلو  دـشابیم  جاجل  دانع و  هار  زا  ای  تسا  رابخا  بتک  زا  عـالطا  مدـع  هطـساوب  اـی  مدرک  ضرع  هک  یمـسق  ناـمه 

. دشابن يدانع  تجاجل و 

هماع قرط  زا  ۀلزنم  ثیدح  دانسا 

هربتعم بتک  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  دانـسا  ضعبب  اـم  سلجم  نیبئاـغ  نیرـضاح و  تریـصب  یتداـیز  بلطم و  ندـش  نشور  يارب  مراـچان 
یطویـس دننام  ناتدوخ  ياملع  زا  لوحف  هکلب  تسین  دحاو  ربخ  دینادب  ات  میامن  هراشا  دیامنیم  کمک  یعاد  هظفاح  هک  يرادقمب  ناتدوخ 

. دناهدومن مارم  تابثا  نآ  رتاوت  دنس و  ریثکت  قرط و  ددعت  اب  نارگید  يروباشین و  مکاح  و 
رد دوخ  حیحص  قلخلا  ءدب  باتک  زا  رد ص 185  كوبت و  هوزغ  باب  رد  يزاغم  باتک  زا  میـس  دلج  رد ص 54  يراخب  هّللا  دبع  وبا  ( 1)

لـضف باتک  رد  لاس 1290 و  رـصم  پاچ  دوخ  حیحـص  مود  دـلج  و 237  رد ص 236  جاّـجح  نب  ملـسم  ( 2  ) مالّـسلا هیلع  یلع  بقانم 
رد نینسح و  هیمست  هجو  رد  دنـسم  لوا  دلج  رد ص 98 و 118 و 119  لبنح  نب  دـمحا  ماما  ( 3  ) مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  باب  ۀباحـصلا 
نب دّمحم  ( 5  ) هدومن لقن  ثیدح  هدجیه  هیولعلا  صئاصخ  زا ص 19  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ( 4  ) باتک نامه  مجنپ  ءزج  هیشاح  ص 31 

قعاوص رد ص 30 و 74  یکم  رجح  نبا  ( 7  ) هباصا مود  دلج  رد ص 507  ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  ( 6  ) دوخ عماج  رد  يذـمرت  ةروس 
رد ص یطویس  نیدلا  لالج  ( 9  ) كردتسم میس  دلج  رد ص 109  يروباشین  هّللا  دبع  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبا  مکاح  ( 8  ) باب 9 هقرحم 
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نب دمحم  ( 12  ) باعیتسا مود  دلج  رد ص 473  ربلا  دبع  نبا  ( 11  ) دیرفلا دقع  مود  دلج  رد ص 194  هبر  دبع  نبا  ( 10  ) افلخلا خیرات   65
خیرات ریـسفت و  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  ( 14  ) بیغلا حیتافم  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  ( 13  ) يربکلا تاقبط  رد  يدقاولا  بتاک  دـعس 
لوئسلا بلاطم  رد ص 17  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  ملاس  وبا  نیدـلا  لامک  ( 16  ) راصبالا رون  رد ص 68  یجنلبش  نمؤم  دیـس  ( 15  ) دوخ
فورعم یّکم  یکلام  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  ( 18  ) یبرقلا ةدوم  زا  متفه  تدوم  رخآ  رد  ینادمه  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  ریم  ( 17)

نب یلع  ( 20  ) هّیبلحلا ةریـس  مود  دـلج  رد ص 26  یعفاـش  نیّدـلا  ناـهرب  نب  یلع  ( 19  ) هّمهملا لوـصف  و 125  رد ص 23  غاّبـص  نبا  هـب 
باب رد  اصوصخم  هدوملا و  عیبانی  باب 9 و 17  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  ( 21  ) بهذلا جورم  مود  دلج  رد ص 49  يدوعسم  نیسحلا 
یلع یلوم  ( 22  ) تسا هدومن  لقن  ینیومح  یمزراوخ و  یلزاغم و  نبا  هجام و  نبا  يذمرت و  دمحا و  ملـسم و  يراخب و  زا  ربخ  هدـجیه   6

(25  ) بقانم رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  ( 24  ) دادغب خیرات  رد  بیطخ  یلع  نب  دمحا  ( 23  ) لاّمعلا زنک  مشش  دلج  رد ص 152 و 153  یقّتم 
(28  ) دوخ خیرات  رد  یقـشمد  ریثک  نبا  ( 27  ) هباغلا دـسا  رد  دّـمحم  نب  یلع  يرزج  ریثا  نبا  ( 26  ) بقانم رد  یمزراوخ  دـمحأ  نب  ّقفوم 

نبا ( 30  ) لوسرلا ثیداحا  یف  لوصالا  عماج  رد  ینابیـش  دّمحم  نب  كرابم  ریثا  نبا  ( 29  ) یقثولا ةورع  رد  دّمحم  نب  دمحا  هلودـلا  ءالع 
ءابدالا و تارـضاحم  مود  دلج  رد ص 212  یناهفـصا ) بغار   ) دّمحم نب  نیـسح  مساقلا  وبا  ( 31  ) بیذهتلا بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح 

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصا  زا  يریثک  عمج  زا  هفلتخم  ظافلا  اب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  امـش  مالعا  نیقّقحم  زا  نارگید 
(5  ) دوعـسم نب  هّللا  دبع  ( 4 ( ) تما ربح   ) سابع نب  هّللا  دـبع  ( 3  ) صاّقو یبا  نب  دعـس  ( 2  ) باّـطخلا نب  رمع  هفیلخ  ( 1  ) لیبق زا  دناهدومن 

دیز ( 11  ) بزاع نب  ءارب  ( 10  ) ثریوح نب  کلام  ( 9  ) هرمس نب  رباج  ( 8  ) يردخ دیعس  وبا  ( 7  ) هریره وبا  ( 6  ) يراصنا هّللا  دبع  نب  رباج 
یملسا هدیرب  وبا  ( 17  ) کلام نب  سنا  ( 16  ) دیسا نب  ۀفیذح  ( 15  ) هحیرس یبا  ( 14  ) یفوا یبا  نب  هّللا  دبع  ( 13  ) عفار وبا  ( 12  ) مقرا نب 

(23 ( ) یبّنلا ۀجوز   ) هملـس ّما  ( 12  ) دعس نب  لیبحرـش  ( 21  ) تباـث یبا  نب  بیبـح  ( 20  ) ّبیسم نب  دیعـس  ( 19  ) يراـصنا بّویا  وبا  ( 18)
سلجم تقو  هک  باحصا  زا  رگید  یتعامج  نایفس و  یبا  نب  ۀیواعم  ( 25  ) بلاط یبأ  نب  لیقع  ( 24 ( ) رکب یبا  ۀجوز   ) سیمع تنب  ءامسأ 

ظافلا رد  یتوافت  رصتخمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  زا  یگمه  هصالخ  دهدیمن  ار  اهنآ  همه  ياهمان  هرامش  هزاجا  یعاد  هظفاح  و 
. يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلع  ای  دومرف  هک  دناهدومن  تیاور  هفلتخم  دراوم  و 

ربمغیپ باحـصا  زا  يریثک  زا  هّبترم  دانـسا  اب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  مدومن  رکذ  ار  اهنآ  ریثک  زا  یلیلق  هک  امـش  ءاملع  نایعا  زا  همهنیا  ایآ 
. دیامنیمن امش  يارب  رتاوت  نیقی و  تابثا  دناهدومن  لقن 

رتاوت يوعد  ناتدوخ  ءاملع  زا  نیقّقحم  هچنانچ  تسا  رابخا  تارتاوتم  زا  هکلب  تسین  دـحاو  ربخ  هدومرف  هابتـشا  هک  دـیئامنیم  قیدـصت  ایآ 
. دناهدومن

هدومن و طبـض  تارتاوت  رد  لخاد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ةرتاوتملا  ثیداحالا  یف  ةرثانتملا  راهزالا  ۀلاسر  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  دـننام 
. هدومن رتاوت  قیدصت  مه  نینیعلا  ةرق  ءافخلا و  ۀلازا  رد 

بلاطلا تیافک  بابب 7  دیئامن  هعلاطم  هعجارم و  تسبوخ  دیئامنیم  فیرش  ثیدح  نیا  دنس  تحـص  رد  کیکـشت  تداع  يور  امـش  نوچ 
شـش رکذ  زا  دعب  هک  تسا  امـش  مالعا  لوحف  زا  هک  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  فیلأت  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف 
لوبق ار  ام  لوق  امش  رگا  هک  دیامنیم  نایب  ار  قیاقح  هدومن و  رظن  راهظا  رد ص 149  ترضح  نآ  يارب  رگید  رخافم  اب  مأوت  ادنسم  ثیدح 
ۀمئالا هاور  هتحـص  یلع  قفتم  ثیدح  اذـه  دـسیونیم  هک  دـنکیم  مامت  امـش  رب  ار  ۀّـجح  بّصعت ) زا  یلاخ   ) یعفاش ملاع  نیا  نایب  دـیرادن 

یف يذـمرتلا  یـسیع  یبا  هننـس و  یف  دواد  یبا  هحیحـص و  یف  جاّجح  نب  ملـسم  هحیحـص و  یف  يراخبلا  هّللا  دـبع  یباک  ظاّفحلا  مـالعالا 
لاق مهنم ، اعامجا  کلذ  راص  یتح  هتحص  یلع  عیمجلا  قفتا  هننس و  یف  ینیوزقلا  ۀجام  نبا  هننـس و  یف  یئاسنلا  نمحرلا  دبع  یبا  هعماج و 

. رتاوتلا دح  یف  لخد  ثیدح  اذه  يروباسینلا  مکاحلا 
. دشابن فیرش  ثیدح  نیا  رتاوت  تحص و  رب  يرتشیب  لئالد  رکذب  یجایتحا  راک و  رد  یماهبا  منکیم  نامگ 
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يردـق یلو  منک  یگداتـسیا  تسا  رابتعا  تیاغ  رد  هک  امـش  نیهارب  لئالد و  لـباقم  رد  هک  متـسین  یجوجل  ناـمیایب و  مدآ  ریقح  ظـفاح :
. تسا هدومن  ّدر  یلئالد  اب  ار  ثیدح  نیا  هک  دشابیم  ءاملع  نیرّحبتم  نیمّلکتم و  زا  هک  يدمآ  نسحلا  وبا  هیقف  ملاع  راتفگ  رد  دینک  لمأت 

دروم هقث و  یگمه  هک  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  همه  نیا  لاوقا  لـقن  اـب  هک  فصنم  قیقد  ملاـع  امـش  لـثم  زا  میاـمنیم  بجعت  یلیخ  یعاد :
. هدوب ةالّصلا  كرات  هدیقعیب و  ریرش و  يدرم  هک  يدمآ  لوقب  دیئامنیم  هجوت  دنشابیم  امش  مومع  نانیمطا 

هک یفیرش  صخش  امـش  لثم  زا  دومن و  يدبب  مهّتم  ار  وا  دیابن  دومن  ياهدیقع  راهظا  یـسک  رگا  تسا و  دازآ  هدیقع  راهظا  رد  رـشب  خیش :
. دیزاس مهّتم  ار  یهیقف  ملاع  ءوس  ناسل  اب  یقطنم  باوج  ضوع  هک  دوب  حیبق  یلیخ  دیتسه  قالخا  همّسجم 

ناتدوخ گرزب  ءاملع  ار  وا  ءوس  دیاقع  یلو  ماهدوبن  مه  يدمآ  نامز  رد  مرادن و  يدحاب  تبسن  ءوس  ناسل  وگاعد  دیدومرف  هابتشا  یعاد :
. دناهدومن لقن 

. دناهدومن دای  هدیقع  ءوس  يدبب و  ار  وا  اجک  رد  ام  ياملع  خیش :

يدمآ لاح  حرش 

نم یفن  دـق  فیناصتلا و  بحاـص  یلع  یبا  نب  یلع  ملکتملا  يدـمالا  فیـسلا  تسا  هتـشون  نازیملا  ناـسل  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  یعاد :
. ةالصلا كرتی  ناک  هنا  حص  هداقتعا و  ءوسل  قشمد 

هک تسا  مّلـسم  دیوگیم  رظن  راهظا  رد  هوالعب  هدومن  لقن  ار  هّیـضق  نیا  لادـتعالا  نازیم  رد  دـشابیم  امـش  گرزب  ءاملع  زا  هک  یبهذ  زین  و 
. هدوب هعدتبم  زا  يدمآ 

رهاـظ ار  دوخ  تنیط  ثبخ  زگره  دوبن  ناـمیایب  ریرـش و  تعدـب و  لـها  يدـمآ  رگا  هک  دـیمهف  دـیهاوخ  دـیرگنب  قیقد  رظن  اـب  امـش  رگا 
ثیدـح تاور  زا  یکی  هک   ) باّـطخلا نب  رمع  دوخ  هفیلخ  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هباحـص  ماـمت  فـالخ  رب  هک  تخاـسیمن 

. دیامن مایق  ناتدوخ  مالعا  ءاملع  تاقث  مامت  و  تسا )
و  ) دنهدیمن رارق  تیانع  دروم  ار  نیحیحص  ثیداحا  ارچ  هک  دیهدیم  رارق  نعط  دروم  ار  نایعیـش  مرتحم  نایاقآ  امـش  هکنآ  همه  زا  بجعا 

(. دشابیم ام  لوبق  دروم  امش  حاحص  رد  ول  دشاب و  دانسالا  حیحص  یثیداحا  رگا  تسین  روطنیا  هکنآ  لاح 
هجوت دروم  دیامنیم و  در  امسر  يدمآ  دناهدومن  لقن  دوخ  حاحص  رد  حاحص  بابرا  ریاس  ملـسم و  يراخب و  هک  ار  یمّلـسم  ثیدح  یلو 

. دریگیم رارق  امش 
رمع و بیذکت  هقیقحلا  یف  هکلب  هدومن  هدیقع  راهظا  امش  نیحیحـص  فالخ  رب  هکنیمه  رگم  دوبن  يدمآ  رب  یبیع  چیه  امـش  دزن  رد  رگا 

. وا نعط  رب  دوب  یفاک  تسا  هدومن  ار  ملسم  يراخب و 
ار دوخ  ءاملع  ناگرزب  تاور  زا  هلماک  دانـسا  مامت  ّمات و  لئالد  دینک و  تقد  رتشیب  فیرـش  ثیدـح  نیا  فارطا  رد  دـیهاوخب  امـش  رگا  و 

دهاز لداع  ملاع  فیلأت  راونالا ) تاقبع   ) تمظع اب  تادّلجمب  دینک  هعجارم  دیئامنب  اهیدمآ  لاثما  رب  نیرفن  دیوش و  نشور  رتهب  دـیرگنب و 
ۀلزنم ثیدح  دلج  اصوصخم  فیرشلا و  هماقم  هّللا  یلعا  يولهد  نیـسح  دماح  دیـس  ریم  موحرم  رّحبتم  هماّلع  ثیداحا  رابخا و  داّقن  قّقحم 

عمج و هنوگچ  امش  قرط  زا  ار  ثیدح  نیا  كرادم  دانسا و  یعیش  گرزب  ملاع  نیا  هک  دوشب  امـش  رب  تقیقح  فشک  ات  دیئامن  هعلاطم  ار 
. هدومن یجاّلح 

نایب ار  نآ  دنـس  دـیراد  رظن  رگا  تسا  نکمم  هدوب  هنع  هّللا  یـضر  باّـطخلا  نب  رمع  هفیلخ  ثیدـح  نیا  تاور  زا  یکی  دـیدومرف  ظـفاح :
. دیئامرف

باطخلا نب  رمع  زا  ۀلزنم  ثیدح  دنس 
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نمحرلا دبع  نب  دّمحم  و  سلاجم )  ) باتک رد  یفنحلا  يدنقرمـسلا  دّمحم  نب  رـصن  ثیللا  وبا  يریطملا و  رفعج  نب  دّمحم  رکب  وبأ  یعاد :
ماما صیاصخ و  زا  القن  هّمهملا  لوصف  رد ص 125  یکلام  غابـص  نبا  و  لاّمعلا ) زنک   ) رد یقّتم  یلع  یلوم  و  هرـضنلا ) ضایر   ) رد یبهذ 

ضقن زا  جهن  حرـش  موس  دلج  رد ص 258  دـیدحلا  یبا  نبا  ةدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  و  یبقعلا ) ریاـخذ   ) رد مرحلا 
باّطخلا نب  رمع  يزور  تفگ  هک  دناهدومن  لقن  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  ظافلا  رد  یفالتخا  رصتخم  اب  یفاکسا  رفعج  وبأ  خیـش  هینامثعلا 

هـس یلع  رد  دومرف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  مدینـش  نم  اریز  دینکن ) تبیغ  یلع  زا  ردق  نآ  ینعی   ) ار یلع  مان  دـیراذگاو  تفگ 
انا تنک  تفگ  هاگنآ  دباتیم ) وا  رب  باتفآ  هچ  ره  زا  متشادیم  رتتسود  دوب  متسه  رمع  هک  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک   ) تسا تلـصخ 

تنا لاق  مث  هیبکنم  هدیب  برض  یتح  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلع  ئکتم  وه  هللا و  لوسر  باحـصا  نم  رفن  حاّرجلا و  نب  ةدیبع  وبا  رکب و  وبا  و 
. کضغبی ینبحی و  هنا  معز  نم  ّیلع  بذک  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  لاق  مث  امالسا  مهلوا  انامیا و  نینمؤملا  لوا  یلع  ای 

لاحلا مولعم  يدـمآ  فیخـس  لوقب  هجوت  هدـیقع و  راهظا  ارچ  سپ  تسین  زئاج  رگا  تسا  زئاـج  امـش  بهذـم  رد  رمع  هفیلخ  لوق  ّدر  اـیآ 
. دیئامنیم

تعامج بهذم  رد  دحاو  ربخ  مکح 

. تسین يرابتعا  ار  دحاو  ربخ  تسا و  دحاو  ربخ  ثیدح  نیا  دیدومرف  هک  دنام  باوج  الب  امش  نایب  زا  رگید  هلمج  کی  اما  و 
رد اریز  یمالک  نینچب  هّوفت  تسا  بجعت  امش  زا  یلو  تسا  حیحـص  میراد  تسد  رد  هک  یلاجر  نیزاوم  اب  میئوگب  نخـس  عون  نیا  ام  رگا 

. دننادیم قساف  ای  رفاک  ار  دحاو  ربخ  رکنم  امش  ءاملع  زا  نیققحم  هک  اریز  تسا  تباث  دحاو  ربخ  ۀّیجح  امش  بهذم 
ربخلا رکنا  نم  تاداهـشلا و  باتک  یف  تارمـضم  رد  تسا  هتفگ  ءادعـسلا ) تیاده   ) رد يدابآتلود  نیدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  هچنانچ 

ارفاک و ریـصی  تباث ال  ریغ  سایقلا  اذه  حیحـص و  ریغ  دحاولا  ربخلا  اذه  لاق  ول  ارفاک و  ریـصی  هناف  ۀجحب  سیل  ّهنا  لاق  سایقلا و  دحاولا و 
. اقساف ریصی  نکل 

ام ياهباتک  هعیش  ءاملع  نایاقآ  ماهدینش  هچنآ  فالخ  رب  ام  ياهباتک  زا  امش  عالطا  یتدایز  امش و  نایب  نسح  زا  مدش  رورسم  یلیخ  ظفاح :
. دنیامن هعلاطم  هکنآب  دسر  هچ  ات  دروخن  باتک  دلجب  ناشتسد  هک  دنرادیم  رب  هچراپ  شاّقم و  هریگتسد و  اب  ار 

دنهاوخیم هتسویپ  یلخاد  نیطایـش  ناتـسرپهناگیب و  ناگناگیب و  زا  يزومرم  يدایا  هکنآ  هچ  دیرادن  اعدم  نیا  تابثا  رب  یلیلد  اعطق  یعاد :
دارفا هک  دـنهدیم  راشتنا  دـنزاسیم و  ار  غورد  بلاطم  لیبق  نیا  اذـل  دـنیامن  يرادربهرهب  دوخ  عفنب  ناناملـسم  قافن  زا  هدومن و  لگ  ار  بآ 

. دنربب ار  دوخ  هجیتن  دننک و  نیبدب  رگیدکیب  ار  نیملسم 
هروس 49 هیآ 6  رد  دـیامرفیم  باب  نیا  رد  هلمج  زا  هک  دـیجم  نآرق  هیلاـع  تاروتـسدب  تسا  مدرم  نداد  هجوت  هتـسویپ  امـش  اـم و  هفیظو 

. َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  تارجح ) )
هک دومنیمن  رثا  امش  رد  يداعا  تاملک  دوب  مرتحم  نایاقآ  نیعلا  بصن  گرزب  روتـسد  نیا  رگا  میـشاب  لفاغ  ریتاسد  نآ  زا  دوخ  هکنآ  هن 

. دروآ ینامیشپ  زورما 
تراقح رظن  اب  ار  ناملـسم  ناردارب  ياهباتک  تسا  نکمم  هنوگچ  میرادیمن  رب  شاّقم  ربنا و  اب  ار  نیّدـترم  نیکرـشم و  راّفک و  ياهباتک  ام 
مینکیم لوبق  مه  ار  اهنآ  دانسألا  حیحص  ثیداحأ  مینکیم و  هعلاطم  هناقیقد  ار  امـش  ءاملع  هربتعم  ياهباتک  امـش  هدومرف  فالخ  رب  میرگنب ،

فرص و مولع  زا  رتدایز  تمسق  هعیش  نیلّـصحم  عون  هک  دیرادن  عالطا  امـش  ایآ  درادن  بهذم  هدیقعب و  یطبر  یقطنم  یملع و  تافالتخا 
ربنا و اب  ار  بتک  نآ  هنوگچ  سپ  دنیامنیم  هدافتسا  امش  ءاملع  تافیلأت  بتک و  زا  ار  مالک  ریـسفت و  تغل و  قطنم و  نایب و  یناعم و  وحن و 

. دنرادیم رب  شاّقم 
ریغ هرمس و  هریره و  وبأ  سنأ و  لیبق  زا  تسین  اهنآ  لاوقأب  يرابتعا  دناحودقم و  هک  دنتسه  امش  هلوقنم  ثیداحأ  رد  تاور  زا  ضعب  اهتنم 
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( دننادیم دودرم  ار  اهنآ  هفینح  وبأ  لیبق  زا  مه  ناتدوخ  ءاملع  زا  ضعب  هچنانچ   ) مدومن ضرع  البق  هک  اهنآ 
. مینادیم لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  ار  تاور  لیبق  نیاب  هبوسنم  ثیداحأ  مه  ام 

تاولـص نیموصعم  هّمئا  ربمغیپ و  هریـس  رد  هک  یعاد  صوصخلاب  دـشابیم و  ام  هجوت  دروم  امـش  ياملع  نیققحم  یملع  هربتعم  بتک  ّالا  و 
. تسا تعامج  ّتنس و  ءاملع  هربتعم  بتک  زا  ماهدومن  دنس  ذخأ  هعلاطم و  دایز  هچنآ  نیعمجا  مهیلع  هّللا 

یپاچ یّطخ و  امش  گرزب  ياملع  هربتعم  خیراوت  یملع و  رابخا و  بتک  ریسافت و  زا  دلج  تسیود  دودح  رد  یعاد  یـصخش  هناخباتک  رد 
. دشابیم یعاد  هدافتسا  دروم  دوجوم و 

هطلغم اهیزار و  رخف  لاثما  تالاکشا  تاهبش و  بیرف  هداد  زیمت  ار  اهنآ  دب  بوخ و  میناوتیم  هک  میراد  ار  انیب  فاّرـص  مکح  ام  المع  اهتنم 
. میریگن رارق  اهنآ  ياهيراکطلغ  ریثأت  تحت  میروخن و  ار  اههّیمیت  نبا  اهیدمآ و  اهناهبزور و  اهرجح و  نبا  لاثما  يراک 

یلـص هّللا  لوسر  عیادو  تلاسر و  تیب  لهأ  نیموصعم و  هّمئأ  هسّدـقم  تاماقمب  یعاد  نیقی  تفرعم و  بتارم  لیمکت  هک  دـیئامرف  لوبق  و 
. هدیدرگ امش  ءاملع  هربتعم  بتک  هعلاطم  هلیسوب  رتشیب  هلآ  هیلع و  هللا 

هّللا مّرک  یلع  هک  تسهار  هچ  زا  نآ  تلالد  تسیچ و  دوصقم  رب  هلزنم  ثیدـح  نیا  تلـالد  هجو  دـیئامرفب  میداـتفا  رود  بلطم  زا  ظـفاح :
. تسا هدوب  تّوبن  ماقم  دجاو  ههجو 

. دوشیم تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  هصیصخ  هس  هدیسر  امب  رتاوت  وحنب  هک  فیرش  ثیدح  نیا  زا  یعاد :
لوسر زا  دـعب  ترـضح  نآ  يرهاظ  ترازو  تفـالخ و  ماـقم  مه  یکی  هدوب ، ترـضح  نآ  يارب  تقیقح  اـنعم و  رد  هک  توبن  ماـقم  یکی 

. مهریغ هباحص و  زا  تّما  مامت  رب  ترضح  نآ  تیلضفا  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
ترـضح تفالخ  توبن و  ماقم  دـجاو  نوراه  ترـضح  هدومن و  یفّرعم  نوراه  هلزنمب  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  هچ 

. تسا هدوب  لیئارسا  ینب  مامت  رب  لضفا  یسوم و 
. تسا هدوب  یبن  یسوم  ترضح  ردارب  نوراه  ترضح  رگم  دیشخبب  بحاص  هلبق  باون :

. دناهدوب توبن  ماقم  دجاو  یلب  یعاد 
. تسه دشاب  مارم  نیا  دهاش  هک  ياهیآ  مه  نآرق  رد  ایآ  مدوب  هدینشن  لاحب  ات  نم  بجع  باون :

. تسا هدومرف  حیرصت  ار  بانج  نآ  تّوبن  لاعتم  دنوادخ  يدنچ  تایآ  رد  یلب  یعاد :
. دریگ رارق  ام  هدافتسا  دروم  ات  دیئامرف  تئارق  ام  يارب  تاضویف  كرد  تهج  ار  تایآ  نآ  تسا  نکمم  باون :

َو َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ  دـیامرف  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 161  رد  یعاد :
ًارُوبَز َدُواد  اْنیَتآ  َو  َناْمیَلُس  َو  َنوُراه  َو  َُسنُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  یسیِع  َو  ِطابْسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْسِإ 

ِروُّطلا ِِبناج  ْنِم  ُهاْنیَدان  َو  اِیبَن  ًالوُسَر  َناـک  َو  ًاـصَلُْخم  َناـک  ُهَّنِإ  یـسُوم  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  دـیامرفیم  زین  میرم )  ) هروس 19 هـیآ 52  رد  و 
اِیبَن َنوُراه  ُهاخَأ  اِنتَمْحَر  ْنِم  َُهل  اْنبَهَو  َو  ایَِجن  ُهاْنبَّرَق  َو  ِنَْمیَْألا 

. دندوب قلخ  رب  ثوعبم  ربمغیپ و  ود  ره  یلع  دّمحم و  امش  لالدتسا  هدعاق و  نیا  يور  سپ  ظفاح :
کی ات  تسا  فالتخا  دروم  رایـسب  ءایبنا  هرامـش  ددع و  هک  دینادیم  دوخ  امـش  هتبلا  متفگن  یعاد  دـیدومن  ریرقت  امـش  هک  مسق  نیا  یعاد :

هک دناهدوب  ماکحا  باتک  بحاص  ربمغیپ  عبات  ياهقرف  هتـسد و  ره  نامز  ياضتقاب  اهنآ  مامت  یلو  دناهتـشون  مه  رتشیب  رازه و  تسیب  دص و 
متاخ ترضح  مالّسلا و  مهیلع  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  حون و  ترـضح  دناهدوب  مزعلا  ولا  اهنآ  زا  رفن  جنپ 

. دشابیم ّتیمتاخ  نامه  هک  تسا  هدوب  رتالاب  همه  زا  شماقم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ءایبنالا 

مالّسلا هیلع  یلع  يارب  ینوراه  لزانم  تابثا 
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یلع ترـضح  دوب  یـسوم  ترـضح  شردارب  تعیرـش  عبات  هکلب  تشادن  توبن  رما  رد  لالقتـسا  هک  دوب  یناربمغیپ  هلمج  زا  نوراه  بانج 
. هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  تعیرش  عبات  هکلب  هتشادن  توبن  رما  رد  لالقتسا  یلو  هدوب  توبن  ماقم  ولتیلات  مه  مالّسلا  هیلع 
عبات یلو  دوب  توبن  ماقم  دجاو  نوراه  هک  یمـسق  نامه  دنامهفب  تماب  هک  تسنآ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  مرکا  لوسر  دوصقم  ضرغ و 

تعیرش تعاطا  رد  تماما  ماقم  هبتر و  اب  توبن و  ماقم  دجاو  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب  یسوم  ترضح  دننام  یمزعلا  ولوا  ربمغیپ 
. تسا ترضح  نآ  يارب  ياهیلاع  هصیصخ  دوخ  نیا  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  هیقاب 

یبأ نب  یلع  يارب  درک  تابثا  فیرـش  نایب  ثیدح و  نیاب  ربمغیپ  هک  دیوگ  ثیدح  نیا  لقن  لیذ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هنیآره دوبن  ءایبنالا  متاـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  رگا  یـسوم و  زا  ار  ینوراـه  لزاـنم  بتارم و  عیمج  مالّـسلا  هیلع  بلاـط 

ماقم نآ  دجاو  یلع  دـیایب  نم  زا  دـعب  يربمغیپ  دوب  انب  رگا  هک  دـناسریم  يدـعب  یبن  هنا ال  هلمجب  یلو  دوب  مه  وا  يربمغیپ  رما  رد  کیرش 
. تسا تباث  ترضح  نآ  رد  ینوراه  بتارم  زا  تسا  توبن  يادع  ام  هچنآ  هدومن و  انثتسا  ار  توبن  اذل  دوب 

دهدیم هک  یتاحیضوت  ینوراه و  تلزنم  نایب  رد  يرارسا  فشک  زا  سپ  لوئـسلا  بلاطم  لوا ص 19  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  هچنانچ 
: دیوگ هدرک و  رظن  راهظا 

هللا لوسر  لعج  دق  هرفس و  دنع  هموق  یلع  هتفیلخ  ةوبنلا و  یف  هکیرش  هدضع و  هریزو و  هاخا و  ناک  هنا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنم  صیخلتف 
ةوبنلا ادـع  ام  یقبف  يدـعب  یبن  ـال  هنا  هیلع  هللا  یّلـص  هلوقب  ثیدـحلا  رخآ  یف  اهانثتـسا  هناـف  ةوبنلا  ـالا  هل  اـهتابثا  ۀـلزنملا و  هذـهب  هنم  اـیلع 

فارشلا و جراعملا  نم  هذه  كوبت و  یلا  هرفس  دنع  هلها  یلع  هتفیلخ  هدضع و  هریزو و  هاخا و  هنوک  نم  مالّسلا  هیلع  یلعل  اتباث  ةانثتـسملا 
هتحص یلع  قفتم  ثیدح  وه  مالّسلا و  هیلع  یلعل  ۀیلعلا  ۀیزملا  هذه  توبث  یلع  هموهفم  هقوطنمب و  ثیدحلا  لد  دقف  فالزالا  جرادملا 

نیا رد  اهنآ  زا  کی  ره  هدیقع  مان و  رکذ  هک  امش  ءاملع  رباکا  زا  نارگید  هّمهملا و  لوصف  رد ص 29  یکلام  غاّبص  نبا  ار  مالک  نیمه  و 
. دناهدومن ار  ینعم  نیا  قیدصت  هدروآ و  تسین  یضتقم  بش  هاتوک  تقو 

. توبن لصا  هن  تسا  توبن  مدع  انثتسا  نیا  منکیم  نامگ  ظفاح :
هکنآ لاـح  دـیدومن و  راـکنا  ار  يراکـشآ  نیاـب  بلطم  دـیدروآ و  دراو  داریا  دوخ  فالـسا  زا  تیعبت  يور  هدومن  یفطلیب  یلیخ  یعاد :

. یلعل اتباث  ةانثتسملا  ةوبنلا  ادع  ام  یقبف  دیوگیم  مدرک  ضرع  لاحلا  هک  یعفاش  نایبب  دیدومنن  هجوت 
وا لوق  رد  اهانثتسا  بوصنم و  ریمـض  رگید  تّوبن و  مدع  هن  تسا  توبن  فیرـش  ثیدح  رد  ینثتـسم  هکنآ  رد  تسا  ّصن  دوخ  نایب  نیا  و 

. تسا تّوبنب  عجار  يدعب ، یبن  هنا ال  هلوقب : ثیدحلا  رخآ  یف  اهانثتسا  هناف  دیوگ  هک 
یناسک نآ  رظن  تّوبن و  مدع  هن  دنکیم  تّوبن  يانثتسا  رب  تلالد  اهنآ  همه  هک  تسا  رایسب  امـش  ياملع  بتک  رد  ترابع  زا  عون  نیا  لثم  و 

. نیدلا یف  بّصعتلا  نم  هللااب  ریجتسن  تسا  هدوبن  يرگید  زیچ  بّصعت  جاجل و  دانع و  زج  دناهدش  تّوبن  مدعب  لئاق  هک 
صوصخم دوب  ماقم  نیا  دـجاو  یلع  دـیایب  يربمغیپ  دوب  انب  دوبن و  ءایبنالا  متاخ  ام  ربمغیپ  رگا  هک  امـش  ياعدا  نیا  منکیم  ناـمگ  ظـفاح :

. هدومنن ینایب  نینچ  يدحا  ّالا  دشاب و  ناتدوخب 
. دنراد ینعم  نیاب  رارقا  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  تسین  هعیش  ياملع  وگاعد و  تاصوصخم  زا  طقف  اعدا  نیا  یعاد :

. دیئامرف نایب  دیراد  رظن  رد  رگا  دناهدومن  یئاعدا  نینچ  ام  ياملع  زا  کی  مادک  ظفاح :
وا توف  ربخ  یتقو  هک  تسا  يراق  يوره  دّـمحم  ناطلـس  نب  یلع  الم  امـش  لاـجر  ياـملع  قوثو  لـحم  گرزب و  ياـملع  زا  یکی  یعاد :
رد تسا  يرایسب  تافیلأت  فیناصت و  بحاص  دندناوخ  تبیغ  زامن  وا  يارب  رفن  رازه  راهچ  زا  هدایز  روضح  رد  رصم  ياملع  دیسر  رـصمب 

هکنیاب تسا  هراشا  ثیدح  نیا  رد  ینعی  ایلع  ناکل  ایبن  هدعب  ناک  ول  هنا  یلا  ءامیا  هیف  هتفگ  هلزنم  ثیدح  حرش  رد  ةاکشم ) رب  حرش  ةاقرم  )
. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  دشاب  يربمغیپ  ءایبنالا  متاخ  زا  دعب  دوب  انب  رگا 

تاقبط یف  ظاّعولا  ۀـیغب   ) باتک رخآ  رد  یطویـس  نیّدـلا  لالج  ریهـش  هماـّلع  هدومن  ینعم  نیاـب  رارقا  هک  امـش  گرزب  ياـملع  هلمج  زا  و 
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نا یـضرت  اما  دومرف  نینمؤملا  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباجب  ات  تاور  هلـسلس  رکذ  اب  ظاّـفحلا )
نآ وت  دشاب  نم  زا  دعب  يربمغیپ  دوب  انب  رگا  هکنآ  ینعم  هصالخ  هتنکل  ناک  ول  يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت 

. یلع ای  يدوب 
یلـص ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  یبرقلا ) ةدوم   ) مشـش هّدوم  زا  مود  ثیدح  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  زین  و 
دـضع دشی  امک  يدضع  دشی  ییـصو  یمع  نبا  تّریخ  ایـصو و  یل  راتخا  ینراتخاف و  ءایبنالا  یلع  ینافطـصا  هللا  نا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا 

. يدعب ةوبن  نکل ال  ایبن و  یلع  ناکل  ایبن  يدعب  ناک  ول  يریزو و  یتفیلخ و  وه  نوراه و  هیخاب  یسوم 
ءاـملع هچنآ  رباـنب  تسادـخ  لوسر  دوخ  زا  هکلب  تسین  اـم  زا  طـقف  یلع  يارب  زا  توبنب  لوـق  هک  دـش  تباـث  لـئالد  رـصتخم  نیا  اـب  سپ 

مه یلکـشم  هدیچیپ و  رما  چـیه  هدوب و  توبن  ماقم  دـجاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نآ  هدومرفب  انب  هک  دـناهدومن  قیدـصت  مه  ناتدوخ 
. هدروآ بجعتب  ار  امش  هک  هدوبن 

يارب میدومن  رکذ  هک  ناتدوخ  ياملع  تداهشب  نآ  يادع  ام  اعطق  لصتم  يانثتساب  هدش  ینثتسم  تّوبن  ینوراه  بتارم  لزانم و  زا  نوچ  و 
دیجم نآرق  نوراه  تفالخ  رد  هک  تسا  ّتیلـضفا  تفـالخ و  هلزنم  رتـالاب  لزاـنم  نآ  همه  زا  هک  دـنامیم  تباـث  یقاـب و  مالّـسلا  هیلع  یلع 

. َنیِدِسْفُْملا َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  دیامرفیم  فارعا )  ) هروس 7 هیآ 138  رد  دراد  تحارص 
. هدوب توبن  رما  رد  کیرش  یسوم  ترضح  شردارب  اب  نوراه  ترضح  هک  دیدومن  نایب  هتشذگ  تایآ  رد  هکنیا  اب  ظفاح :

رگا دوش و  وا  نیشناج  هفیلخ و  هک  تسنآ  زا  رتالاب  شماقم  ناسنا  کیرـش  تسا  مّلـسم  هکنآ  لاح  دنداد و  رارق  هفیلخ  ار  وا  هنوگچ  سپ 
. تسا تفالخ  ماقم  زا  رتالاب  توبن  ماقم  هکنآ  هچ  دناهداد  لزنت  شدوخ  هبترم  ماقم و  زا  ار  وا  دنهد  رارق  هفیلخ  ار  کیرش 

یعاد باوجب  جاتحم  دیدومرفیم  رکف  يردق  رگا  هکنآ  لاح  دناهتفر و  هابتـشا  نیاب  لمأت  رکف و  نودـب  مرتحم  نایاقآ  زا  هّدـع  کی  یعاد :
هدوب اعبت  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  توبن  هلاصالاب و  مالّـسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  توبن  هک  دیتسنادیم  دوخ  هدوبن 

. هدوب غیلبت  رما  رد  کیرش  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  شراوگرزب  ردارب  اب  نوراه  ترضح  هکنیاب  هجوت  اب  هدوب  ترضح  نآ  هفیلخ  ّهناک 
َلاق هک  دیامنیم  ار  یسوم  ترـضح  لوق  لقن  هط )  ) هروس 20 ات 33  هیآ 27  زا  هک  دوشیم  مولعم  یسوم  ترـضح  دوخ  ياضاقت  زا  هچنانچ 

َو ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِیلْوَق  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْـشا  ِّبَر 
. يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأ 

هـصوصخم تافـص  هلماک و  لحارم  مامت  رد  هّصاخ  تّوبن  ماقم  ءانثتـساب  هک  تسا  هدوب  يدرم  دار  هناـگی  طـقف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  اریز 
. هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکأ  لوسر  اب  کیرش 

ددرگیم ناریح  وحم و  القع  لوقع  هک  دیئامنیم  ولغ  نانچ  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هرابرد  مینیبیم  هک  دوشیم  رتدایز  ام  بجعت  هتسویپ  ظفاح :
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  صئاصخ  تافص و  عیمج  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هک  دیدومن  نایب  لاحلا  هک  دوب  یتالمج  نیمه  اهنآ  هلمج  زا  هک 

. هدوب اراد  ار  هلآ  و 
عیمج رد  دـیاب  ینـالقع  هدـعاق  يور  ربـمغیپ  هفیلخ  هکنآ  هچ  تسا  تقیقح  عـقاو و  نیع  هکلب  تسین  وـلغ  راـتفگ  زا  عوـن  نیا  ـالوا  یعاد :

. دشاب ربمغیپ  دننام  لثم و  تافص 
. دنراد ینعم  نیاب  رارقا  دوخ  هربتعم  ياهباتک  رد  ناتدوخ  ياملع  زا  ناگرزب  هکلب  میتسین  ینعم  نیا  یعدم  اهنت  ام  اعدا  نیا  رد  ایناث 

دوب ربمغیپ  لثامم  کیرش و  تافص  عیمج  رد  یلع 

یلع لئالدلا  حیـضوت  باتک  رد  دشابیم  امـش  ءاملع  لوحف  زا  هک  نیدـلا  باهـش  دـمحا  دیـس  لضاف  ملاع  ریـسفت و  رد  یبلعث  ماما  هچنانچ 
: دیوگ ترابع  نیاب  هدومن و  هراشا  ینعم  نیاب  احورشم  لئاضفلا  حیجرت 
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ۀیلعلا و هلاوحا  هتادابع و  هتاداع و  ۀیکزلا و  لاعفلا  ۀیـضرلا و  لاصخلا  رثکا  لب  ریثک  یف  یبنلا  هباش  دـق  نینمؤملا  ریما  انالوم  نا  یفخی  و ال 
دع دق  نایب و  ۀجح و  حاضیا  یلا  رقتفی  ناهربلا و ال  لیلدلا و  ۀماقا  یلا  جاتحی  ۀحیرصلا و ال  راثآلا  ۀحیحصلا و  رابخالاب  هل  کلذ  حص  دق 

. یمالا یبنلا  اندیس  ریظن  اهیف  وه  یتلا  یلع  نینمؤملا  ریمأل  لاصخلا  ضعب  ءاملعلا  ضعب 
تیبلا و لهأ  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  یلاعت  هلوق  لیلدـب  ةراهطلا  یف  هریظن  دـنرگیدکی و  ریظن  بسن  لصا  رد  هکنآ  هلمج  زا 

اریهطت مکرهطی 
مهیلع نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّـمحم و  ابع  لآ  نت  جـنپ  هراـبرد  هک  ریهطت ، هیآ  لیلدـب  تراـهط  رد  تسا  ربمغیپ  ریظن  یلع  ینعی 

. هدیدرگ لزان  مالّسلا 
ریظن نوعکار و  مه  ةاکزلا و  نوتؤی  ةالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هلوق  لیلدب  ۀمالا  یلو  ۀیآ  یف  هریظن  و 
لزان مالّـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  نیقیرف  قافتاب  هک  خـلا ، هللا  مکیلو  امنا  لیلدـب  تما  رب  تیـالو  ثیح  زا  هروبزم  هیآ  رد  تسا  ترـضح  نآ 

(. هدمآ لصفم  حرشب  باتک  نیمه  رد  هچنانچ   ) هدیدرگ
کنم وه  نم  وا  تنأ  الا  اهیدؤی  لاـق ال  لـیئربج  لزنف  هریغل  تئارب  ةروس  ءاـطعا  موی  هیلع  دراولا  یحولا  لیلدـب  غیلبتلا  ءادـالا و  یف  هریظن  و 

. مسوملا یف  هنع  یلاعت  هللا  یضر  یلع  اهادأف  هنم  اهداعتساف 
هک  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  رب  لوزن  تئارب و  هروس  عوضوم  لیلدـب  نید  غیلبت  تلاسر و  ءادأ  رد  تسا  ترـضح  نآ  ریظن  ینعی 
(. دیدرگ تبث  باتک  نیمه  رد  هچنانچ   ) دیامن تئارق  هّکم  لها  رب  جـح  مسوم  رد  دربب  رکب  یبا  هب  داد  ار  تئارب  هروس  تایآ  ترـضح  نآ 

هروس تایآ  ترـضح  نآ  سپ  دشاب  وت  زا  هک  یـسک  ای  تدوخ  رگم  دیامنب  دناوتیمن  تلاسر  ءادأ  درک  ضرع  دـیدرگ و  لزان  لیئربج  هک 
. دومن ءادا  جح  مسوم  رد  هک  داد  مالّسلا  هیلع  یلعب  یلاعت و  يادخ  رمأب  تفرگ  رکب  یبأ  زا  ار  تئارب 

. هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هلوق  لیلدب  ۀمالا  یلوم  هنوک  یف  هریظن  و 
باتک نیا  رد  هچناـنچ  مخ  ریدـغ  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ  لوسر  هدومرف  لیلدـب  ندوب  تما  يـالوم  رد  تسا  ترـضح  نآ  ریظن  و 

. دشابیم وا  رما  رد  فرصتب  یلوا  یلع  نیا  سپ  متسه  وا  رما  رد  فرصتب  یلوا  نم  ار  سک  ره  هک  هدیدرگ ) رکذ  احورشم 
: لاقف ملس  هیلع و  هللا  یّلص  یبنلا  سفن  يرجم  یلع  سفن  يرجا  یلاعت  هللا  نا  هسفن و  ماقم  تماق  هسفن  نا  امهیـسفن و  تلثامم  یف  هریظن  و 

. مکسفنا انسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نم  و 
هچنانچ دـشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  سفن  ماقم  مئاق  مالّـسلا  هیلع  یلع  سفن  هک  یناسفن  داـحتا  رد  تسا  ترـضح  نآ  ریظن  و 

. هداد رارق  ترضح  نآ  سفن  هلزنمب  ار  یلع  هدیدرگ ) رکذ  احورشم  باتک  نیا  رد  هچنانچ  نیقیرف  قافتاب   ) هلهابم هیآ  رد  دنوادخ 
. ءاوسلا یلع  ملس  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لاحک  ابنج  دجسملا  لوخد  زاوج  هللا و  لوسر  باب  حتفک  دجسملا  یف  هباب  حتف  یف  هریظن  و 
هک هناخ  ياهرد  مامت  ربمغیپ  رمأب  هک   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  باب  حتف  لثم  دجـسم  رد  وا  باب  حتف  رد  تسا  ترـضح  نآ  ریظن  و 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دننام  تبانج  لاح  رد  دجسم  رد  دورو  زاوج  و  یلع ) ربمغیپ و  هناخ  رد  ّالا  دش  هتسب  دوب  زاب  دجسمب 
(. دیدمآ فرحب  نایاقآ  هدش  هچ  هک  میدومن  لاؤس  دش  ادیپ  نّنست  لها  ناردارب  رد  ياهمهمه  )

ار دجـسم  باب  حـتف  نیا  یثیداحأ  لقن  اب  هبطخ  رد  ظـفاح  باـنج  میتفر  زاـمن  ءادا  تهج  دجـسمب  هک  هتـشذگ  هعمج  نیمه  اـقاّفتا  باون :
نیرـضاح ّریحت  بابـسا  دراد  ههجو  هّللا  مرک  یلعب  صاـصتخا  دـیدومرف  امـش  هک  لاـح  دـنداد  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبا  هفیلخب  صاـصتخا 

. دیئامرف اّمعم  ّلح  تسا  یّنمتم  تسا  هّیضق  نیاب  طوبرم  اهوگتفگ  نیا  هدیدرگ و 
. دیدومرف ینایب  نینچ  ایآ  ظفاح ) بانجب  ور  : ) یعاد

هیلع و هّللا  یّلص  مرکم  لوسر  هک  هنع  هّللا  یضر  ةریره  وبا  لدع !! هقث و  یباحـص  زا  تسا  دراو  ام  هحیحـص  ثیداحا  رد  نوچ  یلب  ظفاح :
زا نم  نم و  زا  رکب  یبا  دومرف  هک  ار  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبا  هناخ  رد  رگم  دنتـسب  دوب  زاب  دجـسمب  هک  یئاـهرد  ماـمت  هک  دومرف  رما  مّلس 
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. مشابیم رکب  یبا 
نینمؤملا ریما  انالوم  صئاصخ  زا  هک  یتلیضف  ره  لباقم  رد  هک  دندومن  غیلب  یعس  اهیوما  هک  تسا  هدیـسر  مرتحم  نایاقآ  رظنب  دب  ال  یعاد :

هریغ صاع و  نب  ورمع  هریغم و  هریره و  وبا  دننام  هیواعم  هرفـس  ياهـسیلهساک  زومرم و  يدایا  هلیـسوب  یثیدح  هدـمآ  رامـشب  مالّـسلا  هیلع 
تیوقت ار  ثیداحا  نآ  دنتـشاد  رکب  یبا  هفیلخب  هک  طرفم  هقـالع  بح و  يور  مه  نویرکب  دـندومن و  مه  ار  لـمع  نیمه  دـنیامن و  عضو 

هدومن و لقن  احورـشم  ار  عیاقو  نیا  هغالبلا  جهن  حرـش  موس  دلج  رد ص 17  اصوصخم  لوا و  دلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  دـندومن 
ثیداحا لباقم  رد  عوضوم  ثیدـح  نیا  تسا  یهیدـب  رکب ) یبا  باـب  زجب  تسا  باوبا  دـس   ) ثیدـح هعوضوم  ثیداـحا  هلمج  زا  دـیوگ 

ءاملع رباکا  هربتعم  حاحـص  بتک  رد  هدـمآ ) تباث  عامجا  رتاوت و  وحنب  هک  نایعیـش  هربتعم  بتک  رب  هوالع  هک   ) تسا ياهرثاـکتم  هحیحص 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دجـسمب  ار  مدرم  ياههناخ  ياهرد  مامت  هک  دناهدومن  لقن  تسا  هحیحـص  ثیداحا  زا  هکنیاب  دیق  اب  ناتدوخ 

. ار مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  رگم  تسب  دنوادخ  رمأب  هلآ 
دیئامرفیم بانجیلاع  تسا  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبا  صئاصخ  زا  دـیامرفیم  ظفاح  بانج  هتفرگ  رارق  فالتخا  دروم  هعقو  نیا  نوچ  باون :

دانسا اب  ناگدنونش  ات  دیئامرف  هراشا  ام  هربتعم  بتک  زا  دانسا  ضعبب  تسا  نکمم  هچنانچ  دشابیم  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  انالوم  صئاصخ  زا 
. دنیامن نسحا  باختنا  هدومن  تقباطم  ظفاح  بانج 

یلع هناخ  رد  رگم  دش  هتسب  دجسمب  اههناخ  ياهرد  مامت  ربمغیپ  رماب 

ننس رد  یئاسن  نمحّرلا  دبع  وبا  ماما  دنسم و  مراهچ  دلج  مود و ص 369  دلج  لوا و ص 26  دلج  رد ص 175  لبنح  دمحا  ماما  یعاد :
هرکذت رد ص 24 و 25  يزوج  نبا  طبس  كردتسم و  میس  دلج  رد ص 117 و 125  يروباشین  مکاح  يولعلا و  صئاصخ  و س 13 و 14 

یّکم رجح  نبا  بلاطملا و  ینسا  رد ص 12  يرزج  ریثا  نبا  دنیامنیم و  دمحا  يذمرت و  قیرط  زا  ثیدـح  نیا  تابثا  یحورـشم  تانایب  اب 
خیرات دلج 7  رد ص 205  دادغب  بیطخ  طسوا و  رد  یناربط  يرابلا و  حـتف  دلج 7  رد ص 12  ینالقسع  رجح  نبا  قعاوص و  رد ص 76 

مهن دلج  رد ص 115  یمثیه  لاّمعلا و  زنک  مشـش  دلج  رد ص 408  يدنه  یقتم  دوخ و  خیرات  متفه  دـلج  رد ص 342  ریثک  نبا  دوخ و 
رد میعن  وبا  ظفاح  جهن و  حرش  مود  دلج  رد ص 451  دیدحلا  یبا  نبا  ضایر  مود  دلج  رد ص 192  يربط  نیّدلا  بحم  دئاوزلا و  عمجم 

يربکلا صئاصخ  عماوجلا و  عمج  ءافلخلا و  خیرات  رد ص 116  یطویس  نیدلا  لالج  ءایلوالا و  ۀیلح  دلج 4  ۀباحصلا و ص 153  لئاضف 
رد يرـصم  يوانم  بقانم و  رد  یلزاغم  نبا  دـئارف و  رد  ینیومح  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  ۀعونـصملا و  یلائل  لوا  دـلج  و ص 181 

رد ص ینالطسق  نیدلا  باهـش  هداد و  ینعم  نیمهب  صاصتخا  ار  باب 17  ةدوملا  عیبانی  رد ص 87  یفنح  یخلب  نامیلـس  قیاقدلا و  زونک 
هرخالاب لوئسلا  بلاطم  رد ص 17  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  هّیبلحلا و  ةریـس  موس  دلج  رد ص 374  یبلح  يراسلا و  داشرا  مشـش  دلج   81

نب ءارب  مقرا و  نب  دیز  رمع و  نب  هّللا  دبع  ساّبع و  نب  هّللا  دبع  باّطخلا و  نب  رمع  هفیلخ  لیبق  زا  هباحص  رابک  زا  امش  ياملع  رباکا  مومع 
لوسر زا  هفلتخم  تارابعب  مهریغ  يراصنا و  هّللا  دـبع  نب  رباج  صاّقو و  یبا  نب  دعـس  یعجـشا و  مزاح  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  بزاـع و 

زا ضعب  اصوصخم  ار و  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  رگم  دنتسب  ار  دجـسم  ياهرد  مامت  دومرف  رما  هک  دناهدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ 
یجنگ فسوی  نب  دّمحم  دننام  دناهداد  یلماک  تاحیضوت  هریغ  نویرکب و  اهیومأ و  ناگدروخبیرف  یئانیب  دیزم  يارب  امـش  ياملع  رباکأ 

اذـه هک  ناونع  نیاب  دراد  ینایب  دنـسم  ثیداـحا  لـقن  زا  دـعب  هداد و  عوضوم  نیمهب  صاـصتخا  ار  بلاـطلا  تیاـفک  باب 50  هک  یعفاـش 
دورو دومن  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دشیم و  زاب  دجـسمب  باحـصأ  لزانم  ياهرد  زا  ياهدع  نوچ  دیوگ  هاگنآ  لاع  ثیدح 

هیلع یلع  هناخ  رد  ّالا  دـندومن  دودـسم  دجـسمب  ار  لزانم  ياهرد  ماـمت  دومرف  رمأ  اذـل  تباـنج  ضیح و  لاـح  رد  ار  دـجاسم  رد  فقوت  و 
. مالّسلا هیلع  یلع  باب  یلا  هدیب  أموأ  بلاط و  یبأ  نب  یلع  باب  ّالإ  اهلک  باوبالا  اودس  هک  ترابع  نیاب  دنراذگ  زاب  ار  مالّسلا 

دیوگ نآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  ردب  دومن  هراشا  كرابم  تسدب  دیراذگب و  زاب  ار  یلع  هناخ  رد  رگم  دـیدنبب  ار  اهرد  مامت  ینعی 
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هک دشابیمن  نآ  رب  لیلد  لمع  نیا  نکل  مالّسلا و  هیلع  یلع  يارب  دوب  ياهصیصخ  تبانج  لاح  رد  دجـسم  رد  فقوت  دورو و  هحابا و  نیا 
هتجوز وه و  ۀـساجنلا  نم  يرحتی  هناب  یفطـصملا  ملعل  کلذـب  صخ  امنا  دـیامن  فقوت  دورو و  دـجاسم  رد  دـناوتیم  یـضئاح  بنج و  ره 

. خلا هللا  دیری  امنا  لج  زع و  هلوق  یف  مهریهطتب  نآرقلا  قطن  دق  مهیلع و  هللا  تاولص  هدالوا  ۀمطاف و 
هک تشاد  یعطق  ملع  ترـضح  نآ  هک  دوب  نآ  يارب  یمظع  هصیـصخ  ینعم  نیاـب  ار  یلع  ربمغیپ  نداد  صاـصتخا  هکنآ  ینعم  لـصح  اـم 
زا هّزنم  لیلج  نادـناخ  نآ  هک  دراد  ینعم  نیاب  حیرـصت  ریهطت  هیآ  هچنانچ  دـناتساجن  زا  رود  يّرحتم و  اهنآ  ياـهدالوا  همطاـف و  یلع و 

. دناتاساجن ساجرا و  عیمج 
دنراد رکب  یبأ  تراهط  رب  یلیلد  رگا  دـندومن  لقن  هک  يربخ  اب  دـننک  هسیاقم  ظفاح  بانج  هداد  یعفاش  ملاع  نیا  هک  یلماـک  حیـضوت  اـب 

. دنیامن لقن  ار  ربخ  نآ  ام  هربتعم  دانسا  همه  نیا  زا  هتشذگ 
درادن دجسم  رد  فقوت  دورو و  قح  بنج  هکنآ  باب  رد  دناهدومن  ینعم  نیاب  هراشا  دوخ  نیحیحص  رد  مه  ملـسم  يراخب و  هکنآ  لاح  و 

. یلع انا و  الا  دجسملا  یف  بنجی  نا  دحال  یغبنی  دومرف ال  مرکا  لوسر  هک 
باب یلع  ربمغیپ و  باب  زا  ریغ  رگا  اریز  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  باب  رگم  باوبا  عیمج  ّدـس  دـنکیم  تباث  هربتعم  دانـسا  اـب  راـبخا  زا  عون  نیا 

دجـسم رد  دورو  تبانج  لاح  رد  مه  مالّـسلا ) اـمهیلع  یلع  دّـمحم و   ) راوگرزب ود  نآ  زا  ریغ  هک  دـشاب  زیاـج  یتسیاـب  دوبیم  زاـب  رگید 
. یلع انا و  ّالا  دجسملا  یف  بنجی  نا  دحال  یغبنی  دیامرفیم ال  احیرص  ترضح  نآ  هکنآ  لاح  دنیامن و 

هک دناهدومن  لقن  نارگید  نویرکب و  اهیوما و  هک  يرابخا  در  رب  دناهدومن ) لقن  مه  ملسم  يراخب و  هک   ) تسا عطاق  ناهرب  رابخا  نیا  سپ 
. تسا هدوب  نارگید  يارب  باب  حتف 

نیا رد  مضیارع  همتاخ  يارب  دیهدب  هزاجا  تسا  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  صئاصخ  زا  دجسم  رد  باب  حتف  هک  تسا  مّلسم  نیقیلا  عطقلاب و  و 
نمض یفنح  یخلب  نامیلس  كردتسم و  میس  دلج  رد ص 125  مکاح  هک  مناسرب  ناتـضرعب  باّطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  زا  یثیدح  باب 

بقانم و رد ص 261  یمزراوخ  بیطخ  لبنح و  نب  دمحا  ماما  دنـسم  زا  مرحلا  ماما  یبقعلا  ریاخذ  زا  القن  هدوملا  عیبانی  باب 56 ص 210 
مک و رصتخمب  دناهدومن  لقن  نارگید  بلاطملا و  ینسا  رد  يرزج  ریثا  نبا  ءافلخلا و  خیرات  رد  یطویـس  قعاوص و  رد ص 76  رجحلا  نبا 

هجّوز معنلا  رمح  نم  ّیلا  ّبحا  ّنهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نال  لاصخ  ثالث  بلاط  یبأ  نبا  یلع )  ) یتوا دقل  تفگ  هفیلخ  هک  ظافلا  رد  دایز 
. ربیخ موی  ۀیارلا  هاطعا  و  هل ، ّلحی  ام  هیف  هل  ّلحی  هّللا  لوسر  عم  دجسملا  هانکس  و  هباب ، ّالا  باوبالا  ّدس  هتنب و  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا 

. دندش نشور  الماک  مه  ظفاح  بانج  دنامن  یقاب  يرذع  هار  دش و  مزیزع  ناردارب  باون و  ياقآ  يارب  امعم  ّلح  منکیم  نامگ 
لئاـضفلا یف  هلاوحا  عـبتت  نم  دـیوگ و  دوـخ  تاـقیقحت  رخآ  رد  هک  نیدـلا  باهـش  دیـس  تاـنایب  هیقب  هیلوا و  راـتفگب  میدرگرب  تسبوـخ 

یتا یفطـصملا و  اندیـس  راثآ  ءافتقا  یف  ۀیاغلا  غلب  ههجو  یلاعت  هّللا  مّرک  هنا  ملعی  ۀـصوصنملا  لئامـشلا  یف  هلاوحا  صّحفت  ۀـصوصخملا و 
. یهتنا یضتقم ، هریغ  هیف  دجی  مل  ثیح  هراونا  سابتقا  یف  ۀیاهنلا 

نینمؤملا ریما  نیدـحوملا  یلوم  انالوم و  هصوصخم  لیاضف  هیلاع و  تاماقمب  عجار  دوب  ناتدوخ  ءاـملع  فارتعا  تاـنایب و  زا  ياهنومن  نیا 
فلخلا یلا  فلـسلا  نم  نایعیـش  هعماج  هکلب  میامنیمن  زغمیب  ياعدا  هدومنن و  ولغ  هاگچیه  یعاد  هک  دننادب  نایاقآ  ات  مالّـسلا  هیلع  یلع 

. دشابیم ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  اهامش و  دزن  شساسا  ءدبم و  هک  تسنامه  ام  نیهارب  لئالد و  مامت  دنیامنیمن  ینایب  ناهرب  لیلدیب و 
اهسبای بطر و  هتفر  یضاق  اهنت  ناتماقم  ظفح  يارب  فالسالل  اعبت  تداع  يور  دینیـشنیم  ربخیب  مدرم  ماوع و  دزن  یتقو  هک  مفـسأتم  یلو 

. دیئامنیم هبتشم  اهنآ  رب  ار  رما  دینزیم و  اهتمهت  هتفاب  مهب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  کیرـش  ریظن و  تاهج  عیمج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیدرگ  تباث  دـش  رکذ  هک  یتامدـقم  نیا  زا  سپ 
قیلا یلوا و  لیئارسا  ینب  مامت  نایم  رد  ار  نوراه  یـسوم  نوچ  اذلف  هدوب  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضحب  تبـسن  نوراه  هکنآ  امک  هدوب 

. دشاب نم  ریزو  هک  هدب  رارق  نم  رما  کیرش  ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  لاعتم  راگدرورپ  زا  دید  همه  زا  لضفا  ماقم و  نیاب 
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لضفا هک  دیدن  ماقم  نیا  يارب  ار  يدحا  رتقیال  لباق و  یلع  زا  تما  مامت  نایم  رد  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  مه  مسق  نیمه 
ریزو و ار  یلع  يداد  رارق  یـسوم  کیرـش  ریزو و  ار  نوراه  هک  یمـسق  نامه  دومن  تساوخ  رد  لاعتم  دنوادخ  زا  اذل  دـشاب  تما  همه  زا 

. هدب رارق  نم  کیرش 
. هدیسر مه  يرابخا  باب  نیا  رد  ایآ  بحاص  هلبق  باون :

. تسا دراو  عوضوم  نیا  رد  يرایسب  رابخا  مه  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  نایعیش  عامجا  رب  هوالع  یلب  یعاد :
. دش میهاوخ  نونمم  یلیخ  دیئامرف  تئارق  ام  يارب  رابخا  نآ  زا  تسا  نکمم  هکنانچ  باون :

(. اهنآ ءاملعب  هراشا   ) دشاب هتشاد  لیم  نایاقآ  هچنانچ  مرضاح  وگاعد  یعاد :
. تسا تدابع  نآ  عامتسا  نینچمه  ثیدح و  لقن  نوچ  درادن  یعنام  ظفاح :

دوخ ترازو  يارب  ار  یلع  ربمغیپ  ندومن  اضاقت 

ریـسفت رد  یبلعث  دمحا  ثیدـح  باحـصا  ماما  روثنملا و  رد  ریـسفت  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  بقانم و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  یعاد :
يرافغ و ّرذ  یبا  زا  دـنیامنیم  لـقن  رد ص 14  زین  تیالو و  هیآ  لوزن  نمـض  هّمـالا  صاوخ  هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  ناـیبلا و  فشک 

رضاح هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  میدروآ و  ياجب  دجـسم  رد  ار  رهظ  زامن  يزور  دنتفگ  هک  رکب ) یبا  هجوز   ) سیمع تنب  ءامـسا 
لئاس دومن  دوخ  تشگناب  هراشا  تسد  اب  دوب  زامن  عوکر  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دادن  يزیچ  واب  يدـحا  دومن  لاؤس  تساخ  رب  یلئاس  هدوب 

درک ضرع  دومن  دنلب  نامسآ  تمسب  كرابم  رس  سپ  ار  هّیـضق  نآ  دید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دروآ  نوریب  وا  تشگنا  زا  ار  رتشگنا 
اقطان انآرق  هیلع  لزناف  يرما  یف  هکرـشا  و  هلوق ، یلا  ۀـیآلا  يرما ، یل  رّـسی  يردـص و  یل  حرـشا  ّبر  لاـقف  کـلأس  یـسوم  یخا  نا  مهّللا 
هداشگ ایادخ  تفگ  دومن و  لاؤس  وت  زا  یسوم  مردارب  اراگدرورپ  ینعی  امکیلا  نولصی  الف  اناطلس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  ّدشنس 

رد ار  نوراه  مردارب  زاس  کیرـش  تفگ  هک  اجنآ  ات  تلاـسر ) غیلبت  رد   ) ارم راـک  رما و  نم  يارب  نک  ناـسآ  ارم و  هنیـس  نم  يارب  نادرگ 
تردارب ترازو  یتسد و  مهب  میتفریذـپ و  ار  وت  ياضاقت  ام  دوب  هدومرف  یـسومب  هک  ار  ياهیآ  ترـضح  نآ  رب  دومرف  لزاـن  سپ  نم  راـک 

: درک ضرع  هاگنآ  دنباین . تسد  امـشب  زگره  هک  میهدـیم  تموکح  تردـق و  ملاع  رد  امـشب  مینادرگیم و  يوق  رایـسب  ار  تیوزاب  نوراه 
. يرزا هب  ددشا  ایلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  يرما و  یل  رّسی  يردص و  یل  حرشاف  کّیبن  کّیفص و  دّمحم  انا  مهّللا و 

نم يارب  هدب  رارق  ارم و  رما  نم  يارب  نک  ناسآ  ارم و  هنیـس  نادرگ  هداشگ  سپ  متـسه  وت  ربمغیپ  هدیزگرب و  دّـمحم  نم  اراگدرورپ  ینعی 
. ارم تشپ  وا  دوجوب  نادرگ  يوق  دشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  هک  نم  لها  زا  يریزو 

ترـضح نآ  رب  ار  خـلا ، ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  دـش و  لزان  لیئربج  دوب  هدـشن  ماـمت  ربمغیپ  ياـعد  زونه  مسق  ادـخب  دـیوگ  رذ  یبا 
. یهتنا دومن  تئارق 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  ترازوب  یـسوم ) يارب  نوراه  دننام   ) مالّـسلا هیلع  یلع  باجتـسم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياعد  دـش  مولعم 
. دیدرگ رارق  رب  هلآ  هیلع و 

. دیامنیم ینعم  نیاب  هراشا  یلّصفم  حرش  اب  لوئسلا  بلاطم  رد ص 19  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  و 
باهش دیس  دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  نیهاربلا و  زنک  رد  يرفج  یلع  خیش  نیرهطملا و  ۀبقنم  باتک  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  و 

اهنآ مان  رکذ  زا  تقو  قیض  هطساوب  هک  امـش  ياملع  رباکا  زا  نارگید  روثنملا و  ّرد  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  لیالدلا و  حیـضوت  رد  نیدلا 
زا یضعب  و  رکب ) یبا  هجوز   ) سیمع تنب  ءامـسا  زا  یـضعب  دناهدومن  لقن  ار  ثیدح  نیا  دوخ  تاّفلؤم  تافّنـصم و  رد  دوشیم  يراددوخ 
نب یلع  دیب  يدیب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ذخا  تفگ  هک  هیلع  هّللا  ناوضر  تما ) ربح   ) سابع نبا  هب  دسریم  ات  هباحـص  نارگید 

هاگنآ دراذگ  زامن  تعکر  راهچ  سپ  تفرگ  ار  یلع  نم و  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینعی  تاعکر  عبرا  یّلـصف  بلاط  یبأ 
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يرما و یل  رّسیت  يردص و  یل  حرشت  نا  کلأسأ  دّمحم  انا  نارمع و  نب  یسوم  کلأس  مهّللا  درک  ضرع  هدومن  دنلب  نامسآ  يوسب  تسد 
وت زا  نارمع  نب  یسوم  اراگدرورپ  يرما  یف  هکرـشا  يرزا و  هب  ددشا  اّیلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  یلوق و  اوهقفی  یناسل  نم  ةدقع  ّلحت 
هک میامنیم  تساوخرد  متـسه  دّـمحم  هک  مهنم  تلاـسر ) غـالبا  توبن و  رما  رد  تکرـش  ترازو و  يارب  ار  نوراـه  شردارب   ) دومن لاؤس 

لها زا  يریزو  نم  يارب  هدب  رارق  ارم و  فرح  دـنمهفب  ات  نم  نابز  زا  ار  هرگ  یئامن  زاب  ارم و  رما  یئامن  ناسآ  ارم و  هنیـس  ینادرگ  هداشگ 
(. دشاب قیاقح  غالبا  تلاسر و  هک   ) نم راک  رد  ار  وا  هدب  رارق  کیرش  ارم و  تشپ  واب  نک  مکحم  تسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نآ  نم و 

هاگنآ يدومن  لاؤس  هچنآ  میدرک  اطع  وتب  دـمحا  ای  تلأس  ام  تیتوا  دـق  دـمحا  اـی  تفگ  هک  مدینـش  ار  يداـنم  يادـص  تفگ  ساـبع  نبا 
هک اـمنب  تساوخ  رد  تدوخ  يادـخ  زا  رادرب و  نامـسآ  يوسب  ار  اهتـسد  دومرف  تفرگ  ار  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ  لوـسر 

هدب رارق  اراگدرورپ  اّدو  كدنع  ینلعجا  ادهع و  كدنع  یل  لعجا  مهللا  درک  ضرع  هدومن  دنلب  ار  اهتسد  یلع  سپ  دیامرف  اطع  وتب  يزیچ 
رخآ  ) هفیرـش هیآ  نیا  دیدرگ و  لزان  لیئربج  سپ  ار  تّدوم  تبحم و  تدوخ  دزن  رد  نم  يارب  روآ  دیدپ  يدـهع و  تدوخ  دزن  نم  يارب 

. ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  دروآ  ار  میرم ) هروس 
تیبلا لها  انیف  عبرف  عاـبرا  ۀـعبرا  نآرقلا  ّنا  نوبجعت  اّـمم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـندومن  بجعت  هّیـضق  نیا  زا  باحـصا 

. نآرقلا مئارک  مالسلا  هیلع  ّیلع  یف  لزنا  هللا  ماکحا و  ضئارف و  عبر  مارح و  عبر  لالح و  عبر  اصاخ و 
عبر کی  لالح و  نآرق  عبر  کی  تسا و  تیب  لـها  اـم  صوصخم  نآرق  عبر  کـی  تسا  تمـسق  راـهچ  نآرق  دـینکیم  بجعت  زیچ  هچ  زا 

. یهتنا دیجم  نآرق  مئارک  یلع  هرابرد  هدیدرگ  لزان  مسق  ادخب  تسا  ماکحا  ضئارف و  عبر  کی  مارح و 
رمع رکب و  وبا  نأشلا  میظع  هفیلخ  ود  هرابرد  ثیدـح  نیمه  هکلب  درادـن  ههجو  هّللا  مرک  یلعب  صاصتخا  ثیدـح  تحـص  ضرف  رب  خـیش :
رمع رکب و  وبا  دومرف  هّللا  لوسر  هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  هکیلم  یبا  نبا  زا  دـیوس  نب  ۀـعزق  هچنانچ  هدـیدرگ  رداص  امهنع  هّللا  یـضر 

؟؟ یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم 
يدـمآ و لوقب  یهاـگ  هک  دـیتخادنایمن  تمحزب  ار  دوخ  دـیدومنیم  هعجارم  تاور  لاـجرب  دـیدومنیم و  رکف  يردـق  ناـیاقآ  رگا  یعاد :

لوبق لباق  ریغ  ار  وا  هلوقنم  ثیداحا  دودرم و  ار  وا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکنآ  لاح  دـیئامن و  داهـشتسا  لاّـعج  باّذـک  هعزق  لوقب  یهاـگ 
هدیدرگ و ثیدح  نیا  رکنم  نوراه  نب  رامع  دـیوس و  نب  ۀـعزق  تالاح  همجرت  رد  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هماّلع  اصوصخم  دـناهدروآ 

. دشابیم دودرم  دیدرگ  لقن  وا  زا  هک  مه  یثیدح  دیدرگ  ناتدوخ  ءاملع  دودرم  ۀعزق  یتقو  سپ  بذک  اذه  دیوگ 
ءاملع عیمج  زا  هتـشذگ  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  میدومن  لقن  ام  هک  یتاور  هلـسلس  اب  ار  ۀعزق  تیاور  دـینک  هقباطم  نایاقآ  میلـست  ضرف  رب 

. تسا لوبق  لباق  ثیدح  ود  نیا  زا  کیمادک  هک  دینک  تواضق  هنافصنم  هاگنآ  دناهدومن  لقن  مّلسم  رتاوت  وحنب  هک  هعیش 
هتشذگ فصن  زا  بش  تسا  یتدم  لفاغ  دوخ  زا  میدش و  تبحـص  مرگ  رـس  یلیخ  ام  دنتفگ  هدرک  رظن  اهتعاسب  دیـسر  اجنیاب  هک  نخـس  )

(. دندرب فیرشت  تمالسب  هتفگ  ریخب  بش  دنتساخرب  بش  ادرف  يارب  دنامب  عوضوم  نیمه  رد  اهفرح  هیقب  تسا  بوخ 

بجر 1345 هبنش 27  هس  هلیل  مجنپ  هسلج 

هسلج عورش 

. دندومن مالک  حاتتفا  ظفاح  بانج  ياچ  فرص  هموسرم و  تافراعت  زا  دعب  دندروآ  فیرشت  رتشیب  تعامج  اب  نایاقآ  بش  لوا 
ناسّللا قیلط  رایـسب  هّللا  ءاش  ام  امـش  هک  مدیـسر  هجیتن  نیاب  هرخـالاب  مدومنیم  رکف  امـش  بشید  تاـنایب  فارطا  رد  یتدـم  زورما  ظـفاح :
كرابم نایب  زا  راوگرزب  ربمغیپ  دارم  هک  دیناسرب  دایز  ياهگرب  خاش و  نایب و  نسح  اب  دیهاوخیم  دیراد  نایب  رحـس  هکنآ  رب  هوالع  دـیتسه 

رفس رد  هتـشاد و  یـصوصخ  هبنج  ثیدح  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  هدوب  ههجو  هّللا  مرک  یلع  لصف  الب  تفالخ  تابثا  ۀلزنم  ثیدح  نیا  رد 
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. دشابیمن نآ  تیمومع  رب  یلیلد  هدش و  هتفگ  كوبت  هوزغ 

دنکیم مومع  هدافا  ۀلزنم  هملک 

ناسل و لها  هکنیا  اب  تسا  بّجعت  یلیخ  امش  لثم  زا  یلو  تشادن  یبّجعت  دندومنیم  سلجم  لها  نایاقآ  زا  یکی  ار  لاکشا  نیا  رگا  یعاد :
تاملک رد  هنم  ینثتـسم  ءانثتـسا و  دـینادیم  دوخ  هکنآ  لاـح  دـیئامنیم و  یناـیب  نینچ  ارچ  دـیتسه  یلوصا  یناـبم  برع و  تاـیبدا  هب  ملاـع 

عطقلاب و ملع  يوسب  فاضم  ۀـلزنم  هملک  صوصخلاـب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  دراد و  مومع  رب  تلـالد  دروم  ره  رد  ناـسل  لـها  هفراـعتم 
. تسا لصّتم  ءانثتسا  هک  دشاب  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  هکنآ  زا  ءانثتسا  تحص  لیلدب  دنکیم  مومع  هدافا  نیقیلا 

فلاب و یّلحم  هک  ینامز  اصوصخ  دـنکیم  مومع  هدافا  فاضم  سنج  مسا  هکنیا  رب  دـناهدرک  حیرـصت  نیّیلوصا  هک  دـینادیم  نیا  رب  هوالع 
. دشابیم مومع  دیفم  تسا  ملع  يوسب  فاضم  ترضح  نآ  مالک  رد  هک  ۀلزنم  ظفل  سپ  دشاب  مال 

فاضم درفم  هک  دنتـسه  ام  هدیقع  رب  نیّیلوصا  رباکا  زا  نیلّمک  گرزب و  ءاملع  یلو  دناهتفر  هدیقع  نیا  فالخ  رب  ءاملع  زا  یـضعب  هچرگ 
رب تلالد  طرـش  ءانثتـسا  دوجو  ریمـض و  اـی  دـشاب  ملع  هفرعم  هکنآ  نیب  تسین  قرف  مکح  نیا  رد  تسا و  مومع  يارب  حـصا  رب  اـنب  هفرعمب 

. تسا مومع  رد  یفاک  ءانثتسا  تحص  هکلب  تسین  مومع 
هک تسا  ینعم  رب  لمح  يدعب  ّیبن  هلمج ال  دنکیم و  مومع  رب  تلالد  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  نیاربانب  سپ 

. تسا عیاش  ارثن  امظن و  ءاغلب  ءاحصف و  تاملک  رد  تسا و  اهب  لومعم  هفورعم و  دعاوق  زا  ینعم  رب  لمح  هدعاق  دشاب و  ةّوبنلا  ّالا 
نوراه لزانم  زا  ار  وا  تسا و  هیربخ  هلمج  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  دیوش  قیقد  يردق  یلاعبانج  رگا  منکیم  نامگ  ظفاح :

. ارچ توبن  هملک  فذح  ینعم و  رب  لمح  تحارص و  زا  جورخ  اهنیا  زا  هتشذگ  درک  ناوتیمن  ینثتسم 
هّیلوا تالمج  رد  رکفت  يردق  رگا  دوریمن  لادج  راظتنا  امـش  فیرـش  صخـش  زا  دیدش و  دراو  لادج  رد  زا  هک  دـیدومن  یفطلیب  یعاد :

. دش ضرع  هّیربخ  هلمج  باوج  دیئامنب 
هکنآ هچ  دینکیم  وهـس  ادمع  دـینادیم و  رتهب  ناتدوخ  دـندومنن  تقیقح  ءادا  رهاظ  ظفلب  هدومن و  ینعم  رب  لمح  ارچ  دـیدومرف  هکنیا  اما  و 

ءاحـصف ءاغلب و  تاملک  تایآ و  رد  دـنیامنیم و  هملک  فذـح  نایب  نسح  مالک و  رد  زاجیا  تهج  هک  تسا  عیاش  نایب  ملع  ءاـملع  رظن  رد 
. دیتسه اهنآب  رتاناد  دوخ  امش  هک  تسا  دوجوم  يرایسب  دهاوش 

نیا تابثا  توبن  هملک  اب  ترـضح  نآ  ررکم  هکنآ  لاح  دـشاب و  هدـماین  توبن  هملک  رابخا  رد  هک  میراد  قیقحتب  جاـیتحا  یتقو  اـم  هوـالع 
. دندومن مارم  راهظا  توبن  هملک  فذح  اب  نایب  نسح  مالک و  رد  زاجیا  ۀهج  یهاگ  دندومن و  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  زا  ار  ماقم 

. دندومن تقیقح  تابثا  ةّوبنلا  ّالا  هملک  رهاظ  نایب  اب  یهاگ  توبن و  هملک  فذح  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  هلمج  اب  تاقوا  یضعب  رد 
. دوش مامت  ۀّجح  ات  میامنیم  رکذ  ار  يربخ  دنچ  هنومن  يارب  دندومن  طبض  ار  ود  ره  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  هچنانچ 
. هدوملا عیبانی  باب 6  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  بلاطلا و  تیافک  باب 70  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

ملسم دمحا و  ماما  دنسم  زا  هرکذت  رد ص 12  يزوج  نبا  طبس  ادخ و  لوسر  زا  شردپ  زا  دعس  تنب  هشیاع  زا  دوخ  خیرات  رد  ریثک  نبا  و 
رد تسا ) هتـس  حاحـص  بابرا  زا  هک   ) یئاسن بیعـش  نب  دـمحا  نمحرلا  دـبع  وبا  بقانم و  رد  لـبنح  دـمحا  ماـما  هدرب و  یبا  زا  نآ  ریغ  و 
دبع نبا  رباج  زا  بقانم  رد  یمزراوخ  بیطخ  شردـپ و  زا  هشیاع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  زا  دوخ  دانـساب  ثیدـح  راهچ  يولعلا  صئاـصخ 
نم نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـناهدومن  لـقن  يراـصنا  هّللا 

. ةّوبنلا ّالا  یسوم 
ضرع ار  ثیدح  مامت  هتـشذگ  بش  هک   ) دنکیم لقن  کلام  نبا  سنا  زا  یثیدح  یبرقلا  ةدوم  زا  مشـش  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  و 

. يدعب ةّوبن  نکل ال  اّیبن و  ّیلع  ناکل  اّیبن  يدعب  ناک  ول  دیامرفیم و  ثیدح  نآ  رخآ  رد  مدرک )
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. توبن مدع  هن  تسا  توبن  ینثتسم  هک  دننادب  دنیامرفن و  هطلغم  نایاقآ  هک  دشاب  یفاک  هنومن  يارب  منکیم  نامگ 
دراذگناو و ناشدوخب  ار  تما  رما  هزور  لهچ  تبیغ  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  میلک  یـسوم  هک  یمـسق  نامه  تسا  تباث  ربتعم  ثیدـح  نیاب  و 

. ددرگن لتخم  وا  نادقف  رد  توبن  رما  ات  داد  رارق  دوخ  یصو  هفیلخ و  دوب  لیئارسا  ینب  همه  زا  لضفا  هک  ار  نوراه 
ار لهاج  مدرم  دـیاب  یلوا  قیرطب  تسا  رادـیاپ  یقاب و  تمایق  زور  ات  شنیناوق  متا و  شتاروتـسد  لـمکا و  شتعیرـش  هک  مه  متاـخ  ربمغیپ 

یکی دیامن  تافرـصت  وا  رد  دوخ  لیمب  سک  ره  ات  دهدن  لاهج  تسدب  ار  تعیرـش  دیامنن و  ناریح  ار  نادان  مدرم  دراذـگناو و  ناشدوخب 
هب ار  ياهداس  فینح و  ّتلم  کی  هداـتفا  ناـنز  هار  تسدـب  تصرف  دـنک و  تقیرط  تعیرـش و  قیرفت  يرگید  دـیامن  لـمع  ساـیق  يأرب و 

. دنیامن میسقت  تمسق  هس  داتفه و 
تباث ترـضح  نآ  يارب  ار  ینوراه  لزانم  عیمج  ینعی  یـسوم  زا  تسا  نوراه  هلزنمب  نم  زا  یلع  دـیامرفیم  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  اذـلف 

ار نوراه  هک  یمـسق  نامه  ینعی  تسا  تفالخ  ترازو و  ماقم  نییعت  تما و  هباحـص و  مامت  رب  ترـضح  نآ  تیلـضفا  هلمج  زا  هک  هدومن 
. تسا نم  هفیلخ  نم  تبیغ  رد  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  داد  رارق  هفیلخ  دوخ  تبیغ  رد  یسوم 

دیئامن قیدصت  دیئامرف  رکفت  يردق  رگا  منکیم  نامگ  یلو  دوش  روصت  هک  تسنآ  زا  رتالاب  دیدومرف  ثیدـح  نیا  تمظع  رد  هچنآ  ظفاح :
اندیـس هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینّیعم  تدـم  يارب  هک  دراد  كوبت  هوزغب  صاصتخا  طقف  نوچ  تسین  ثیدـح  نیا  رد  یتیمومع 

. داد رارق  دوخ  هفیلخ  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع 

هدش دراو  كوبت  زا  ریغ  هددعتم  تاعفد  رد  ۀلزنم  ثیدح 

رد ثیدـح  نیا  تـالمج  هک  یتروص  رد  دوب  هدـمآ  كوبت  هوزغ  رد  طـقف  ثیدـح  نیا  هک  دوب  حیحـص  یتـقو  امـش  شیاـمرف  نیا  یعاد :
. هدش هدینش  تمظع  اب  ربمغیپ  راب  ررد  ناسل  زا  هفلتخم  زکارم  هددعتم و  تاعفد 

هیلع یلع  هک  هروـنم  هنیدـم  رد  مود  هبترم  دوـمن و  يردارب  داـجیا  راـصنا  رجاـهم و  نیب  همّظعم  هّکم  رد  هک  لوا  تاـخاوم  رد  هلمج  زا  هک 
. يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  دومرف  دیزگرب  يرداربب  ار  مالّسلا 

نآ دراذـگ و  اـج  ار  یلع  ربمغیپ  هک  هدوب  كوبت  هوزغ  رد  ۀـلزنم  ثیدـح  ماهدینـش  هدـید و  هچنآ  نونکاـت  هک  تسا  یبیجع  ناـیب  ظـفاح :
. دیدومرف هابتشا  تانایب  رد  امش  منکیم  نامگ  دومرف  ار  تاملک  نیا  بانج  نآ  یگنتلد  عفر  يارب  ربمغیپ  دش  گنتلد  ترضح 

هلمج زا  هدـیدرگ  لقن  ناتدوخ  ءاملع  هربتعم  بتک  زا  يرایـسب  رد  هعیـش  ءاملع  قافتا  رب  هوالع  مراد  نیقی  هکلب  مدومنن  هابتـشا  ریخ  یعاد :
دبع وبا  ماما  هیبلحلا و  ةریـس  مود  دلج  رد ص 26 و 120  یبلح  بهذـلا و  جورم  مود  دـلج  رد ص 49  نیقیرف ) لوقلا  لوبقم   ) يدوعـسم

عیبانی باب 9 و 17  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  هرکذت و  رد ص 13 و 14  يزوج  نبا  طبـس  يولعلا و  صئاصخ  رد ص 19  یئاسن  نمحرلا 
رد یّتح  دـناهدومن  لقن  ار  ثیدـح  نیا  بقانم  رد  یمزراوخ  دنـسم و  دـئاوز  رد  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  لبنح و  دـمحا  ماـما  دنـسم  زا  هدوملا 

. دهدیمن ار  دراوم  نآ  مامت  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  کنیا  هک  تاخاوم  زا  ریغ  يدراوم 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  تباث  وا  تیمومع  هکلب  هتشادن  یـصوصخ  هبنج  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  دیئامرف  قیدصت  نایاقآ  سپ 
ّیبن ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  ّیلع  هک  ترابع  نیاب  دوخ  زا  دـعب  ار  یلع  تفالخ  هدـید  یـضتقم  اجکره  هلیـسو  نیاب  هلآ  و 

. هدوب كوبت  هوزغ  دراوم  نآ  زا  یکی  هک  هدومن  تیبثت  يدعب 
کلذ عم  هتخانـش  تفالخ  ناونعب  ار  یلع  هدومن و  یّقلت  یمومع  هبنج  اب  ار  ثیدح  نیا  ادخ  لوسر  باحـصا  تسا  نکمم  هنوگچ  ظفاح :

. دندومن تعیب  وا  اب  هتفریذپ و  تفالخ  ناونعب  ار  يرگید  هدومن و  تفلاخم  ترضح  نآ  زا  دعب 
تسا نوراه  بانج  هّیـضق  انامه  تسا  ماقم  بسانم  هک  ناهرب  نیرتهب  یلو  مراد  رـضاح  رایـسب  دهاوش  بلاطم و  امـش  باوج  يارب  یعاد :

. تایآ تحارصب  هّللا  میلک  یسوم  ترضح  هک 
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يرماس بیرف  ار و  نوراه  دوخ  ردارب  یسوم  ترضح  نداد  رارق  هفیلخ 

و دندوب ) رفن  رازه  داتفه  رابخا  زا  ضعب  قبط  هک   ) دومن عمج  ار  لیئارسا  ینب  داد  رارق  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  نوراه  بانج  دیجم  نآرق 
مامت هام  کی  زونه  تفر  راگدرورپ  ینامهمب  روط  هوکب  هاگنآ  دشابیم  وا  نیـشناج  هفیلخ و  هک  ار  نوراه  رما  تعاطا  دومن  دـیکأت  اهنآ  هب 

لیئارسا ینب  هداد  هولج  ار  الط  هلاسوگ  يرماس  دیدرگ  رهاظ  لیئارـسا  ینب  رد  هملک  فالتخا  بالقنا و  دش  اپرب  يرماس  هنتف  هک  دوب  هدشن 
زا رفن  رازه  داتفه  دیـشکن  یلوط  هتفرگ  ار  زاب  هّقح  يرماـس  فارطا  هدراذـگ  ار  یـسوم  ترـضح  هفـالخلا  تباـث  هفیلخ  نوراـه  جوف  جوف 

هدومن ار  وا  رما  تعاطا  تسا  نم  هفیلخ  نم  بایغ  رد  نوراه  دومرف  هک  دندوب  هدینش  یسوم  ترـضح  زا  هک  داژنكاپ  لیئارـسا  ینب  نامه 
هدادن شوگ  دومن  عینـش  لمع  نآ  زا  عنم  ار  اهنآ  دیلان و  نوراه  بانج  دنچ  ره  دـندش  تسرپهلاسوگ  يرماس  ياوغاب  دـیئامنن . شتفلاخم 

عقوم رد  یسوم  ترضح  شرداربب  نوراه  بانج  هک  دراد  تحارـص  فارعا )  ) هروس 7 هیآ 149  هچنانچ  دندمآ  رب  شلتق  ددـص  رد  هکلب 
تعنامم تموصخ و  موق  اب  یتقو   ) دنتشاد نوبز  راخ و  ارم  اهنآ  ینعی  یننولتقی  اوداک  ینوفعضتسا و  موقلا  ّنا  هک  دومن  لد  درد  نتـشگرب 

. دنناسر لتقب  ارم  دوب  کیدزن  مدرک )
ندراذـگ اهنت  یـسوم و  ترـضح  رماوأ  زا  دّرمت  لیئارـسا و  ینب  لمع  نیا  دـیهد  فاصنا  جراخ و  بّصعت  زا  يردـق  نایاقآ  ادـخب  ار  امش 

يرماس و تیناّقح  نوراه و  تفالخ  نالطب  رب  لیلد  ندـش  تسرپهلاسوگ  رگیزاب  يرماس  ياوغاـب  ار و  نوراـه  باـنج  وا  صوصنم  هفیلخ 
. دشابیم وا  هتخاس  هلاسوگ 

یّصن یسوم  ترضح  زا  مدرم  دوب و  قح  نوراه  تفالخ  رگا  هک  داد  رارق  نآ  لیلد  دیاب  ار  لیئارـسا  ینب  ناتـسرپاوه  لاّهج و  تاّیلمع  ایآ 
. دنتفریمن وا  هلاسوگ  يرماس و  لابندب  دندراذگیمن و  اهنت  ار  وا  زگره  دندوب  هدینش  وا  هرابرد 

لیئارـسا ینب  دوب  یـسوم  ترـضح  صوصنم  هفیلخ  دـیجم  نآرق  مکحب  نوراه  بانج  تسنیا  فالخ  رب  بلطم  هک  دـینادیم  ناتدوخ  اعطق 
داتفا رگیزاب  يرماس  تسدب  تقو  یـسوم  ترـضح  تبیغ  زا  دعب  اهتنم  دندوب  هدینـش  وا  هرابرد  ترـضح  نآ  دوخ  ناسل  زا  ار  حیرـص  ّصن 

یـسوم ترـضح  نیـشناج  هفیلخ و  نوراه  بانج  هکنیاب  ملع  اب  مه  اهنآ  دومن  اوغا  ار  لیئارـسا  ینب  ادـماع  املاع  هتخاـس  ار  ـالط  هلاـسوگ 
!؟ دندراذگ كورتم  اهنت و  ار  نوراه  بانج  هتفر و  يرماس  یپ  رد  رگید  دصاقم  ای  یمهفن  يور  دشابیم 

نوراه اب  نینمؤملا  ریما  تالاح  هقباطم 

هیلع یلع  دندوب  هدینـش  ۀیانک  ۀحارـص و  ترـضح  نآ  زا  ررکم  هک  یمدرم  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تافو  زا  دعب  نینچ  مه 
یـضعب هاج و  بح  سفن و  ياوه  يور  هدومن  اهر  ار  یلع  دوب . یـسوم  هفیلخ  نوراه  بانج  هک  یمـسق  نامه  دـشابیم  نم  هفیلخ  مالّـسلا 

تالیکـشت دنتـشاد  مالّـسلا  هیلع  یلع  صخـشب  تبـسن  هک  یـضغب  دسح و  هنیک و  دقح و  تهج  زا  یعمج  و  مشاه . ینب  اب  توادـع  يور 
رـس تشپ  ار  قح  دسیونیم  احیرـص  هدومن و  ینعم  نیاب  هراشا  نیملاعلا  ّرـس  مراهچ  هلاقم  لوا  رد  یلاّزغ  ماما  هچنانچ  دـنداد  یـصوصخم 

دننام ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  زا  نیقّقحم  هک  دوب  نینمؤملا  ریما  نوراه و  نیب  مات  تهابش  تهج  نیمهب  هیلوا  تلاهجب  دنتشگرب  هتخادنا 
الّصفم ار  هفیقس  هیضق  ۀسایسلا  ۀمامالا و  لوا  دلج  رد ص 14  رونید  فورعم  یضاق  يرونید  یلهاب  هبیتق  نب  ملـسم  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبا 

نک تعیب  دنتفگ  دندروآ و  دجـسمب  ار  ترـضح  نآ  راشف  دیدهت و  اب  یلع و  هناخ  رد  دندرب  شتآ  هک  یتقو  دیوگ  هک  اجنآ  ات  دسیونیم 
ّنا هک  هدومن  لقن  یسومب  نوراه  لوق  زا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یتاملک  نامه  تفگ  دیناسر و  ربمغیپ  ربقب  ار  دوخ  مینزیم  ار  تندرگ  ّالا  و 

. یننولتقی اوداک  ینوفعضتسا و  موقلا 
نامه هک  تماب  دـناسرب  هک  تسنآ  دـیامنیم  نوراـه  هب  هیبش  ثیدـح  نیا  رد  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنآ  تهج  کـی  ّهناـک 

. دنیامنیم یلع  اب  نم  تافو  زا  دعب  دندومن  نوراه  بانج  اب  یسوم  بایغ  رد  لیئارسا  ینب  هک  ياهلماعم 
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باطخ دناهداتـسیا  وا  لتق  ياپ  ات  هک  دـید  ار  نارگیزاب  يزاب  تسایـس  تما و  راشف  یتقو  ینعم  نیا  تابثا  يارب  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  اذـل 
. هداد ربخ  یسومب  نوراه  لد  درد  زا  دنوادخ  هک  دومن  تئارق  ار  ياهیآ  نامه  ربمغیپ  كرابم  ربقب 

( تشذگ توکس  اب  یقیاقد  تهب  تلاح  اب  هتخادنا  ریزب  اهرس  سلجم  لها  )
هدومرفیم و تایانک  تاراشا و  ظافلا و  نیا  اب  ربمغیپ  ارچ  هدوب  تباث  ههجو  هّللا  مّرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  تفـالخ  رگا  بحاـص  هلبق  باون :

. دنامن يرذع  هار  ات  تسا  نم  هفیلخ  یلع  دیامرفب  هک  هدومنن  یفّرعم  ار  بانج  نآ  تفالخ  مانب  احیرص 
بتک رد  تفـالخب  هحیرـص  ثیداـحا  اـّلا  هدومن و  تقیقح  ناـیب  تهج  ود  رهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  مدرک  ضرع  یعاد :

نم غلبا  هیانکلا  هک  دننادیم  بدا  لها  تسا و  رتشیب  تحارص  زا  شتفاطل  تایانک  زا  عون  نیا  نکل  تسا و  تبث  رایـسب  مه  ناتدوخ  هربتعم 
. تسا رتتسم  وا  رد  ینعم  ملاع  کی  هک  هیانک  زا  مسق  نیا  مه  نآ  حیرصتلا ،

ضیفتسم ار  ام  دیراد  رضاح  رگا  تفالخ  رماب  عجار  دشابیم  ام  ياملع  بتک  رد  دیئامرفیم  هک  ياهحّرـصم  ثیداحا  زا  تسا  نکمم  باون :
. درادن دوجو  دشاب  هتشاد  بانج  نآ  تفالخ  رب  تحارص  هک  یثیدح  ادبا  دناهتفگ  امب  رّرکم  اریز  دوش  تقیقح  فشک  ات  دیئامرف 

هک اهنآ  زا  ضعبب  سلجم  تقو  ياضتقاب  یلو  تسا  رایسب  امش  هربتعم  بتک  رد  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفالخ  مانب  هحّرـصم  ثیداحا  یعاد :
. میامنیم هراشا  مراد  رضاح  دوخ  هظفاح  رد 

تفالخب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ندومن  نییعت  راذنالا و  موی  رادلا  ثیدح 

تخاس رهاظ  ار  دوخ  توبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  هک  يزور  نیلّوا  هکنآ  ۀـهج  زا  تسا  راّدـلا  ثیدـح  ثیداـحا  همه  زا  ّمها 
. دومرف تحارص  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخب 

ردص راذـنا و  هیآ  ریـسفت  رد  یبلعث  ماما  دنـسم و  لوا  ءزج  زا  و 333  و 159  رد ص 111  هلبانحلا  سیئر   ) لبنح نب  دـمحا  ماما  هچناـنچ 
كولملا ممـالا و  خـیرات  مود  ءزج  رد ص 217  هیآ و  ریـسفت  رد  يربـط  ریرج  نب  دّـمحم  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  هّمئـالا 

نبا یفاکسا و  رفعج  وبا  هّینامثعلا  ضقن  زا  القن  هغالبلا  جهن  حرش  میس  دلج  رد ص 263 و 281  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هفلتخم و  قرطب 
لئالد و ننس و  رد  یقهیب  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  ءایلوالا و  ۀیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  السرم و  لماک  مود  ءزج  رد ص 22  ریثا 

ثیدح رد ص 6  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  هّیبلحلا و  ةریس  لوا  ءزج  رد ص 381  یبلح  دوخ و  خیرات  لوا  ءزج  رد ص 116  ءادفلا  وبا 
زا هدوملا  عیبانی  باب 31  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  كردتـسم و  میـس  ءزج  رد ص 132  هّللا  دـبع  وبا  مکاح  يولعلا و  صئاـصخ   65

رصتخمب امـش  ءاملع  رباکا  زا  نارگید  بلاطلا و  تیافک  باب 51  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  یبلعث و  ریـسفت  دمحا و  ماما  دنـسم 
مرکا لوسر  َنِیبَْرقَْألا ، َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  ءارعش )  ) هروس 26 هیآ 214  دش  لزان  هک  ینامز  دـناهدومن  لقن  تارابع  ظافلا و  رد  يدایز  مک و 

وبا بانج  شمرکا  ّمع  لزنم  رد  دومن  توعد  شیرق  زا  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  گرزب و  لاجر  فارـشا و  زا  رفن  لهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رفن کی  ياذغ  دّمحم  دنتفگ  دندیدنخ و  تارضح  دومن  رضاح  اذغ  ریش  زا  یعاص  نان و  يردق  دنفـسوگ و  نار  کی  اهنآ  يارب  بلاط و 
مانب دیروخب  هللا  مسب  اولک  دـندومرف  ترـضح  دـندروخیم ) اهنت  ار  هچب  رتش  کی  هک  دـندوب  یناسک  اهنآ  نایم  رد  نوچ   ) هدرکن رـضاح  ار 

. دومن رحس  ار  امش  اذغ  نیاب  دّمحم  لجرلا  هب  مکرحس  ام  اذه  دنتفگیم  رگیدکیب  دندش  ریس  دندروخ و  هکنآ  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ 
دهاش مهدب  مالک  لوط  ترضح  نآ  تاملک  مامت  لقنب  مهاوخیمن  هک  نخـس  زا  یتامدقم  زا  سپ  اهنآ  نایم  رد  تساخرب  ترـضح  هاگنآ 

ناسللا و یلع  نیتفیفخ  نیتملک  یلا  مکوعدا  انا  ۀّصاخ و  مکیلا  ۀّفاک و  قلخلاب  ینثعب  هّللا  ّنا  بلطملا  دبع  ینب  ای  دومرف  هک  تسنیا  دوصقم 
هلا نا ال  ةداهـش  رانلا  نم  امهب  نوجنت  ۀّنجلا و  امهب  نولخدت  ممالا و  امهب  مکل  داقنت  مجعلا و  برعلا و  امهب  نوکلمت  نازیملا  یلع  نیتلیقث 

. يدعب نم  یتفیلخ  یثراو و  يریزو و  یخا و  نکی  هب  مایقلا  یلا  ینرزاؤی  رمالا و  اذه  یلا  ینبجی  نمف  هللا  لوسر  ّینا  هّللا و  ّالا 
ودب منکیم  توعد  ار  امـش  نم  امـش و  رب  صوصخب  نامدرم و  مومع  رب  دومرف  ثوعبم  ارم  یلاعت  يادـخ  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  يا  ینعی 
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دیوش کلام  مجع  برع و  رب  هملک  ود  نیا  نتفگب  امش  نارگ و  نیگنس و  لامعا  يوزارت  رد  تسا و  ناسآ  کبـس و  نابز  رب  هک  ياهملک 
ود نآ  دیبای و  تاجن  خزود  زا  دیور و  تشهبب  هملک  ود  نیاب  دنیآرد و  امـش  دایقنا  تحت  رد  مما  عیمج  دـندرگ و  داقنم  ار  امـش  ناشیا  و 

تباجا ارم  هک  دشاب  سک  لوا  ینعی   ) راک نیا  رد  دنک  تباجا  ارم  سک  ره  سپ  تسا  نم  تلاسر  ادـخ و  تینادـحوب  نداد  یهاوگ  هملک 
هدومن رارکت  هبترم  هس  ار  رخآ  هلمج  نیا  و  نم . زا  دعب  دوب  دهاوخ  نم  هفیلخ  ثراو و  ریزو و  نم و  ردارب  وا  دیامن  نم  تنواعم  و  دـیامن )
يروای کمک و  ار  امش  نم  ینعی  هّللا  یبن  ای  كریزو  كرصنا و  انا  داد  باوج  مالّسلا  هیلع  یلع  ّالا  دادن  باوج  يدحا  هبترم  هس  ره  رد  و 

. ادخ ربمغیپ  يا  میامنیم 
نیا ینعی  مکیف  یتفیلخ  یّیـصو و  یخا و  اذه  ّنا  دومرف  دـنکفا و  وا  ناهد  رد  كرابم  ناهد  بآ  داد و  تفالخ  دـیون  ار  وا  ترـضح  سپ 

نم یتفیلخ  یّیـصو و  تنا  دومرف  هدومن  یلع  دوخب  باطخ  تسا  اهباتک  نآ  زا  یـضعب  رد  و  امـش . نایم  رد  تسا  نم  هفیلخ  یـصو و  یلع 
. نم زا  دعب  ینم  هفیلخ  یصو و  یلع  ای  وت  ینعی  يدعب 

هن هکنآ  هچ   ) یبهذم بّصعت  نتشادن  اب  دناهتشون  مالـسا  خیرات  هک  للم  ریاس  زا  هناگیب  نیخروم  ینـس  هعیـش و  زا  مالـسا  ياملع  رب  هوالع 
هدوب یـسیلگنا ) لیل  راک  ساموت   ) برغ فوسلیف  خّروم و  اهنآ  هلمج  زا  هک  دناهدومن  لقن  ار  ینامهم  سلجم  نیا  هعیـش ) هن  دندوب و  یّنس 

لاطبالا و  ) مانب دناهدومن  یبرعب  همجرت  اهیرصم  هک  دوخ  روهشم  باتک  رد  هتشاد  یناهج  ترهـش  اپورا  رد  یحیـسم  مهدجیه  نرق  رد  هک 
اج زا  یلع  ربمغیپ  هباطخ  زا  دـعب  دـسیونیم  هک  اجنآ  ات  هداد  بلاط  یبأ  بانج  لزنم  رد  ار  شیرق  ینامهم  سلجم  حرـش  ۀـلوطبملا ) ةدابع 

. دیدرگ وا  بیصن  تفالخ  گرزب  ماقم  نآ  دومن و  نامیا  زاربا  تساخرب و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  نیّیبنلا  متاخ  ترـضح  تالاح  رد  هک  يرـصتخم  هلاـسر  رد  سیراـپ  نونفلا  راد  مّلعم  يوسنارف  روژوهل  لوپ  ویـسم  و 

زا ص مالسالا  یف  ۀلاقم  رد  یماش  ینارصن  مشاه  یسیلگنا و  لاس  سیجرج  زین  هدش و  پاچ  سیراپ  رد  یحیـسم  لاس 1884  رد  هتشون و 
هک تروپ  نوید  ناج  رتسم  اصوصخم  دنتـشاد و  نیملـسم  مالـسا و  اب  هک  یتفلاـخم  بّصعت و  اـب  لاس 1891  هعوبطم  هخـسن  زا  ات 86   83

هکنیا رب  دـندومن  رارقا  كاپ  یبلق  نشور و  يرکف  اب  نآرق ) دّـمحم و   ) دوخ تمیق  يذ  باتک  رد ص 20  هدوب  فاصنا  اب  ردـقیلاع  فلؤم 
هنمزا هنکما و  زا  يرایسب  رد  فیرش  ربخ  نیا  رب  هوالع  داد ، رارق  دوخ  هفیلخ  یـصو و  ریزو و  ردارب و  ار  یلع  تلاسر  رـشن  لوا  رد  ربمغیپ 

. هلمج زا  هدومن  ینعم  نیاب  هراشا 

مالّسلا هیلع  یلع  تفالخب  هحّرصم  ثیداحا 

یلص مرکا  لوسر  هک  دننکیم  لقن  یبرقلا  ةدوم  زا  مراهچ  تدوم  رخآ  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  . 1
. یتّما یلع  یتفیلخ  تنا  یتّمذ و  ءربت  تنا  یلع  ای  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا 

هک دـنیامنیم  لقن  دوخ  ریـسفت  رد  یبلاعث  بقانم و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  هتوافتم و  ظافلا  هددـعتم و  قرطب  دنـسم  رد  دـمحا  ماـما  . 2
. ینید یضاق  یتفیلخ و  یّیصو و  یخا و  تنا  مالّسلا  هیلع  یلعب  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هرماع ۀعبطم  پاچ   ) ءاغلبلا ءارعشلا و  تارواحم  ءابدالا و  تارضاحم  مود  دلج  رد 213  یناهفصا ) بغار   ) دّمحم نب  نیسح  مساقلا  وبا  . 3
يریزو و یلیلخ و  نا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  لقن  کـلام  نب  سنا  زا  يرمق ) يدنفا 1326  نیسح  دیس  هیفرش 

. بلاط یبأ  نب  یلع  يدعوم  زجنی  ینید و  یضقی  يدعب  كرتا  نم  ریخ  یتفیلخ و 
ربمغیپ نوچ  هک  دـیامنیم  لقن  باّطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  زا  یبرقلا  ةدوم  زا  مشـش  تدوم  لـیاوا  رد  یعفاـش  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  . 4
یـضاق یملع و  ثراو  یتما و  یف  یّیـصو  یلها و  یف  یتفیلخ  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  یخا  ّیلع  اذه  دومرف  تسب  باحـصا  نیب  توخا  دقع 

. ینضغبا دقف  هضغبا  نم  ینّبحا و  دقف  هّبحا  نم  يرض  هرض  یعفن و  هعفن  هنم  یلام  ینم  هلام  ینید 
مرکا لوسر  هک  دیامنیم  رکذ  ثیدح  نآ  رخآ  رد  مدرک  ضرع  البق  هک  دنکیم  لقن  یثیدـح  کلام  نب  سنا  زا  مشـش  تدوم  نیمه  رد  . 5
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. تسا نم  ریزو  هفیلخ و  یلع  ینعی  يریزو  یتفیلخ و  وه  دومرف و  احیرص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یلع درت  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  يرافغ  ّرذ  یبا  زا  بلاطلا  تیاـفک  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  . 6

. يدعب نم  ۀفیلخلا  نیلّجحملا و  رغلا  ماما  نینمؤملا و  ریما  ّیلع  ۀیار  ضوحلا 
یلعب دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـناهدومن  لقن  ناشدوخ  بقانم  رد  یعفاش  یلزاـغم  نبا  یمزراوخ و  بیطخ  یقهیب و  . 7

. يدعب نم  نینمؤملاب  یلوا  تنا  یتفیلخ و  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  هنا ال  مالّسلا  هیلع 
بقانم سابع  نبا  زا  الّـصفم  هک  يولعلا  صئاصخ  ثیدح 23  نمـض  تسا  هتـس  حاحـص  همئا  زا  یکی  هک  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  . 8

تنا دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدروآ  ینوراـه  لزاـنم  رکذ  زا  دـعب  هدوـمن  لـقن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
. نم زا  دعب  نمؤم  ره  رد  ینعی  ینم  هفیلخ  وت  يدعب  نم  نمؤم  لک  یف  ینعی  یتفیلخ 

تراما رب  هدومرف  یلج  ّصن  مالّسلا  هیلع  یلعب  ینوراه  بتارم  لزانم و  ّلک  ءاطعا  زا  سپ  یخارت  فرح  هلمج و  نیا  هلیسوب  تسا  یهیدب  )
(. نم زا  دعب  نمؤم  ره  رد  نم و  تما  رد  ینم  هفیلخ  یلع  يا  وت  ینعی  یلع 

تـسا هّیئادـتبا  نم  ای  نم  گرم  زا  دـعب  ینعی  تسا  هّینایب  نم  ای  هدراو  ثیداحا  ریاس  فیرـش و  ثیدـح  نیا  رد  ربمغیپ  نایب  رد  نم  ظـفل  و 
. نم گرم  ءادتبا  زا  یشابیم  نم  تما  رد  نم  هفیلخ  وت  ینعی 

ّصنب لوسرلا  ۀفیلخ  هّللا و  ۀفیلخ  ترـضح  نآ  هک  هدمآ  ققحم  تباث و  مالّـسلا  هیلع  یلع  لصف  الب  تفالخ  تالمج  نیاب  نیریدـقتلا  یلع 
. تسا هدوب  تما  مامت  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  یفخ  یلج و 

رد یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  هلمج  زا  هک  هدـیدرگ  لقن  هفلتخم  قرطب  هک  تسا  تقلخ  ثیدـح  . 9
لقن هحیحـص  دانـسا  تایاور و  هلـسلس  اب  ظافلا  رد  یتوافت  رـصتخمب  سودرف  رد  یملید  بقانم و  رد  یعفاـش  یلزاـغم  نبا  یبرقلا و  ةدوم 
اّملف ماع  فلا  رـشع  ۀـعبراب  مدآ  یلاعت  هّللا  قلخی  نا  لبق  دـحاو  رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـنیامنیم 
یلع یف  ةّوبنلا و  ّیفف  بلطملا  دـبع  بلـص  یف  اـقرتفا  یتـح  دـحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کـلذ  بّکر  مدآ  یلاـعت  هّللا  قـلخ 

. ۀفالخلا
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  ۀیالولا  باتک  رد  يرجه  لاس 310  یفوتم  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  ظفاح  . 10

بلاط یبأ  نبا  ّیلع  ّنا  دوسا  ضیبا و  ّلک  ملعأ  دهـشملا و  اذه  یف  موقا  نا  ّیبر  نع  لیئربج  ینرما  دق  دومرف و  مخ  ریدـغ  هبطخ  لیاوا  رد 
دحا لک  یلع  هتعاط  ضرف  اماما و  ایلو و  مکل  هبصن  دق  هللا  ناف  کلذ  سانلا  رشاعم  دومرف  هاگنآ  يدعب ، مامالا  یتفیلخ و  یّیصو و  یخا و 

. هقّدص نم  موحرم  هفلاخ  نم  نوعلم  هلوق  زئاج  همکح  ضام 
تفالخ مان  رب  هوالع  هک  دـنکیم  لقن  یتیاور  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  دـمحا  بقاـنم  زا  ةدوملا  عیباـنی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش   11

اب اذـل  ترـضح  نآ  تفالخ  ماقم  تابثا  رب  تسیاهنیرق  هدـحیلع  کـی  ره  هک  تسا  ترـضح  نآ  هصوصخم  تافـص  زا  يرایـسب  لمتـشم 
هیلع و هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  تلاسر  ماقم  زا  دعب  هک  دننادب  مرتحم  نایاقآ  ددرگ و  مامت  ۀّجح  ات  منکیم  ضرع  ار  ربخ  مامت  نایاقآ  هزاجا 
ای دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیوگ  سابع  نبا  مالک  هصالخ  تسا  تاماقم  نیرتالاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هبترم  ماقم و  هلآ 

یلبق و نم  ءایبنالا  ثیراوم  عدوتسم  تنا  یتفیلخ و  یملع و  ثراو  ییـصو و  یبلق و  بیبح  یئاول و  بحاص  یـضوح و  بحاص  تنا  یلع 
عوفرملا ملعلا  يدهلا و  رانم  یجدلا و  حابـصم  تنا  مالـسالا و  دومع  نامیالا و  نکر  تنا  هتّیرب و  یلع  هللا  ۀجح  هضرا و  یف  هللا  نیما  تنا 

نیلّجحملا و ّرغلا  دعاق  تنا  میقتسملا و  طارـصلا  حضاولا و  قیرطلا  تنا  کله و  کنع  فّلخت  نم  یجن و  کعّبتا  نم  یلع  ای  ایندلا  لهال 
ةدالولا و ثیبخ  الا  کضغبی  ةدالولا و ال  رهاط  الا  کبحی  ۀـنمؤم ال  نمؤم و  لک  یلوم  انا  هـالوم و  اـنا  نم  یلوم  تنا  نینمؤملا و  بوسعی 

کل ائینه  یتعاط و  لها  رون  یئایلوا و  ماما  ّهنا  هفّرع  مالّـسلا و  یّنم  ایلع  أرقا  دـمحم  ای  لاق  ـالا  یبر  ینمّلک  ءامـسلا و  یلا  ّیبر  ینجرع  اـم 
یلع ای  ۀمارکلا  هذه 
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( يرمق لاس 1313  پاچ   ) مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لـئاضف  باـتک  رد ص 240  مزراوخ  ءاـبطخ  بطخا  نیدـلا  قفوم  دـیؤملا  وبا  ( 12)
ةردـسب مدیـسر  یتقو  جارعم  رد  دومرف  هک  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هّللا  لوسر  زا  دوخ  دانـساب  مهدزون  لـصف  نمض 

ای تقدص  لاق  ار  یلع  مدرک  ضرع  دوخب  تبـسن  يدـید  رترادربنامرف  ار  سک  مادـک  يدومزآ  ار  قلخ  دّـمحم  يا  دیـسر  باطخ  یهتنملا 
رتخا بر  ای  تلق  لاق  نوملعی  ام ال  یباتک  نم  يدابع  ملعی  کنع و  يّدؤی  ۀفیلخ  کسفنل  تذّختا  لهف  دومرف  هاگنآ  یتفگ  تسار  دـمحم 

مل اقح  نینمؤملا  ریما  وه  یملح و  یملع و  هتلحن  اّیـصو و  ۀـفیلخ و  کسفنل  هذـّختاف  ع )  ) ایلع کل  ترتخا  لاـق  یتریخ  کـتریخ  ناـف  یل 
. هدعب دحال  تسیل  هلبق و  دحا  اهلانی 

خاش و ام  هک  دننادب  ظفاح  بانج  ات  مدیناسر  ناتـضرعب  متـشاد  هظفاح  رد  هچنآ  یلو  تسا  رایـسب  امـش  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
دننام دـناهدومن  ار  ینعم  نیا  قیدـصت  ناتدوخ  فصنم  ءاملع  رباکا  زا  یـضعب  اذـلف  میئوگیم  ار  تقیقح  عقاو و  نیع  هکلب  میهدـیمن  گرب 

فورعم يرصب  یناه  نب  رایس  نب  میهاربا  تالاح  لیذ  فلا  فرح  نمض  تایفولاب  یفاو  رد  يدفـص  نیدلا  حالـص  هچنانچ  يرـصب ، ماّظن 
لجال رمع  همتک  نکل  کلذ و  ۀباحصلا  تفرع  و  هنّیع ، و  ّیلع ، مامالا  ّنا  یلع  ملس  هیلع و  هللا  یّلص  یبنلا  صن  تسا  هتفگ  یلزتعم  ماّظن  هب 

. امهنع هللا  یضر  رکب  یبا 
هجوت اب  میراچان  مینک  ادـیپ  ار  قح  هار  میهاوخیم  هک  زورما  یلو  میاهدومنن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  نامز  كرد  ام  هنافـسأتم 

. مینک تواضق  نیقیرف  هیلع  قفتم  هحیرص  هحیحص  رابخا  هینآرق و  تایآب 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ياهرتاوتم  هرثاکتم  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  لئالد  اب  هدوب و  دـنوادخ  بوبحم  سک  ره  اعطق  و 

. میئامن وا  زا  تعاطا  يوریپ و  اّقح  مه  ام  هدومرف  یفرعم  تما  همه  زا  رترب  لضفا و  ار  وا  هداد و  واب  یلضف  یملع و  مّدقت  دوخ  نامز 
هیلع یلع  نوچ  اهنآ  زا  هوالع  هدـمآ  رایـسب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هجردـنم  رابخا  رد  تیاـصو  تیـالو و  تفـالخ و  ظـفل  رد  تحارص 

توبن ءانثتـساب  صئاصخ  مامت  رد  متاخ  ربمغیپ  اب  هک  میدومن  یتاراشا  هتـشذگ  ياهبـش  رد  هک  تسا  لئاضف  صئاصخ و  هعومجم  مالّـسلا 
هکلب راشعا  زا  يرشعب  رشب  داحآ  زا  يدحا  هرتاوتم  هرثاکتم  رابخا  هینآرق و  تایآ  قبط  هدوب و  تما  مامت  زا  لضفا  هتشاد و  تکرـش  هصاخ 

. دسریمن راوگرزب  نآ  تالامک  لئاضف و  زا  کی  رازه 
نبا طبـس  بلاطلا و  تیافک  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  ساـبع و  نبا  زا  ـالقن  روهمج  زا  بقاـنم  رد  یمزراوخ  بیطخ  هچناـنچ 

تّدوم رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  هّدوملا و  عیباـنی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  هّمهملا و  لوصف  رد  یکلاـم  غاّبـص  نبا  هرکذـت و  رد  يزوج 
یـشیپ سپ و  رـصتخمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یگمه  هک  هدومن  لقن  باّطخلا  نب  رمع  یناـث  هفیلخ  زا  یبرقلا  ةّدوم  زا  مجنپ 

. بلاط یبأ  نبا  یلع  لیاضف  اوصحا  ام  باّتک  سنالا  باّسح و  ّنجلا  دادم و  رحبلا  مالقا و  ضایرلا  ّنا  ول  دومرف  هک  ظافلا  رد 
. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ینیشناج  تفالخ و  ماقمب  قحا  یلوا و  ترضح  نآ  اذلف 

دمآ ادصب  مهزاب  خیش 

سفنت و يردق  مه  امـش  میامنب  یـضیارع  ریقح  مه  يرـصتخم  دیهدب  هزاجا  تفگ ): هدومن  دیـشر  دمحم  ظفاحب  ور  ، ) مالـسلا دبع  خـیش 
راصحنا نکل  میتسین و  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  انالوم  لئاضف  رکنم  ام  زگره  بحاص ، دـنتفگ ): هدومن  یعادـب  ور  هاـگنآ   ) دـیئامنب تحارتسا 

اب یگمه  لئاضف و  بحاص  کی  ره  ربمغیپ  ّصاخ  هباحـص  مهنع  هّللا  یـضر  نیدـشار  يافلخ  هکنوچ  تسا  لوقعم  ریغ  بانج  نآب  نداد 
رما دـنیامن  نامگ  دوش و  هبتـشم  نیبئاغ  نیرـضاح و  نایاقآ  رب  رما  تسا  نکمم  دـیئامنیم  تبحـص  هفرط  کـی  ماـمت  امـش  دـندوب  ربارب  مه 

. دنامن هدرپ  ریز  قح  ات  میئامن  رکذ  تسا  اهنآ  لئاضف  رد  هک  ثیداحا  نآ  زا  يردق  دیهدیم  هزاجا  هچنانچ  دیئامرفیم  امش  هک  تسنانچ 
هحیحـص رابخا  هینآرق و  تایآ  میئامنیمن  تبحـص  هفرط  کی  ام  میقطنم  ملع و  لقع و  عبات  طقف  میرادـن  صاخـشاب  صاخ  رظن  ام  یعاد :

راک رد  هنالهاج  ضغب  ّبح و  تسا  دـهاش  ادـخ  مه  هباحـص  عوضوم  رد  اما  دـنهدیم و  ناـشن  اـمب  هفرط  کـی  نیقیرف  هیلع  قفتم  هحیرص 
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دندـید یعاد  زا  یبّصعت  اجکره  منکیم  اضاقت  زین  مرتحم  نیرـضاح  نایاقآ  زا  درب و  مهاوخن  هدربن و  راکب  زگره  هفرط  کی  بّصعت  تسین 
. دش مهاوخ  نونمم  دنوش  روآدای  هدومن  فطل  زاربا  دندینش  دوبن  قطنم  ناهرب و  لقع و  اب  ماوت  هک  یمالک  ای 

دومن لضفا  باختنا  دیاب  یلو  تسین  هباحص  لضف  رکنم  يدحا 

كاپ هباحـص  لضف  رکنم  یعاد  اریز  مریذـپیم  لد  ناجب و  دـیئامن  نایب  ار  نیفرطلا  لوبقم  هیلع و  عمجم  ثیداحا  هک  تساجب  یلیخ  هتبلا  و 
دروآ تسدب  دنتسه  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف لوبق  دروم  هک  ار  تما  لضفا  دیاب  یلو  دناهتشاد  یتلیـضف  دوخ  لحم  رد  کی  ره  اعطق  متـسین 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  هدوب  تما  لضفا  سک  هچ  دیمهف  دیاب  هکلب  دنرایسب  ءالضف  هکنآ  هچ  تسین  لضاف  رد  ام  تبحص  نوچ 
. میئامنب وا  زا  يوریپ  مینادب و  مّدقم  ار  وا  لقن  لقع و  مکحب  ات  هلآ  و 

قفتم رابخاب  هنوگچ  درادن  دوجو  ءافلخ  لئاضف  رد  مه  ثیدح  کی  یّتح  امش  ياهباتک  رد  هکنوچ  دشابیم  هرفط  امش  دوصقم  سپ  خیش :
. میئامن داهشتسا  هیلع 

بـش هک  دوب  يداهنـشیپ  نیا  دشاب  ناترظن  رگا  دـیدومن  تبحـص  هعلاطمیب  لوا  بش  ارچ  هک  ددرگیم  رب  امـش  دوخب  داریا  نیا  الّوا  یعاد :
زا مه  وگاعد  دـشاب  نیقیرف  هیلع  عمجم  رابخا  دـیجم و  نآرق  تایآب  ام  داهـشتسا  تارکاذـم  ّیط  هک  دـندومن  هّللا  هملـس  ظفاح  بانج  لوا 
زا نونکات  لوا  بش  زا  سلجم  لها  مامت  ناتدوخ و  تداهـشب  مدومن و  لوبق  متـشاد  اهامـش  هربتعم  بتک  رد  هک  يرایـسب  تاعلاطم  تهج 
زا نیقثوم  هربتعم  بتک  رد  هجردـنم  هحیرـص  هحیحـص  رابخا  دـیجم و  نآرق  تایآب  مدومن  داهـشتسا  هچنآ  مدـشن و  جراخ  داد  رارق  نازیم 
داد رارق  نیا  زا  هّللا  ءاش  نا  مشاب  لـئان  ناـیاقآ  تاـقالم  ضیفب  دـشاب و  دـقعنم  سلجم  نیا  هک  مه  یناـمز  ره  اـت  هدوب و  ناـتدوخ  ياـملع 

. میامنیمن زواجت 
هناـهب ار  داد  رارق  وگاـعد  یلو  دـش  دـیهاوخ  روظحم  نیا  راـچد  یناـمز  دوـخ  هک  دـیدومنن  رکف  دـیدومن  ار  دادرارق  نیا  یتـقو  امـش  اـیناث 

عامتسا دیامن  تقفاوم  لقن  لقع و  لئالد  اب  دشابن و  لوعجم  هک  ار  امش  هفرط  کی  هحیرـص  هحیحـص  رابخا  مرـضاح  منکیمن  يریگتخس 
. میهد رارق  لوبق  دروم  دیامنب  مالّسلا  هیلع  یلع  لئاضف  ترثک  اب  هلباقم  هچنانچ  میئامن  هنالداع  تواضق  هنافصنم  امش  ام و  هاگنآ  هدومن 

هنع هّللا  یـضر  رکب  وبا  هفیلخ  باب  رد  ثیداحا  لیبق  نیا  زا  هک  دـیدوب  لـفاغ  یلو  دـیدومن  ثیداـحا  لـقن  تفـالخ  صوصنب  عجار  خـیش :
. هدیسر رایسب 

نویرکب اـهیوما و  هک  دـناهدومن  لـقن  هریغ  دـیدحلا و  یبأ  نبا  یطویـس و  یبـهذ و  نوچ  ناـتدوخ  ياـملع  رباـکا  هکنیاـب  هجوت  اـب  یعاد :
تواضق دروم  ات  دـیئامن  لقن  یثیدـح  دـیدومرف  هک  يرایـسب  نآ  زا  هنومن  باب  نم  دـناهدومن  عضو  رکب  یبأ  لئاضف  رد  يرایـسب  ثیداحا 

. دریگ رارق  بّصعتم  ریغ  فصنم  تاضق 

تسا لوعجم  هک  نآ  باوج  رکب و  یبا  تلیضف  رد  ربخ  لقن 

هک دناهدومن  لقن  سابع  شدج  زا  شردپ  زا  سابع  نب  هّللا  دبع  نب  یلع  نب  یـسیع  زا  دلاخ  نب  میهاربا  نب  رمع  زا  يربتعم  ثیدـح  خـیش :
. اوحلفت اوعیطا  هل و  اوعمساف  هّللا  نید  یلع  یتفیلخ  رکب  ابا  لعج  هّللا  ّنا  ّمع  ای  دومرف  درم  گرزب  نآب  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ثیدـح نیمه  کلذ  عم  میئامن  داهـشتسا  هفرط  کی  ثیداحا  هب  هک  دوبن  ام  رارق  تسا و  هفرط  کـی  ثیدـح  نیا  هکنآ  زا  هتـشذگ  یعاد :
میدومنیم ثحب  نآ  فارطا  رد  دوبن  دودرم  رگا  مه  هفرط  کی 

. دینک تسرد  فرحب  دیهاوخیم  ار  بلاطم  همه  امش  تسا  دودرم  هنوگچ  خیش :
هچ دناهدومن  در  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  میاهدومنن  در  ام  ار  ثیدح  نیا  میلمع  لها  هکلب  میتسین  فرح  لها  ام  دـیدومرف  هابتـشا  یعاد :

یبهذ هچنانچ  دـننادیم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  لطاب و  ار  نآ  تهج  نیمهب  دنـشابیم  لاّعج  باّذـک و  اهنآ  رظن  رد  ثیدـح  نیا  تاور  هکنآ 
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هنا دسیونیم  دوخ  خیرات  رد  میهاربا  نب  رمع  لاح  همجرت  نمـض  دادغب  بیطخ  دلاخ و  نب  میهاربا  لاح  همجرت  نمـض  لادتعالا  نازیم  رد 
. دشابیم لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  لطاب و  وگغورد  باّذک و  صخش  ثیدح  اعطق  سپ  باّذک 

دش و لزان  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رب  لیئربج  هک  تسا  هدیـسر  هنع  هّللا  یـضر  هریره  وبا  هقث  یباحـص  زا  هحیحـص  رابخا  رد  خیش :
. هن ای  تسه  یضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  امنب  لاؤس  وا  زا  متسه  یضار  رکب  یبا  زا  نم  دیامرفیم  دناسریم  تمالس  دنوادخ  درک  ضرع 

نم انمـض  میوشن و  عقاو  القع  داریا  دروم  ات  میوش  قیقد  یلیخ  دـیاب  رابخا  لقن  رد  هک  مینادـب  ار  هلمج  نیا  ۀـمدقم  تسا  مزال  هتبلا  یعاد :
وبا دوخ  زا  باعیتسا  رد  ربلا  دـبع  نبا  هباصا و  رد  رجح  نبا  دـننام  امـش  ءاملع  رباکا  هک  یثیدـح  لقنب  موشیم  روآدای  ار  امـش  رکذـت  باـب 

رانلا و نم  هدعقم  أوبت  دقف  ادّمعتم  ّیلع  بذک  نم  ۀباذکلا و  ّیلع  ترثک  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  هریره 
. هّللا باتک  یلع  هوضرعاف  یّنم  ثیدحب  متثّدح  امّلک 

هک دومن  لقن  ترضح  نآ  زا  شریبک  ریسفت  میس  دلج  رخآ ص 371  رد  مه  يزار  رخف  ماما  هچنانچ  تسا  نیقیرف  هیلع  قفّتم  ثیدح  زین  و 
. هوّدرف ّالا  هولبقاف و  هقفاو  ناف  یلاعت  هّللا  باتک  یلع  هوضرعاف  ثیدح  یّنع  مکل  يور  اذا  هدومرف 

هریره وبأ  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لوق  زا  ثیدـح  ناگدـننک  لعج  هلمج  زا  تسا  دراو  امـش  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هچناـنچ 
. دیدناوخ هقث  ار  وا  تهجیب  دیدومن و  لقن  وا  زا  ار  ربخ  نیا  امش  هک  هدوب  دودرم 

درو نعط  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصاب  تبـسن  هک  دوریمن  راظتنا  ادخ  لوسر  دنزرف  لیلج  غّلبم  ملاع و  امـش  لاثم  زا  خیش :
. دیئامن

بابـسا ار  ندوب  یباحـص  طقف  هک  دـیئامرفیم  هابتـشا  هکنآ  لاح  دـیئامن و  بوعرم  ار  یعاد  دـیهاوخیم  ندوب  یباحـص  هملک  اب  الّوا  یعاد :
عیطم بحاصم  هکنآ  طرشب  تسا  لضف  فرـش و  بجوم  رثؤم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تبحاصم  اعطق  دینادیم  لضف  فرش و 

دودرم و امتح  ددرگ  سوه  يوه و  عبات  دـیامن و  لمع  ترـضح  نآ  ریتاسد  رماوا و  فالخ  رب  رگا  یلو  دـشاب  ترـضح  نآ  رادربناـمرف  و 
. دوب دهاوخ  میلا  باذع  ران و  قحتسم  نوعلم و  یهاگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نیبحاصم  زا  دهدیم  اهنآ  ران  لوخد  زا  ربخ  لاوحا و  داسفب  تداهـش  دیجم  نآرق  تایآ  هک  ینیقفانم  رگم 
. دندیدرگ شتآ  لها  نوعلم و  هک  دندوبن 

. دشابیم ران  قحتسم  نیعالم  نیدودرم و  نامه  زا  یکی  مه  هریره  وبا  هک  دینکن  بجعت  سپ 
يدودرم ره  رگم  تسیچ  وا  ندوب  شتآ  لها  رب  لـیلد  دـشاب  دودرم  یـضعب  دزن  رد  هک  ضرف  رب  تسین  مولعم  وا  ندوب  دودرم  ـالوا  خـیش :

. دشاب نوعلم  ربمغیپ  راتفگ  ای  میرک  نآرق  حیرص  ّصنب  هک  تسا  یسک  نوعلم  دشابیم  شتآ  لها  نوعلم و 

نآ تمذم  هریره و  وبا  لاح  حرش 

. دناهدومن قیدصت  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  تسا  سمّشلا  نم  رهظا  رایسب و  هریره  وبأ  تیدودرم  رب  لئالد  یعاد :
نیقفاـنم و کلـس  رد  نایفـس و  یبا  نب  ۀـیواعم  هّللا  لوسر  ناـسل  یلع  نوعلم  نب  نوعلم  نیقفاوم  زا  هکنآ  وا  تیدودرم  رب  لـئالد  هلمج  زا 

برچ هرفس  نیشنهیشاح  یلو  هدومنیم  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریماب  ءادتقا  ار  زامن  اهزور  زا  یضعب  نیّفص  رد  اریز  هدوب  ور  ود  نامدرم 
تلاح ود  نیا  زا  یتقو  هک  دناهدومن  لقن  نارگید  جهن و  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  راربالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  هچنانچ  هدوب  هیواعم  مرن  و 

. ةریضملا خیش  هب  دیدرگ  فورعم  هکنآ  ات  لضفا  ّیلع  فلخ  ةالصلا  مسدا و  هیواعم  ةریضم  تفگیم  دندومنیم  لاؤس  وا  زا 

دشابیمن ادج  نآرق  قح و  زا  یلع 

بقانم و رد  یمزراوخ  دـئارف و  باب 37  رد  ینیومح  مالـسالا  خیـش  لیبق  زا  هعیـش ) ءاملع  عامجا  رب  هوالع   ) ناتدوخ ءاملع  هکنآ  لاـح  و 
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دنسم و رد  لبنح  دمحا  ماما  ۀسایـسلا و  ۀمامالا و  لوا  دلج  رد ص 68  هبیتق  نبا  بلاطلا و  تیافک  رد  یعفاش  یجنگ  طـسوا و  رد  یناربط 
ننس و رد  روصنم  نب  دیعـس  لاّمعلا و  زنک  مشـش  دلج  رد ص 157  يدـنه  یقّتم  دنـسم و  رد  یلعی  وبا  هدوملا و  عیباـنی  رد  یخلب  ناـمیلس 
رد ص يزار  رخف  ماما  هباحّـصلا و  لیاضف  رد  یناعمـس  بقانم و  رد  هیودرم  نبا  ظفاح  دوخ و  خیرات  دلج 14  رد ص 321  دادغب  بیطخ 

یبا نیمه  زا  نارگید  ءابدالا و  تارضاحم  مود  دلج  رد ص 113  یناهفصا ) بغار   ) دمحم نب  نیسح  مساقلا  وبا  ریـسفت و  لوا  دلج   111
. راد فیک  هعم  رودی  ّیلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  ّیلع  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  هریغ  هریره و 

!! تسین دودرم  ددرگب  هیواعم  فارطا  دراذگب و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 
. ماقمب ندیـسر  مکـش و  ندرک  رپ  ایند و  عفانم  بلج  يارب  هوالعب  دنامب  تکاس  دنیب و  هب  ار  هیواعم  متـس  ملظ و  هعینـش و  لاعفا  هک  یـسک 

!؟ تسین دودرم  دشاب  وا  رای  کمک  نوعلم و  نآ  سلجم  نیشنهیشاح 
دمحا ماما  كردتسم و  موس  دلج  رد ص 124  يروباشین  مکاح  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنآ  ربانب  دـنکیم  لقن  دوخ  هک  ياهریره  وبا 

خیـش لاّمعلا و  زنک  مشـش  دلج  رد ص 153  يدـنه  یقّتم  بقاـنم و  رد  یعفاـش  هیقف  یلزاـغم  نبا  طـسوا و  رد  یناربط  دنـسم و  رد  لـبنح 
رد یطویس  نیدلا  لالج  هدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  قعاوص و  رد ص 74 و 75  یّکم  رجح  نبا  دئارف و  رد  ینیومح  مالسالا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـناهدروآ  نارگید  يولعلا و  صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلا  دـبع  وبا  ماما  ءاـفلخلا و  خـیرات  ص 116 
دقف ینّبـس  نم  ینّبـس و  دقف  هّبـس  نم  ّیلع  نم  انا  یّنم و  ّیلع  ضوحلا ، ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یلع  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ّیلع  دومرف 

. هّللا ّبس 
مالسلا مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  هعمج  زامن  هبطخ  ربنم و  يالاب  یتح  الم  رب  ینلع و  هیواهلا  هیلع  هیواعم  هک  دشاب  رظان  دوخ  کلذ  عم 

دشاب رورسم  اهنآ  لمعب  رشابم و  ینیعالم  نینچ  اب  هاگنآ  دنیامن  نعل  ار  ترـضح  نآ  سلاجم  ربانم و  مامت  رد  دهد  رما  زین  دیامن و  نعل  ار 
!؟ تسین دودرم 

!!؟ دیامن ترضح  نآ  نعلب  راداو  جییهت و  ار  مدرم  دشاب و  اهنآ  رای  کمک  ثیداحا  لعج  اب  اهنآ  اب  ترشاعم  رب  هوالع 
هّللا مرک  یلع  ّبس  نعلب و  راداو  ثیداحا  لعج  اب  ار  مدرم  لد  كاپ  یباحـص  هک  میئامن  لوبق  ار  اهتمهت  نیا  ام  هک  تسا  لوقعم  ایآ  خیش :

. دشابیمن نایعیش  ياههتخاس  زا  اهتمهت  زا  عون  نیا  ایآ  دیامنب  ههجو 
مدع رب  یعطق  لیلد  دومن  ار  یلمع  نینچ  هباحـص  زا  يدرف  رگا  دـیامنب و  ار  یلمع  نینچ  لد  كاپ  یباحـص  هک  تسین  لوقعم  اعطق  یعاد :

. دوب دهاوخ  نوعلم  دودرم و  قفانم و  امتح  دشابیم و  وا  لد  یکاپ 
رباکا هعیـش  ياملع  عامجا  رب  هوالع  هک  يرایـسب  رابخا  ّصنب  تسا  شتآ  لها  نوعلم و  دودرم و  اعطق  ربمغیپ  ادخ و  هدننک  ّبس  هکنآ  هچ 

. تسا هدومن  ّبس  ارم  يادخ  ارم و  دیامن  ّبس  ار  یلع  سک  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع 
ياملع زا  ضعب  اـب  نخـس  يور  دـیدومن  روصت  دـیدومرف و  هابتـشا  تسا  نایعیـش  تاـیلعج  زا  اـهتمهت  زا  عون  نیا  دـیدومرف  هکنیا  اـما  و 

هارمگ ار  ربخیب  ماوع  دننزیم و  لد  كاپ  نایعیـشب  اهتمهت  دنزاسیم و  اهغورد  دوخ  دوصقم  فدـهب و  ندیـسر  يارب  هک  دـیراد  ناتدوخ 
. دنرادن هّللا  دنع  همکاحم  تمایق و  زا  یکاب  دنزاسیم و 

تبـسن هک  میربب  راظتنا  هنوگچ  ام  دـیهدب  رابخا  لعج  تمهت  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  باحـصاب  یلاع  باـنج  یتقو  هتبلا  خـیش :
مانشد تمهت و  دب و  تبسن  ناتیئامنرنه  زا  هجرد  اهتنم  نایعیش  امش  دیهدن  دب  تبسن  تعامج  ّتنس و  ياملع  زا  هذباهج  نایمالسا  رخافمب 

. تسا ناگرزب  نداد 
راتفگ فالخ  رب  تداهش  هعیش ) یّنس و  زا   ) مالسا نرق  هدراهچ  خیراوت  بتک  دیداد  امب  یئاهتبسن  نینچ  هک  دیدومن  یفطلیب  یلیخ  یعاد 

. دهدیم امش 

نیفلاخم لباقم  رد  نایعیش  تیمولظم 
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زا نیموصعم  همئا  زا  مظاعا  هب  ندز  تمهت  ندومن و  ّبس  نعل و  نداد و  شحف  هتسویپ  نونکات  اهیوما  روهظ  تردق  مالسا و  لّوا  ردص  زا 
هک هدوب  اهیوما ) تعاـمج  ّتنـس و  وریپ  ینعی  یّنـس  ماـنب   ) ناناملـسم یـسایس  نارگیزاـب  صوصخم  اـهنآ  مولظم  نایعیـش  هرهاـط و  ترتع 

اهدص ناناملـسم  نایم  یئادج  هقرفت و  داجیا  ربخیب و  ماوع  ياوغا  يارب  دوخ  هربتعم  بتک  رد  امـش  ياملع  زا  دارفا  نیرتهتـسجرب  نونکات 
ناربهر دننام  نعل  ّبسب و  هدیمان و  یلاغ  كرشم و  رفاک و  یـضفار و  ار  اهنآ  هداد و  تبـسن  مولظم  نایعیـشب  رادخاش  ياهغورد  اهتمهت و 

. دنیامنیم روفنم  ربخیب  یّنس  لد  كاپ  ناردارب  رظن  رد  ار  اهنآ  دوخ  هیلوا 
موکحم اعطق  دیئامن  تباث  ار  رما  نیا  دیناوتن  امـش  رگا  هتـسب  غورد  هدز و  تمهت  نایعیـشب  تبـسن  دوخ  باتک  رد  ینـس  ملاع  مادک  خـیش :

دنشاب و تحار  ات  دنراذگب  ار  هدساف  دیاقع  لامعا و  نایعیـش  تسا  تقیقح  نیع  دناهتـشون  هتفگ و  هچنآ  ام  ياملع  اریز  دیـشابیم  طوقـسب 
. دنیامنن اهنآ  زا  داقتنا 

( هبر دبع  نبا  ياهتمهت   ) نایعیشب ینس  ياملع  ياهتمهت  غورد و  ياهتبسن 

رباکا هک  یئاـهتمهت  تاـیلعج و  بیذاـکا و  نارازه  زا  ياهنومن  مراد  رـضاح  هظفاـح  رد  هچنآ  زا  ضعبب  دـیدومن  روبجم  ار  وگاـعد  یعاد :
نشور ناناملسم  كاپ  حورب  ار  تواضق  نایب و  ربخیب  مدرم  راکفا  ندش  نشور  يارب  مرتحم  سلجم  نیا  رد  دناهداد  نایعیشب  امش  ياملع 

. میامن راذگاو  ریمض 
رد يرمق  لاس 328  یفوتم  یکلام  یسلدنآ  یبطرق  هبر  دبع  نب  دّمحم  نب  دمحا  رمع  وبا  نیدلا  باهـش  امـش  یبدا  ياملع  رخافم  زا  یکی 

تما نیا  دوهی  دنتسه  اراد  ار  نامیا  مالـسا و  بابل  ّبل  هک  ار  لدکاپ  دحوم  نایعیـش  دیرفلا  دقع  لوا  دلج  زا  رد ص 269  هک  هدوب  هبطرق 
ناونع نیاب  هاگنآ  دـنرادیم  نمـشد  ار  مالـسا  مه  نایعیـش  دـنرادیم  نمـشد  ار  يراصن  اهیدوهی  هک  یمـسق  ناـمه  هتـشون  هدومن و  یفرعم 

!؟ تسا هدز  نایعیشب  رایسب  ياهتمهت 
؟ دنتسین قالط  زا  دعب  هّدعب  لئاق  زین  و  دنرادن ؟ هدیقع  قالط  هسب  دوهی  دننام  نایعیش  دیوگ  هلمج  زا 

دبع نبا  ياقآ  ياهتمهت  نیاب  دنتسه  نایعیش  اب  رشاعم  هک  یئاهیّنس  مامت  امش و  دوخ  هکلب  سلجم  رد  رـضاح  نایعیـش  مرتحم  نایاقآ  لاحلا 
قالط زا  دـعب  نتـشاد  هاگن  هدـع  هقیرط  قالط و  هس  تاروتـسد  زا  نوحـشم  ام  هیلمع  لئاسر  هیهقف و  بتک  ماـمت  هکنآ  هچ  دـیدنخیمن  هبر 

. دشابیم بدا  زا  رود  بیدا  نیا  بذک  رب  ناهرب  رتگرزب  قالط  زا  دعب  نتشاد  هاگن  هّدع  قالط و  رد  نایعیش  تایلمع  هوالعب  تسا 
رب یتسیاب  هک  یتلاح  رد  هدروآ  ربمغیپ  يارب  یضوع  ار  یحو  ارچ  هکنآ  ّتلعب  دنرادیم  نمـشد  ار  لیئربج  دوهی  دننام  نایعیـش  دیوگ  زین  و 
هچ ات  دندیدنخ  فرح  نیا  ندینـش  زا  نایعیـش  نایاقآ  هک  دیئامرفب  هظحالم  دندیدنخ ) یگمه  سلجم  نایعیـش  ( !؟ دشاب هدروآ  یحو  یلع 

. دنشاب یفیخس  هدیقع  نینچب  دقتعم  هکنآب  دسر 
یتمهت نینچ  دیـشکیم  تلاجخ  دادیم  دوخب  ار  نایعیـش  بتک  هعلاطم  هّیهت و  تمحز  ای  دراذگیم  شیپ  یمدق  اقیرفا  هشوگ  زا  درم  نیا  رگا 

؟ دنک ادج  مه  زا  ار  ناناملسم  دیامن و  هبتشم  ناربخیب  رب  ار  رما  ات  هدز  ادمع  مه  دیاش  دزیمن ، ار 
نآب یحو  لوزن  رد  یهابتشا  ادبا  هک  مینادیم  قح  رب  تباث  ربمغیپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  یفطصم  دّمحم  ترضح  نایعیش ، ام 

میدـقتعم بلاط  یبأ  نب  یلع  نآب  هداد و  تبـسن  تقیقحیب  درم  نآ  هک  مینادـیم  نآ  زا  رتالاب  ار  نیما  لیئربج  ماقم  هتفرن و  راکب  ترـضح 
. تسا هدومن  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  تفالخ  تیاصوب و  لاعتم  يادخ  بناج  زا  ار  وا  یهلا ) یحو  نیما   ) لیئربج هک 

امش رب  گرم  ینعی  مکیلع  ماسلا  دنیوگیم  مالس  ضوع  دنسریم  مهب  یتقو  دننکیمن  لمع  ربمغیپ  ّتنسب  دننادوهی  دننام  نایعیش  دیوگ  زین  و 
؟ داب

. دشابیم وا  راتفگ  بذک  رب  لیلد  رتگرزب  نّنست  لها  ناردارب  امش  اب  رگیدکی و  اب  نایعیش  ترشاعم  لمع و  زرط  دندیدنخ ) ادیدش  نایعیش  )
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؟ دننادیم لالح  ار  ناناملسم  لام  ندروخ  نینچمه  دننادیم و  لالح  ار  ناناملسم  مامت  نوخ  دوهی  دننام  نایعیش  دیوگ  رتبجع  و 
ناج رد  فرصت  هک  دسر  هچ  ات  مینادیمن  لالح  ار  راّفک  لام  ناج و  ام  هک  دینیبیم  دیتسه و  نایعیش  لامعا  دهاش  دوخ  امش  هکنآ  لاح  و 

. دشابیم هریبک  ناهانگ  زا  سفن  لتق  هدمآ و  رامشب  هانگ  رتگرزب  سانلا  ّقح  هعیش  بهذم  رد  میئامنب و  دوخ  ناملسم  ناردارب  لام  و 
. مزادرپب وا  راتفگ  تایلزه  هب  دهدیمن  هزاجا  نیا  زا  شیب  سلجم  تقو  هک  دشابیم  امش  گرزب  ياملع  زا  یکی  لاوقا  زا  یضعب  اهنیا 

مزح نبا  ياهتمهت 

باتک رد  هک  دشابیم  هلبل  هیداب  رد  يرمق  لاس 456  یفوتم  یسلدنا  مزح  نب  دیعس  نب  دمحا  نب  یلع  دّمحم  وبا  امش  ياملع  رباکا  زا  یکی 
لوا دـلج  اصوصخم  تسا  هدز  نایعیـشب  بیجع  ياهتمهت  اهغورد و  اب  مأوت  رایـسب  ياهتراسج  لحنلا ) للملا و  یف  لـصفلا   ) دوخ فورعم 

هک دنتسه  ینایوگغورد  راّفک و  هکلب  دنتسین  ناملسم  نایعیـش  دیوگ  احیرـص  هلمج  زا  هتفگ  یتایلزه  هچ  دینیبب  دینک  هعلاطم  ار  باتک  نآ 
!؟ دناهتفرگ يراصن  دوهی و  زا  همشچرس 

!؟ دننادیم زئاج  ار  نز  هن  حاکن  نایعیش  دیوگ  مراهچ  دلج  رد ص 182  و 
رد هک  تسا  نایعیـش  هیدامتم  نورق  هیلمع  لئاسر  هّیلالدتـسا و  هّیهقف  بتک  باّذک  درم  نیا  بیجع  تمهت  راتفگ و  بذک  رب  لیلد  رتگرزب 

ینابایب لهاج  نایعیش  مامت  نافرع  لها  نادنمشناد  ءاهقف و  زا  هتشذگ  هک  تسا  مارح  مئاد  حاکنب  نز  راهچ  زا  شیب  تسا  روتـسد  اج  همه 
. هتشادن یجراخ  دوجو  ادبا  يروتسد  نینچ  هک  دننادیم  مه 

دیشکیم تلاجخ  اعقاو  دهدیم  نایعیشب  هک  يدب  ياهتبسن  اهشحف و  اهتمهت و  غورد و  لاوقا  لقن  زا  دینیبب  ار  باتک  نآ  تاوزج  امش  رگا  و 
. تسا تیافک  رادقم  نیمهب  هنومن  يارب 

هّیمیت نبا  ياهتمهت 

تبـسن هک  تسا  يرمق  لاـس 728  یفوتم  هّیمیت  نباـب  فورعم  یلبنح  میلحلا  دـبع  نب  دـمحا  رتنیدیب  هکلب  رتحـیقو  امـش  ياـملع  همه  زا 
تادـلجم یـسک  رگا  هتـشاد و  یبیجع  هنیک  ضغب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هرهاـط  ترتع  نینمؤملا و  ریما  اـنالوم  هکلب  نایعیـشب 

هحیرص و صوصن  مامت  هکنآ  زا  هتشذگ  لصا  نیمه  يور  هک  وا  توادع  تدش  زا  دوشیم  توهبم  دناوخب  ار  درم  نیا  ۀّنسلا  جاهنم  باتک 
هداد تبسن  مولظم  نایعیـشب  یبیجع  ياهتمهت  اهغورد و  دیامنیم  بیذکت  در و  ار  نیرهاط  تیب  لها  نینمؤملا و  ریما  انالوم  هیلاع  لئاضف 

دیـشک دهاوخ  هریثک  سلاجمب  نخـس  هتـشر  مهدـب  باوج  اهنآ  زا  کی  رهب  مهاوخب  رگا  هک  ددرگیم  ناریح  تام و  هدنونـش  ره  لقع  هک 
هراشا اهنآ  زا  یـضعبب  هعیـش  ءاملع  هن  دـشابیم  اهنآ  ءاـملع  ضعب  صئاـصخ  زا  غورد  تمهت و  دـننادب  خیـش  باـنج  هک  هنومن  يارب  یلو 

دسیونیم لوا  دلج  رد ص 15  ربخیب  ماوع  ءاوغا  يارب  دـهدیم  نایعیـشب  تبـسن  دوخ  هک  یئاهغورد  همه  نآ  اـب  هکنآ  بجع  میاـمنیم و 
!؟ دناهدومنن لقن  ار  اهنآ  تایاور  حاحص  باحصا  اذلف  دناهتفگن  غورد  نایعیش  دننام  هلبق  لها  فیاوط  زا  يدحا 

رد هّیماما  هّیمالک  بتک  هکنآ  لاح  و  تماما ، توبن ، لدع ، دـیحوت ، دـننادیم ، راهچ  ار  نید  لوصا  نایعیـش  دـیوگ  دلج 10  ص 23  رد  و 
دشابیم نید 3  لوصا  هک  دـندقتعم  نایعیـش  هک  میدومن  هراشا  لـبق  ياهبـش  رد  مه  اـم  هچناـنچ  دناهتـشون  اـج  همه  تسا و  مومع  سرتسد 

. دننادیم توبن  ءزج  ار  تماما  دیحوت و  ءزج  ار  لدع  داعم ، توبن ، دیحوت ،
دجاسم رد  تعامج  هن  هعمج و  هن  دشابیم  تیعمج  زا  یلاخ  اهنآ  دجاسم  دنرادن  یئانتعا  دجاسمب  نایعیـش  دیوگ  لوا  دلج  رد ص 131  و 

(. نایعیش دیدش  هدنخ  ( ؟!؟ دنناوخیم ادارف  دنراذگب  زامن  یهاگ  رگا  دننکیمن و  اپرب 
رد هدـقعنم  ياهتعامج  دـیاهدیدن و  تیعمج  زا  رپ  ار  نایعیـش  دـجاسم  ّتنـس  لها  بئاغ  رـضاح و  ناردارب  مامت  امـش و  دوخ  خیـش  ياـقآ 

تیعمج زا  رپ  ياهیلاع  دجاسم  يرهش  ره  رد  هکنآ  زا  هتشذگ  دشابیم  عّیشت  همـصاع  هک  ام  ناریا  قارع و  رد  دیاهدومنن  هدهاشم  ار  دجاسم 
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. دشابیم تدابع  ياّیهم  هدامآ و 
تعامجب ار  اهزامن  یلایل  مایا و  مامت  ناضمر  كرابم  هام  زا  هتشذگ  هک  دنراد  يدجـسم  دینیبیم  دیوش  دراو  هک  ياهدکهد  هیرق و  ره  رد 

. دنیامنیم راذگ  رب  اجنآ  رد 
هعلاطم ار  ءاهقف  هیلمع  لئاسر  تعامج ) ّتنـس و  لها   ) زیزع ناردارب  نینچمه  دینیبب و  ار  ءاملع  یلالدتـسا  هقف  بتک  ملع  لها  نایاقآ  امش 

فاعضاب لزانمب  تبـسن  ار  دجاسم  رد  زامن  باوث  هک  اجنآ  ات  دناهدومن  لقن  دجاسمب  نتفر  تعامج و  زامن  يارب  باوث  ردقچ  دینیبب  دینک 
یپ هاگنآ  دنیامن ، ءادا  تعامجب  دجاسم و  رد  ار  اهزامن  هک  دنراد  رارـصا  دنراد  تردق  هک  اجنآ  ات  نایعیـش  اذلف  دـناهدومن  رکذ  فعاضم 

!! دهدیم نایعیشب  یغورد  تبسن  هچ  باّذک  كاّته  درم  نیا  هک  دیربب 
ّجح زا  ار  روبق  ّجح  باوث  دشابیم  روبق  ترایز  اهنآ  ّجح  هکلب  دنوریمن  هّللا  تیب  ّجحب  ناناملسم  دننام  نایعیش  دیوگ  هحفص  نامه  رد  زین  و 

(. نایعیش هدنخ  ( !!؟ دنوریمن روبق  ّجحب  هک  ار  یناسک  دنیامنیم  نعل  ّبس و  هکلب  دننادیم  رتالاب  ادخ  هناخ 
باتک  ) مانب دناهداد  رارق  تدابع  نیاب  عجار  یـصوصخم  لصف  هک  دینیبیم  دـینک  زاب  ار  نایعیـش  تادابع  لئاسر  بتک و  رگا  هکنآ  لاح  و 

جح هب  فرـشت  رد  نایعیـش  يارب  هیلاع  تاروتـسد  اهنآ  رد  هک  دراد  جـح  کسانم  باتک  یهیقف  ره  هکنآ  زا  هتـشذگ  جـحلا ) باب  جـحلا ،
دومن كرت  ار  هّللا  تیب  جح  دش و  ینغتسم  رگا  ینس ) ای  هعیـش   ) ناملـسم هک  دناهدومن  لقن  نیموصعم  هّمئا  زا  يرابخا  هک  اجنآ  ات  دناهداد 

. اّیسوجم تئش  نا  اّینارصن و  تئش  نا  اّیدوهی و  تئش  نا  ۀتیم  ّيا  تم  هل  لاقی  گرم  ماگنه  تسا و  جراخ  مالسا  هقبر  زا 
تایلاع و تابتعب  فرشت  هک  یتاهد  یماع  هعیش  کی  زا  امش  دنیامن  هّللا  تیب  جح  كرت  نایعیـش  یتاروتـسد  نینچ  اب  دنکیم  رواب  لقع  ایآ 

. داد دهاوخن  باوج  امشب  همظعم  هّکم  زج  دروآ  ياجب  دیاب  اجک  ار  ّجح  لمع  هک  دینک  لاؤس  دیامنیم  راهطا  همئا  روبق  ترایز 
هک دهدیم  غورد  تبـسن  دـیفم  نامعن  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  مظعا  ّلجا  خیـش  هعیـش  ءاملع  رخافم  زا  یکیب  ربخیب  ادـخ  زا  درم  نیا  هاگنآ 

باتک نآ  رد  هک  تسا  مومع  تسد  رد  تارایزلا  کـسنم  ماـنب  خیـش  باـتک  هکنآ  لاـح  و  دـهاشملا ) جـحلا  کـسانم   ) ماـنب دراد  یباـتک 
. هداد تارازم  ریاس  دننام  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  نیرهاط  همئا  هسدقم  باتع  اب  فرشت  ترایز و  تاروتسد 

ربمغیپ هیلاع  روبق  ترایز  هبجاو ) هن   ) هبودنم تادابع  زا  تسا  هتشون  اهنآ  لوا  رد  هک  دید  دیهاوخ  دیئامن  هعلاطم  ار  رازم  بتک  امـش  رگا  و 
. دشابیم مالّسلا  مهیلع  ترضح  نآ  ترتع  زا  نیرهاط  همئأ  مرکا و 

هّللا تیب  هب  فرـشت  راختفا  رفن  نارازه  یلاس  ره  رد  هک  تسا  نایعیـش  لـمع  ربخیب  ادـخ  زا  درم  نیا  راـتفگ  بذـک  رب  لـیلد  نیرتگرزب  و 
. دنمانب یجاح  ار  اهنآ  هک  دنیامنیم  راختفا  تعجارم  زا  دعب  ددرگیم و  اهنآ  بیصن 

!! دیربب یپ  باّذک  درم  نیا  ياهیزادرپغورد  هب  هاگنآ 
ار رمع  رکب و  یبا  ینعی  دننکیم  نعل  ار  اهنآ  هتسویپ  دنمانیم و  رمع  رکب و  یبا  مانب  ار  دوخ  ياهگـس  نایعیـش  دیوگ  لوا  دلج  رد ص 11  و 

!؟ دناهدومن نعل 
(. بّجعت اب  نایعیش  هدنخ  )

مولظم نایعیـشب  تمهت  غورد و  بذـک و  تبـسن  هزادـنا  نیا  ات  هک  درم  نیا  نید  نتـشادن  بّصعت و  دانع و  زا  دـنکیم  بجعت  ناسنا  اـعقاو 
!! دهدب

دناهدروآ اج  همه  رد  دـناهدومن و  یفرعم  نیعلا  سجن  ار  گس  ناشیا  هدـیقع  فالخ  رب  هعیـش  رابخا  ماکحا و  بتک  مامت  رد  هکنآ  لاح  و 
. ددرگیمن لزان  هناخ  نآ  لهاب  ادخ  تمحر  دشاب  گس  یناملسم  هناخ  رد  رگا  هک 

هک یصوصخم  طئارش  اب  یناب ) هّلک  و  هناخ ، ینابساپ  و  راکش ، يارب   ) اج دنچ  رد  رگم  دنتسه  گس  يرادهاگن  زا  عونمم  هعیـش  ناناملـسم 
دوب نآ  يارب  دیزی  اب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابأ  مرکا  ربمغیپ  دیهش  طبس  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  تفلاخم  ّتلع  کی  دناهدومن  تبث 

. دومنیم يرادهگن  گس  هروکذم  تاهج  نودب  هناخ  رد  دومنیم و  يزاب  گس  دیزی  هک 
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مهّتم ار  اهنآ  ام  هدش ) انثتـسم  هک  هروکذم  تاهج  نودب   ) دیامنیم يرادهگن  گس  هناخ  رد  هک  مینیبب  ار  ینـس  هعیـش و  زا  یناملـسم  رگا  و 
. میرادن اهنآب  هدیقع  هدومن و  نید  رد 

يرادهگن گس  هناخ  رد  تسا ) سجن  هناخ  نآ  دشاب  دازآ  هناخ  ره  رد  گس  هک   ) هغیلب تادیکأت  نیا  اب  هعیش  تسا  نکمم  هنوگچ  هاگنآ 
؟ دنیامن نعل  ّبس و  ار  اهنآ  ای  دراذگب !؟ اهنآ  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرتحم  هباحص  مان  هوالعب  دیامن 

. جاجل دانع و  بّصعت و  زا  میربیم  ادخب  هانپ  ناملسم ، عون  نیا  رب  فا 
دیتسناوتن رگا  میوشیم و  درم  نیا  ياههتفگ  مامتب  میلست  ام  دشاب  هدرک  یلمع  نینچ  هک  دیداد  ناشن  لهاج  یماع  ول  هعیش و  کی  امش  رگا 

داجیا هدش و  ربخیب  مدرم  ياوغا  ثعاب  ملع  لها  سابلب  هک  بّصعتم  جوجل  دونع  نامدرم  رب  دینک  نعل  سپ  تسناوت ) دـیهاوخن  زگره  (و 
. دنیامنیم ناناملسم  نایم  رد  توادع  فالتخا و 

زا یبکرم  اهزور  ءارماس  رد  بادرـس  دننام  اهاج  زا  يرایـسب  رد  اذل  دنـشابیم  رظتنم  ماما  رظتنم  نوچ  نایعیـش  دسیونیم  مود  دلج  رد  زین  و 
رد امن و  جورخ  میتسه  تمدخ  هدامآ  حّلـسم  همه  تسا  رـضاح  بکرم  دوخ  ماماب  دننزیم  دایرف  دـننکیم و  رـضاح  نآ  ریغ  ای  رطاق  ای  بسا 
هک دننکیم  زامن  كرت  یـصاخشا  اهنآ  نایم  دیامن و  جورخ  ات  دنزیم  ادص  ار  ترـضح  نآ  هداتـسیا  قرـشمب  ور  ناضمر  كرابم  هام  رخاوا 

!؟!؟ ددرگ مورحم  ترضح  نآ  يرازگتمدخ  زا  دشاب و  زامن  رد  وا  دوش و  رهاظ  ترضح  نآ  ادابم 
(. هعیش یّنس و  زا  راّضح  دیدش  هدنخ  )

میرادن هتفگ  یتایلزه  نینچ  هداتفا  رود  ياهنابایب  هشوگ  رد  هک  يدرم  نآ  روآهدنخ  باسحیب و  ياهتمهت  راجنهان و  ياهراتفگ  زا  بجع 
مامت هک  ءاّرماس  رد  اصوصخم  دـنروشحم و  نایعیـش  اب  دـالب  ماـمت  رد  هک  میراد  هریغ  یقـشمد و  يرـصم و  زورما  ياـملع  زا  بجعت  هکلب 

گرزب ءاملع  زا  هدرکن و  قیقحت  اهنآ  زا  دنتسه  یّنس  یگمه  مه  سدقم  بادرـس  ماّدخ  یتح  دنـشابیم و  نّنـست  لها  ناردارب  زا  نآ  یلاها 
!!! دنیامنیم جرد  دوخ  ياهباتک  رد  تاهّرت  تافارخ و  لیبق  نیا  هدومن و  اههّیمیت  نبا  لاثما  تاّیلزه  زا  ّتیعبت  هدینشن 

رگا دـناهداد و  تبـسن  نایعیـش  هعماجب  نّنـست  لـها  ءاـملع  رباـکا  هک  یئاـهتناها  رادـخاش و  ياـهغورد  اـهتمهت و  زا  ياهنومن  دـندوب  اـهنیا 
تقو رایسب  ياهبـش  یتسیاب  مزادرپب  مهلاثما  ناهبزور و  یـضاق  ظحاج و  یکم و  رجح  نبا  لیبق  زا  اهنآ  یمامت  لاوقا  تسرهفب  متـساوخیم 

. دندرگ نارگید  يامنهار  دنتساوخیم  هک  ءاملع  زا  لیبق  نیا  تاّیلزه  راتفگ و  عامتساب  میامن  عیاض  ار  اهامش  رمع  مریگب و  ار  امش 
اقیقحت هک  یتروص  رد  هدومن  ادیپ  یناهج  تیفورعم  رایسب  هک  اهنآ  بتک  زا  اسب  هچ 

یناتسرهش ياهیراکطلغ 

رد هک  يرمق  لاس 548  یفوتم  یناتـسرهش  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  لحن  للم و  دننام  درادن  نآ  فلؤم  عالطا  ملع و  تهج  زا  یتمیق  ردق و 
. درادن تمیق  ردق و  يزیشپ  ردقب  قیقحت  بابرا  دزن 

یتسرپیلع و تبسن  زا  هتشذگ  هداد  نایعیشب  هک  اجیب  ياهتمهت  اوران و  ياهتبسن  هچ  دنیبیم  دیامنیمزاب  یمدآ  هک  ار  باتک  نآ  تاحفص 
هک تسا  مولعم  تسا و  هداد  اهنآب  تسا  رانک  رب  اهنآ  زا  نایعیـش  حور  رود و  اهنآ  زا  عرـش  لقع و  هک  یتافارخ  هیبشت و  خـسانتب و  هدـیقع 

. هتشادن قیاقح  رد  قّمعت  صیخشت و  هوق 
يور یفاک  قیقحت  نودـب  هتفگ  هچ  ره  سک  ره  هتـسشن  ایند  هشوگ  هتـشادن  خـیرات  عیاقو  رب  مه  یفاک  عالطا  ملع و  تسا  حـضاو  هوـالعب 

دیامنیم دروخ  رب  باتک  زا  یتمـسق  رد  غورد  بذـک و  ياههتفگب  لقاع  ناسنا  یتقو  هدراذـگ  لحن  للم و  باتک  ار  شمان  هتـشاگن  لاـیخ 
. دشاب هدومنن  يزادناملق  لایخ  يور  مسق  نیمه  مه  باتک  ياهتمسق  ریاس  رد  اجک  زا  هک  دوشیم  هداتفا  رابتعا  زا  وا  رظن  رد  باتک  هیقب 
فلؤم هدرب و  باتک  یّلک  بلاطمب  یپ  یئزج  رما  نیمه  زا  مرتحم  ناگدـنناوخ  هک  میامنیم  هراشا  یخیرات  هداـس  هعقو  کـی  هب  هنومن  يارب 

. دنسانشب ار  رابودنبیب 
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رد شمرکم  دهشم  یقنلا و  دمحم  نب  یلع  ماما  ترـضح   ) یقت دمحم  ماما  ترـضح  زا  دعب  دسیونیم  هیرـشعینثا  تالاح  عیاقو و  نمض 
هّللا مالـس  یقنلا  یلع  ماما  يداه  ترـضح  كرابم  ربق  هک  دـننادیم  مه  لافطا  نانمـشد و  یتح  یماع  فراـع و  ره  هکنآ  لاـح  تسا و  مق 

هک تسا  یلاع  رایـسب  يالط  دـبنگ  مرح و  ياراد  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شرابتالاو  دـنزرف  ربق  يولهپ  ءارماس  رد  هیلع 
(. تسا هتشاد  ار  نآ  ندومن  بّهذم  راختفا  راجاق  هاش  نیدلا  رصان  موحرم 

دـنیوگیم و غورد  نایعیـش  دـنیامرفن  خیـش  بانج  اـت  مدومن  هراـشا  ار  کـی  رازه  زا  هنومن  يارب  مهدـن  مـالک  لوط  نیا  زا  شیب  تسا  سب 
. دنتسه هراک  نیا  ناشدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  دننزیم  تمهت 

ار وا  تالاح  عیاقو  مه  ّتنـس  لها  ياـملع  رباـکا  هکلب  مدزن  تمهت  مدومنن و  تراـسج  هریره  وبأ  ياـقآب  اـهنت  یعاد  دـننادب  هکنیا  يارب  و 
. میامنیم هراشا  نآ  زا  ضعبب  راصتخا  وحنب  دناهدومن  طبض 

نآ تالاح  هریره و  وبا  تمذم  رد  رابخا 

لقن یفاکسا  رفعج  وبا  ماما  دوخ  داتسا  خیش و  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  مراهچ  دلج  رد  زین  لوا و  دلج  رد ص 358  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
مالّسلا هیلع  یلع  زا  نتسج  يرازیب  نعط و  رد  هحیبق  رابخا  هک  دومن  رومأم  ار  نیعبات  هباحص و  زا  یعمج  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  هک  دیامنیم 

لعج هک   ) صاخـشا نآ  هلمج  زا  دندادیم  حیابق  راشتنا  دندوب و  رما  نیا  لوغـشم  هتـسویپ  اهنآ  اذلف  دنهد  راشتنا  مدرم  نایم  دـنیامن و  لعج 
. دندوب هبعش  نب  ةریغم  صاع و  نب  ورمع  هریره و  وبا  دندومنیم ) مالّسلا  هیلع  یلع  تمذم  نعط و  رد  هحیبق  ثیداحا 

لابقتسا ترثک  دش  هفوک  دجسم  دراو  هیواعم  اب  هریره  وبأ  یتقو  هک  هدومن  تیاور  شمعا  زا  رد ص 359  ات  دهدیم  ار  ایاضق  لّصفم  حرش 
ایآ قارع  مدرم  يا  تفگ  هاگنآ  مدرم ) هجوت  بلج  يارب   ) دزیم رس  رب  یتسد  ود  هک  یتلاح  رد  تساخرب  دوخ  ياپ  ود  رب  دید  ار  ناگدننک 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  زا  نم  هک  ار  هچنآ  نم  زا  دیونشب  مرخب  مدوخ  رب  ار  منهج  شتآ  میوگب و  ربمغیپ  ادخ و  رب  غورد  نم  دیربیم  نامگ 

لاق و نیعمجا ، سانلا  ۀـکئالملا و  هّللا و  ۀـنعل  هیلعف  اثدـح  اهیف  ثدـحا  نمف  یمرح  ۀـنیدملا  امرح و  ّیبن  ّلکل  ّنا  دومرف  هک  مدینـش  هلآ  و 
. اثدح اهیف  ثدحا  اّیلع  ّنا  هّللاب  دهشا 

ار وا  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  زکرم  هفوک  رد  مه  نآ  هدومن  واـب  یتمدـخ  وچمه  هریره  وبا  هک   ) دیـسر هیواـعمب  ربخ  نیا  یتـقو 
. یهتنا دینادرگ . هنیدم  یلاو  ار  وا  داد و  شاهزئاج  دومن  شمارکا  دندروآ 

نیدـشار يافلخ  زا  یکی  اب  هیواعم  دـنیآشوخ  يارب  هک  ار  یمدآ  نینچ  تسا  راوازـس  دـشابیمن و  وا  تیدودرم  رب  لیلد  لاـمعا  نیا  اـیآ 
حودمم کین و  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هباحص  زا  يزور  هک  نوچ  هدومن  راتفر  مسق  نآ  اهنآ  فرـشا  لضفا و  لمکا و  هکلب 

. دینادب
. دنناوخب نوعلم  دودرم و  ار  وا  هک  تسا  نایعیش  تسد  رد  وا  تینوعلم  رب  یلیلد  هچ  خیش :

. دشابیم شتآ  لها  دودرم و  نوعلم و  امتح  نیقیرف  قافتاب  ربمغیپ  هدننک  ّبس  هکنآ  لئالد  زا  یکی  دشابیم  تسد  رد  يرایسب  لئالد  یعاد :
ار یلع  سک  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  دـناهدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباـکا  مدومن  ضرع  ـالبق  هک  يراـبخا  رباـنب  و 

نعل ّبس و  رب  هوالع  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  هریره  وبا  نوچ  هدومن  ّبس  ار  ادخ  دیامن  ّبس  ارم  هک  یـسک  هدومن و  ّبس  ارم  دیامن  ّبس 
ار مدرم  دش  ضرع  هچنانچ  ثیدح  عضو  لعج و  هطساوب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا  یلوم  انالوم و  ندومن 

!! دومنیم ترضح  نآ  ّبسب  راداو 

نیملسم راتشک  ملظ و  رد  ةاطرا  نب  رسب  اب  هریره  وبا  تکرش 

ناکّلخ و نبا  نودلخ و  نبا  يدوهمـس و  هماّلع  دـیدحلا و  یبأ  نبا  ریثأ و  نبا  يربط و  نوچ  ناتدوخ  نیخروم  رباکا  هکنآ  لئالد  هلمج  زا 
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نمی و لها  یبوکرس  يارب  ار  سفنلا  ّیقش  بلقلاّیسق  راوخنوخ  كاّفس  ةاطرا  نب  رسب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  هک  یعقوم  دناهتشون  نارگید 
هلابت فئاط و  هکم و  هنیدـم و  رد  دومن  هناور  هنیدـم  قیرط  زا  یماش  یگنج  درم  رازه  راهچ  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـنالوم  ناـیعیش 

تناها و هجرد  اهتنم  اهنآ  فارطا  تومرضح و  اعنـص و  و  دوب ) نادمه  لیابق  زا  هک   ) بحرا هلیبق  نارجن و  و  هماهت ) رد  تسا  يرهـش  هک  )
ریغص لفط  ود  یّتح  دندومنن  ءاقبا  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  مشاه و  ینب  ناوج  ریپ و  هب  دندومن  لامعا  ار  يدعت  ملظ و  ماع و  لتق  یکاّفس و 

ات دیرب  رـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  فرط  زا  دوب  نمی  یلاو  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مرکا  مع  نبا  سابع  نب  هّللا  دیبع  زا 
!؟ دناهدروآ رفن  رازه  یس  زا  هدایز  رفس  نآ  رد  ار  نوعلم  نآ  رماب  ناگدشهتشک  هرامش  هک  اجنآ 

رد هک  تسا  امـش  بولطم  هریره  وبا  ياقآ  زا  بجع  یلو  هدـش  هدـید  اهنیا  زا  شیب  اهنآ  عابتا  اهیوما و  زا  هکنآ  هچ  تسین  یبّجعت  اـهنآ  زا 
. دوب وا  عیجف  تایلمع  رظان  رضاح و  راوخنوخ  كاّفس  رسب  تنواعم  ّتیعمب و  ترفاسم  نیا 

بویا وبا  يراصنا و  هّللا  دبع  نب  رباج  دننام  عافد  الب  هانگیب  مدرم  نآ  دندروآ و  دراو  هرونم  هنیدم  لهاب  هک  یمتـس  ملظ و  رد  اصوصخم 
هک يراصنا  بویا  وبا  هناخ  دـننام  ار  اهنآ  ياههناخ  ناهنپ و  اههناخ  رد  یخرب  يرارف و  یـضعب  نازرل  ناسرت و  یگمه  نارگید  يراصنا و 

. دوب وا  رای  کمک  نواعم و  هکلب  دزیمن  یفرح  دیدیم و  هریره  وبأ  دز  شتآ  دوب  هّللا  لوسر  صاخ  هباحص  زا 
فرط زا  مه  دـعب  دـنام و  اـجنآ  رد  تباـین  ناونع  ناـمهب  هریره  وبأ  همّظعم  هّکم  تمـسب  رثا  تبکن  رکـشل  نآ  تکرح  زا  دـعب  اـصوصخم 

. دیدرگ هنیدم  یلاو  ةاطرا  نب  رسب  اب  تدعاسم  يرازگتمدخ و  نیا  ناربجب  هیواعم 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تبحاصم  ترایزب و  فرـشم  هک  لاس  هس  تدم  رد  هک  تسرپایند  درم  نیا  ایآ  دـیهد  فاصنا  ادـخب  ار  امش 

همـالع لـیبق  زا  نیقیرف  ياـملع  ماـمت  هک  ار  فورعم  ثیداـحا  اـیآ  هدوـمن ؟ لـقن  ترـضح  نآ  زا  ثیدـح  رازهجـنپ  زا  هداـیز  هدوـب و  هلآ 
مرکا لوسر  زا  دانـسا  هلـسلس  اب  نارگید  هرکذت و  رد ص 163  يزوج  نبا  طبـس  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  هنیدملا و  خـیرات  رد  يدوهمس 

ۀـکئلملا و هّللا و  ۀـنعل  هیلع  هّللا و  هفاخا  املظ  هنیدـملا  لها  فاخا  نم  دومرفیم  ررکم  هک  دوب  هدینـشن  دـناهدومن  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یف هّللا  هباذا  ّالا  ءوسب  دحا  ۀنیدملا  لها  دیری  ال  یتنیدم ، فاخا  نم  هّللا  نعل  الدـع ، افرـص و ال  ۀـمیقلا  موی  هنم  هّللا  لبقی  نیعمجا ال  سانلا 

. صاصرلا بوذ  رانلا 
هوالعب دندومن  هنیدـم  لها  رد  سرت  فوخ و  داجیا  يّدـعت و  ملظ و  همه  نآ  هک  يرکـشل  رد  دومن  تکرـش  هنوگچ  تروص  نیا  رد  سپ 

ّبسب ار  مدرم  ندومن  راداو  ثیداحا و  لعجب  ترضح  نآ  هرهاط  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یـصو  قح و  هفیلخ  اب  تفلاخم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  زا  هک  یـسک  نینچ  دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امـش  هداد  رارق  دوخ  رب  ّبس  ار  وا  ّبس  ربمغیپ  هک  یـسک 

. دشابیمن لوسر  ادخ و  دودرم  هدوب  لوغشم  ثیداحا  لعج  عضوب و 
. دیناوخیم لاّعج  عاّضو و  نیدیب و  ار  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  باحصا  نیرتقثوم  هک  دیئامرفیم  یفطلیب  خیش :

ار وا  رمع  ندز  هنایزات  هریره و  وبا  ندوب  دودرم 

رمع یناث  هفیلخ  هدومن  تیانع  واب  تبسن  ار  یفطلیب  عون  نیا  هک  یـسک  لوا  هکلب  مدومنن  یفطلیب  هریره  وبا  هب  تبـسن  اهنت  یعاد  یعاد :
پاچ هغالبلا  جهن  حرش  موس  دلج  رد ص 104  دیدحلا  یبا  نبا  لاس 23 و  ثداوح  رد  ریثا  نبا  دننام  خـیرات  بابرا  هک  دوب  باّطخلا  نب 

هدومن و عمج  يرایسب  لام  دنداد  ربخ  واب  دومن  نیرحب  یلاو  ار  هریره  وبا  لاس 21  رد  رمع  هفیلخ  نوچ  هک  دناهدومن  لقن  نارگید  رصم و 
تقرسا هباتک  ّودع  هّللا و  ّودع  ای  تفگ  هفیلخ  دیسر  هفیلخ  تمدخ  هکنیمه  هدومن  لوزعم  ار  وا  لاس 23  رد  اذل  هدیرخ و  يدایز  ياهبسا 

نمب مدرم  یئایاطع  هکلب  مدرکن  يدزد  زگره  تفگ  ار  ادخ  لام  يدومن  يدزد  ایآ  ادخ  باتک  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  يا  ینعی  هّللا ، لام 
. دنداد

هفیلخ دسیونیم  دیرفلا  دقع  لوا  دلج  رد  ّهبر  دبع  نبا  هباصا و  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تاقبط و  مراهچ  دـلج  رد ص 90  دعس  نبا  زین  و 
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راـنید دصـشش  رازه و  هب  یئاهبـسا  ماهدینـش  کـنیا  یتشادـناپب  ینیلعن  شفک و  مدوـمن  نیرحب  یلاو  ار  وـت  یتـقو  ادـخ  نمـشد  يا  تفگ 
ردق نآ  تساخرب  اج  زا  دیدرگ  ریغتم  هفیلخ  هدـیدرگ  رایـسب  نآ  جـیاتن  هک  تسا  مدرم  يایاطع  تفگ  يدروآ  اجک  زا  يدومن  يرادـیرخ 

لاملا تیب  لیوحت  هتفرگ و  وا  زا  دوب  هدومن  هریخذ  نیرحب  رد  هک  رانید  رازه  هد  درک  رما  هاـگنآ  دـش  دولآنوخ  اـت  دز  وا  تشپ  رب  هناـیزات 
وبا باّطخلا  نب  رمع  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دسیونیم  حیحص  لوا  دلج  رد ص 34  ملسم  هکلب  دز  ار  وا  تفالخ  نامز  رد  اهنت  هن  دنداد .

رفعج وبا  لاق  دیوگ  هغالبلا  جهن  حرـش  لوا  دـلج  لـیاوا ص 360  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دروـخ  نیمز  رب  تشپ  هب  اـت  دز  ردـق  نآ  ار  هریره 
نوکت نا  کب  يرحا  ۀیاورلا  نم  ترثکا  دق  لاق  ةرّدلاب و  رمع  هبرـض  ۀیاورلا  ّیـضرم  ریغ  انخویـش  دنع  لوخدـم  ةریره  وبا  و  یفاکـسالا ) )

. هلآ هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  یلع  ابذاک 
لقن زا  عنم  دومن و  شرجز  دز و  هنایزات  اـب  ار  وا  رمع  هفیلخ  دـنیامنیم  لـقن  لاّـمعلا  زنک  رد ص 239  یقتم  ریبک و  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا 

نآ فرط  زا  یئوگب  غورد  هکنیا  زا  يرتراوازـس  وـت  ربـمغیپ و  زا  یئاـمنیم  لـقن  داـیز  تیاور  نوـچ  تفگ  دوـمن و  هّللا  لوـسر  زا  ثیدـح 
وت ّالا  ترضح و  نآ  لوق  زا  ار  ثیدح  لقن  ینک  كرت  دیاب  اذل  دیوگب ) غورد  ترـضح  نآ  لوق  زا  دیاب  یـسنجان  وت  لثم  ینعی   ) ترـضح
رد ناگنیزوب  هک  یناتـسهوک  ینعی  ناگنیزوب  نیمزب  ای  و  هدوب ) اجنآ  زا  هریره  وبا  هک  نمی  رد  تسا  ياهلیبق  هک   ) سود نیمزب  متـسرفیم  ار 

. دنتسه دایز  اجنآ 
ترضح هک  هدومن  لقن  یفاکسا  رفعج  وبا  ماما  دوخ  داتسا  زا  رـصم  پاچ  هغالبلا  جهن  حرـش  لوا  دلج  رد ص 360  دیدحلا  یبا  نبا  زین  و 

وبا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  ءایحالا  بذکا  لاق  وا  سانلا  بذکا  ّنا  الا  دومرف  هیلع  هّللا  مالـس  نینمؤملا  ریما  نیدـحوملا  یلوم 
. یسودلا ةریره 

رد حیحـص  میود  رد  ملـسم  كردتـسملا و  صیخلت  رد  یبهذ  كردتـسم و  میـس  دـلج  رد  مکاح  ثیدـحلا و  فلتخم  لیوأت  رد  هبیتق  نبا 
رایـسب ادـخ  لوسر  لوق  زا  تسا و  باذـک  هریره  وبا  تفگیم  هدومن و  در  ار  وا  هشیاع  ررکم  هک  دـنیامنیم  لـقن  یگمه  هریره  وبا  لـئاضف 

. دیامنیم ثیدح  لعج 
نیعبات هباحـص و  هشیاع و  نینمؤملا  ما  نینمؤملا و  ریما  انالوم  رمع و  هفیلخ  دزن  رد  هکلب  میاهدـناوخن  دودرم  اهنت  اـم  ار  هریره  وبا  هرخـالاب 

. تسا هدوب  دودرم 
هریره وبأب  یهتنم  شدنـس  هک  یمکح  ره  دـننادیم و  دودرم  ار  هریره  وبأ  ثیداحأ  اـمومع  اـهفنح  اـهنآ و  ءاـملع  هلزتعم و  خویـش  هچناـنچ 

. تسا ضّرعتم  اطوسبم  مراهچ  دلج  اصوصخم  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  هچنانچ  دننادیم  لطاب  دوشیم 
دنـس رهب  مادـک و  ره  زا  نم  دـندوب  لداع  هقث و  امومع  هّللا  لوسر  هباحـص  تفگیم  امـش  تعامج  گرزب  ياوشیپ  هفینح  وبأ  مظعا  ماـما  و 

. مریذپیمن اهنآ  زا  هک  بدنج  نب  ةرمس  کلام و  نب  سنا  هریره و  وبا  هب  ددرگ  یهتنم  شدنس  هک  یثیدح  رگم  مریگیم  ثیدح  دشاب 
وا رمع  یناث  هفیلخ  هک  میئامنیم  داقتنا  ار  ياهریره  وبا  نآ  ام  دیئامنیم  داقتنا  ار  یباحـص  هریره  وبا  ارچ  هک  دیئامنن  ضارتعا  امب  نایاقآ  سپ 

. هدناوخ شباذک  لاملا و  تیب  قراس  هدز و  هنایزات  ار 
ءاملع خویـش و  زا  رباکأ  نیعبات و  هباحـص و  زا  رابک  هفینح و  وبا  مظعا  ماما  هشیاع و  نینمؤملا  ّما  هک  میئامنیم  داقتنا  ار  ياهریره  وبا  نآ  ام 

. دناهدناوخ دودرم  هدومن و  داقتنا  ار  وا  اهیفنح  هلزتعم و 
هّللا مالـس  هّللا  لوسر  ترتع  زا  نیرهاط  همئا  نینمؤملا و  ریما  نیدـحوملا  یلوم  انالوم و  هک  میئامنیم  داقتنا  ار  ياهریره  وبا  نآ  ام  هصـالخ 

. دناهدناوخ دودرم  باّذک و  ار  وا  دنانآرقلا  لیدع  هک  نیعمجا  مهیلع 
نیشنهیشاح هدومن  رظنفرـص  ترـضح  نآ  زا  نینمؤملا  ریما  ّتیلـضفاب  ملع  اب  هدوب و  تسرپمکـش  هک  میئامنیم  داقتنا  ار  ياهریره  وبا  نآ  ام 

دیراد لوبق  امـش  دوخ  هک   ) ار نیملـسملا  ۀفیلخ  نیقتملا و  ماما  وا ، ثیداحا  لعج  تیوقت  اب  هک  هدـیدرگ  نوعلم  هیواعم  مرن  برچ و  هرفس 
. دنیامن نعل  ّبس و  تسا ) نیدشار  يافلخ  زا  یکی 
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یفطلیب اـم  دـیدومرف  نوـچ  متفرگ  ار  امـش  تقو  يردـق  هک  مهاوـخیم  ترذـعم  مه  یلیخ  مریگن  ار  سلجم  تقو  نیا  زا  شیب  تسا  سب 
. دنشابیم وا  تیدودرمب  فرتعم  رقم و  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هباحص و  ءافلخ و  هکلب  میتسین  اهنت  ام  هک  منک  تباث  متساوخ  میئامنیم 

اب هدرک و  ثیدح  لعج  ادخ  لوسر  لوق  زا  اهنآ  يایند  ندـش  رومعم  ماقم و  هاجب و  ندیـسر  يارب  یعاّضو  لاّعج و  دارفا  نینچ  یتقو  سپ 
هوضرعاف ینم  ثیدحب  متثدح  امّلک  دومرف  ترـضح  نآ  تهج  نیمهب  دومن  دامتعا  ناوتن  یثیدح  رهب  دـندومن  طولخم  هحیحـص  ثیداحا 

. هّللا باتک  یلع 
زا دعب  زامن  يارب  دنتساخرب  دیسر  اجنیاب  هک  تبحص  تشذگ  يردق  نایاقآ  زامن  عقوم  زا  میدوب  ثحب  مرگ  رـس  یمهم  عوضوم  رد  نوچ  )

( دومن ادیپ  تیمسر  سلجم  ياچ  فرص  ءاشع و  زامن  ءادا 
لوأ میدروخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هلوقنم  ثیداحأ  زا  یثیدـح  رهب  میراـچان  امـش  اـم و  کـنیا  لـبق  تاـنایبب  رظن  یعاد :

. میئامن در  الا  میریذپب و  دومن  نآرق  رد  یلصا  اب  تقباطم  رگا  میئامن  دیجم  نآرقب  عوجر 

لوعجم یثیدح  باوج  رد 

هفرط کی  ول  و  هن ، ای  تسه  یـضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  میـضار  رکب  یبا  زا  نم  هدومرف  ادـخ  هک  دـیدومن  لـقن  امـش  هک  مه  ار  یثیدـح  نیا 
يادخ دـناهتفگ  باوج  رد  یعمج  اذـلف  میریذـپیم . اعطق  دـشابن  لوبق  زا  یعنام  هچنانچ  میئامن  دـیجم  نآرق  اب  هقباطم  دـیاب  راچان  دـشابیم ،
نایاقآ ِدـیِرَْولا  ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْسَُوت  اـم  ُمَْلعَن  َو  َناـْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  دـیامرفیم  ق )  ) هروس 50 هیآ 15  رد  لاـعتم 
. دشاب یمال  هفاضا  هک  تسا  نکمم  تسینایب و  نآ  هفاضا  تسا و  برق  طرف  رد  لمعتسم  هک  تسا  فورعم  یلثم  دیرولا  لبح  دینادیم 
يایافخ زا  يزیچ  چـیه  هک  ناسنا  لاوحاب  تسا  طیحم  یهجو  رب  لاعتم  دـنوادخ  ملع  هکنیاـب  تسا  عجار  هفیرـش  هیآ  نیا  ینعم  تقیقح  و 

. دشابیمن هدیشوپ  یفخم و  الع  ّلج و  وا  سدقا  تاذ  رب  بولق  رئارس  رودص و 
ْذِإ ًادوُهُـش  ْمُْکیَلَع  اَّنُک  اَّلِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َو ال  ٍنآُْرق  ْنِم  ُْهنِم  اُوْلتَت  اـم  َو  ٍنْأَـش  ِیف  ُنوُکَت  اـم  َو  دـیامرفیم  سنوی )  ) هروس 10 هیآ 62  رد  و 

ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  َرَبْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  َرَغْصَأ  َو ال  ِءامَّسلا  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍةَّرَذ  ِلاْقثِم  ْنِم  َکِّبَر  ْنَع  ُبُْزعَی  ام  َو  ِهِیف  َنوُضیُِفت 
عیمجب ملاع  يروضح  ملعب  نایملاع  راگدرورپ  دشابیمن و  هدیشوپ  ادخ  زا  یلوق  لعف و  چیه  هیلقع  لئالد  دییأت  هفیرش و  تایآ  نیا  مکحب 
هنوگچ هفیرـش  تایآ  ریاس  هیآ و  ود  نیا  اب  دـیدومن  نایب  هک  ار  یثیدـح  نیا  دـیئامرف  هظحالم  کـنیا  تسا  داـبع  لاوقا  لاـمعا و  لاـعفا و 

. دشاب وا  دوخ  زا  لاؤسب  جاتحم  هک  دشاب  یفخم  ادخ  رب  رکب  یبا  ياضر  مدع  اضر و  تسا  نکمم  وحن  هچب  میئامن و  قیبطت 
دنوادخ هنوگچ  سپ  دش  دهاوخن  ادخ  بوبحم  دسرن  اضر  ماقمب  هدنبات  اعطق  تسا  قلخ  ياضرب  طوبرم  یلاعت  قح  ياضر  هکنآ  رب  هوالع 

!؟ هن ای  تسه  یضار  ادخ  زا  هدیسر و  اضر  ماقمب  رکب  یبأ  دنادیمن  زونه  هکنآ  لاح  دنکیم و  رکب  یبأ  زا  تیاضر  راهظا 

اهنآ در  رمع و  رکب و  یبا  تلیضف  رد  رابخا 

ۀصاخ رکب  یبأل  یلجتی  ۀماع و  سانلل  یلجتی  هللا  نا  دومرف  ادخ  لوسر  هک  تسین  يدیدرت  رگید  خیش :
رکب یبا  ردص  یف  هّبص  ّالإ  ائیش  يردص  یف  هللا  بص  ام  تسا  هدومرف  زین  و 

ناهر یسرفک  رکب  وبأ  انا و  دومرف  زین  و 
نم نونعلی  کلم  فلا  نینامث  ۀیناثلا  ءامسلا  یف  رمع و  رکب و  ابا  بحا  نمل  نورفغتسی  کلم  فلا  نینامث  ایندلا  ءامـسلا  یف  نا  دومرف  زین  و 

نیرخآلا نیلوالا و  ریخ  رمع  رکب و  وبا  دومرف  زین  رمع و  رکب و  ابا  ضغبا 
يرون و نم  رکب  ابا  قلخ  هرون و  نم  هللا  ینقلخ  دومرف  هک  ددرگیم  مولعم  رتهب  ربخ  نیا  زا  امهنع  هّللا  یضر  رمع  رکب و  یبا  ماقم  تمظع  و 

ۀنجلا لها  جارس  رمع  رمع و  رون  نم  یتما  قلخ  رکب و  یبا  رون  نم  رمع  قلخ 
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حضاو و امش  رب  ءافلخ  ماقم  تقیقح  ات  مدومن  هراشإ  اهنآ  زا  ضعبب  هنومن  باب  نم  هک  هدیسر  رایـسب  ام  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
. ددرگ نشور 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  كرابم  ناسل  زا  دـناسریم  هک  دراد  اهنآ  رفک  داسف و  رب  هلماک  تلالد  دوخ  راـبخا  نیا  رهاوظ  نیماـضم  ـالوا  یعاد :
رفک یلاعت  يراب  ترـضح  تیمـسج  رب  هدـیقع  اعطق  تسا و  مّسجت  رب  لیلد  لوا  ثیدـح  اریز  هدـیدرگن  رداص  نیماـضم  نینچ  هلآ  هیلع و 

دناسریم میـس  ثیدح  هدشیم و  لزان  ترـضح  نآ  رب  هچنآ  رد  هدوب  هّللا  لوسر  کیرـش  رکب  یبا  هک  دناسریم  مود  ثیدح  تسا و  ضحم 
تسا فلاخم  رگید  ربخ  ود  دندوب و  يواسم  مه  اب  ود  ره  هچ  هتـشادن  رکب  یبا  رب  یقّوفت  هنوگچیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هک 

. دنانیعمجا مهیلع  هّللا  مالس  دّمحم  لآ  دّمحم و  ملاع  لها  نیرتهب  هک  تسا  نیقیرف  هیلع  عمجم  هک  ياهریثک  رابخا  اب 
ياج تشهب  ًاریِرَْهمَز  َو ال  ًاسْمَش  اهِیف  َنْوَرَی  دیامرفیم ال  رهد )  ) هروس 76 هیآ 13  رد  هکنآ  هچ  تسا  دـیجم  نآرق  اب  فلاخم  يرخآ  ربخ  و 

دنراد و غارچب  جایتحا  هک  دنتسه  ایند  لها  دشابیم  ینارون  نشور و  امامت  تشهب  راوید  رد و  ردم و  رجـش و  رجح و  دشابیمن  هام  باتفآ و 
. دنرادن غارچب  جایتحا  تشهب  لها  الا 

رد یعفاش  يدابآزوریف  تاعوضوملا و  ةرکذـت  رد  یـسدقم  لیلج  ملاع  لیبق  زا  ناتدوخ  لاجر  تیارد و  ءاملع  رباکا  رهاوظ  نیا  رب  هوالع 
نبا جرفلا  وبا  دوخ و  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  لادتعالا و  نازیم  رد  یبهذ  ریثک  نب  نسح  تاداعّسلا و  رفس  باتک 

تیلوعجم تیعوضوم و  رب  مکح  هعوضوملا  ثیداحالا  یف  هعونـصملا  یلآللا  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  تاعوضوملا و  باتک  رد  يزوج 
تایرتفم تاعوضوم و  زا  ثیداحا  نیا  دانسا  تاور و  هلسلس  ۀهج  زا  هک  دنیوگ  اهنآ  زا  کی  ره  هرابرد  احیرـص  دناهدومن و  ثیداحا  نیا 

رهاظ هینآرق  تایآ  هیلقع و  دعاوق  اب  اهنآ  نالطب  تسا  دوجوم  تاور  هلسلس  رد  هک  یباّذک  لاّعج و  لهاان و  دارفا  رب  هوالع  هکنآ  هچ  تسا 
. تسا راکشآ  و 

ۀنجلا لها  لوهک  ادیس  رمع  رکب و  وبا  دومرف  ادخ  لوسر  هک  تسین  یفالخ  ثیدح  نیا  رد  رگید  خیش :
ءاملع رباکا  هکنآ  زا  هتشذگ  مینک  لمأت  رکف و  يردق  رگا  مه  ثیدح  نیا  رد  یعاد :

دنتشهب لها  ناریپ  دیس  ود  رمع  رکب و  وبا  هک  يربخ  باوج  رد 

زا هکنآ  هچ  دـشابیمن  ادـخ  لوسر  زا  ترابع  نیا  هک  دـناسریم  نآ  ترابع  رهاظ  دـننادیم  تاـعوضوم  زا  ار  نآ  ناـتدوخ  لاـجر  تیارد و 
يریپ نسب  یناوج  زا  یمدآ  هک  درادن  دوجو  یلماکت  ریـس  ایند  دننام  اجنآ  رد  دـشابیمن و  ناریپ  خویـش و  زکرم  تشهب  هک  تسا  تامّلـسم 

نز هک  تسا  هّیعجشا  هیضق  هلمج  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  قّدصم  يرایسب  رابخا  امش  ام و  تایاور  رد  و  دیآ . لئان  تدایـس  لامکب  ات  دسرب 
زیاجع و ینعی  زئاجعلا  اهلخدت  ۀنجلا ال  نا  دومرف  تبحـص  نمـض  رد  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدـخ  دـمآ  دوب  يریپ 
زا تفگ و  ار  نیا  موـشیمن  تشهب  دراو  نم  سپ  هّللا  لوـسر  اـی  درک  ضرع  ناـنک  هلاـن  دـش  رثأـتم  نز  نآ  دـنوشیمن  تـشهب  لـخاد  ناریپ 

، دوب دهاوخن  ریپ  زور  نآ  رد  هک  ار  وا  دیهد  ربخ  ینعی  زوجعب  ذئموی  تسیل  اهنا  اهوربخا  دندومرف  ترـضح  تفر  نوریب  ترـضح  تمدخ 
اَّنِإ دیامرف  دنوادخ  هک  دومرف  تئارق  ار  هعقاو )  ) هروس 56 هیآ 36  هاگنآ  دنیامن  تشهب  لخاد  دنـشوپب و  یناوج  تعلخ  ار  ناریپ  همه  هکلب 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو  امش  ام و  قرط  زا  ثیدح  رد  ِنیِمَْیلا و  ِباحْـصَِأل  ًاباْرتَأ  ًابُرُع  ًاراْکبَأ  َّنُهاْنلَعَجَف  ًءاْشنِإ  َّنُهانْأَْشنَأ 
. نیثلث ثالث و  ءانبا  نیلّحکم  اداعج  اضیب  ادرم  ادرج  ۀنجلا  ۀنجلا  لها  لخدی  دومرف  هلآ 

. تشهب لها  يارب  تسا  یصصخم  ثیدح  نیا  نکل  تسا و  حیحص  دوخ  ياجب  امش  تانایب  نیا  خیش :
ات دیامنیم  تشهب  دراو  ریپ  ار  یعمج  دنوادخ  ینعی  تسا  زیچ  هچ  صّـصخم  ثیدح  نیا  مدـیمهفن  ار  یلاعبانج  شیامرف  نیا  يانعم  یعاد :

دهاوخ ناوج  مه  ار  اهنآ  دنوادخ  دندرگ  تشهب  لخاد  رمع  رکب و  یبا  دوش  انب  رگا  هکنآ  لاح  و  دهد ! رارق  اهنآ  دیـس  ار  رمع  رکب و  یبا 
. دوش تباث  اهنآ  تدایس  ات  دیامن  ریپ  ار  نارگید  هکنآ  هن  دومن 
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نیعم یلـصا  ام  یئامنهار  يارب  مرکا  لوسر  دـندروآ و  رامـشب  تاعوضوم  زا  ار  ثیدـح  نیا  ناـتدوخ  ءاـملع  رباـکا  مدرک  ضرع  هوـالع 
ام لاجر  ءاملع  اذلف  تسا  دودرم  دیامنن  دـیجم  نآرق  اب  هقباطم  هک  یثیدـح  ره  مدرک  ضرع  البق  هچنانچ  ددرگ  تحار  ام  لایخ  ات  هدومرف 

روتـسدب هدیـسر  ناـمدوخ  قیرط  زا  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیرهاـط  همئأ  لوسر و  ماـنب  هک  ار  راـبخا  زا  يرایـسب  مه  تیارد  لـها  و 
رارق لوبق  دروم  دـنیامنیم و  در  هودرف . الا  هولبقاف و  هقفاو  ناف  هللا  باتک  یلع  هوضرعاف  ثیدـح  ینع  مکل  يور  اذا  دـندومرف  هک  ناشدوخ 

. دنهدیمن
ّدر رد  دـناهدومن  فینـصت  فیلأت و  هطوسبم  بتک  مه  ناـتدوخ  لیدـعت  حرج و  باـبرا  ءاـملع  رباـکا  زا  يرایـسب  هک  مدرک  ضرع  ـالبق  و 

لالج ةداعـسلا و  رفـس  باتک  رد ص 142  سوماق  بحاص   ) يدابآزوریف بوقعی  نب  دـمحم  نیدـلا  دـجم  خیـش  دـننام  هعوضوم  ثیداحا 
هب روهـشم  شیورد  نب  دّمحم  خیـش  تاعوضوملا و  هرکذت  رد  یـسدقم  تاعوضوم و  رد  يزوج  نبا  یلآللا و  باتک  رد  یطویـس  نیدـلا 

هسبنع نب  ییحی  ۀنجلا  لها  لوهک  ادیـس  رمع  رکب و  وبا  ثیدح  دنـس  رد  هک  دناهدروآ  بلاطملا  ینـسا  باتک  رد ص 123  یتوریب  توح 
. هدومنیم ثیدح  عضو  ییحی  هتفگ  لاجد  ناج  نبا  تسا و  افعض  هلمج  زا  ییحی  دیوگ  یبهذ  دشابیم و 

. تسا تاعوضوم  زا  ثیدح  نیا  دنالیدعت  حرج و  بابرا  هک  مه  ناتدوخ  ءاملع  نیداّقن  نایبب  میدومن  رکذ  ام  هک  یلئالد  رب  هوالع  سپ 
تیب لها  هرهاط و  ترتع  مشاه و  ینب  فیعـضت  ّدر و  يارب  هکنآ  هچ  دشاب  هیما  ینب  ای  نویرکب  تالوعجم  زا  هک  دوریم  يوق  لامتحا  اعقاو 

ینامدرم دندومنیم و  لعج  یثیدـح  تلاسر  نادـناخ  تمظع  حدـم و  رد  نیقیرفلا  دـنع  هتباث  ثیداحا  زا  یثیدـح  ره  لباقم  رد  هّللا  لوسر 
. دندومنیم تیّدج  راک  نیا  رد  هتسویپ  هیما  ینب  دساف  هاگتسد  برق  يارب  مه  اهنآ  لاثمأ  هریره و  وبا  دننام 

لقن زین  امش  ءاملع  رباکا  هعیش  ءاملع  عامجا  رب  هوالع  هک  یتباث  فیرش  ثیدح  لباقم  رد  دنتشاد  دّمحم  لآ  اب  هک  یتوادع  هنیک و  زا  اریز 
. دندومن لعج  ار  ثیدح  نیا  دناهدومن 

. دندومن ثیدح  لعج  شلباقم  رد  هک  تسا  مادک  مّلسم  ثیدح  نآ  باون :

دنتشهب لها  ناناوج  دیس  ود  نیسح  نسح و  ثیدح  رد 

ۀنجلا و لها  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسنآ  مّلـسم  تباث  فیرـش  ثیدـح  نآ  یعاد :
رد ینادمه  یلع  دیس  ریم  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  لیبق  زا  ار  ثیدح  نیا  دناهدومن  لقن  امش  ياملع  زا  يرایسب  امهنم و  ریخ  امهوبا 

لوصف رد ص 159  یکلام  غابـص  نبا  يولعلا و  صئاصخ  رد  ثیدـح  هس  یئاـسن  نمحرلا  دـبع  وبا  ماـما  یبرقلا و  ةدوم  زا  متـشه  تدوم 
رد ص 133 يزوج  نبا  طبـس  لبنح و  نب  دـمحا  ماما  هجام و  نبا  يذـمرت و  زا  ةدوملا  عیبانی  باب 54  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  هّمهملا و 

نیا لقن  زا  دعب  بلاطلا  تیافک  باب 97  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  ننس و  رد  يذمرت  دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هرکذت و 
قرط عیمج  تسا  هدومن  عمج  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  لاح  حرـش  رد  ریبکلا  مجعم  رد  یناربط  مساقلا  وبا  ثیدح  لها  ماما  دیوگ  ثیدـح 

هفیذـح باّطخلا و  نب  رمع  یناث  هفیلخ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لـیبق  زا  ربمغیپ  هباحـص  زا  يرایـسب  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا 
راهظا فسوی  نب  دمحم  هاگنآ  رمع ، نب  هّللا  دبع  دیز و  نب  ۀماسا  ةریره و  وبأ  يراصنا و  هّللا  دبع  نبا  رباج  يردـخ و  دیعـس  وبأ  ینامی و 
امهوبأ ۀنجلا و  لهأ  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  نسح  تسا  یثیدح  نیا  دیوگ  هدومن  رظن 

. یهتنا دشابیم  ثیدح  نیا  تحص  رب  لیلد  رگیدکیب  ثیدح  نیا  دانسا  مامضنا  امهنم و  لضفا  رابخا ) زا  ضعب  رد  و   ) امهنم ریخ 
رد یکم  رجح  نبا  كردتـسم و  رد  مکاح  ریبک و  خیرات  مراهچ  دلج  رد ص 206  رکاسع  نبا  هیلح و  رد  یناهفـصا  میعن  وبأ  ظفاح  زین  و 

هدش يراج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راب  ررد  ناسل  زا  ثیدح  نیا  هک  دشابیم  امـش  ءاملع  رباکأ  یقافتا  هرخالاب  قعاوص و  ص 82 
. تسا

نیا هریغ  هیلع  مدقتی  نا  رکب  وبا  مهیف  موقل  یغبنی  ام  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوشیمن  يدحا  ربخ  نیا  رکنم  رگید  خیش :
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دشاب و اهنآ  نایم  رد  رکب  یبأ  هک  یموق  يارب  تسین  راوازـس  دیامرفیم  هکنآ  يارب  تما  مومع  رب  تسا  رکب  یبا  مدـقت  قح  لیلد  دوخ  ربخ 
. دنراد مّدقم  وا  رب  ار  يرگید 

هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  ربخ  نیا  رگا  دـیئامنیم  هجوت  يربخ  رهب  رکف  نودـب  ارچ  مرتحم  ناـیاقآ  هک  مفـسأتم  یعاد :
یلع هک  دوبن  رضاح  رکب  یبأ  رگم  هلهابم  هّیضق  رد  تشادیم ، مّدقم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رکب  یبأ  دوب  اب  هک  دومنیمن  نآب  لمع  دوخ  ارچ 

ارچ هکم  رفـس  رد  داد ، رارق  دوخ  هفیلخ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ارچ  درم  ریپ  نادراک  رکب  یبا  دوب  اـب  كوبت  هوزغ  رد  تشاد ، وا  رب  مّدـقم  ار 
يارب دوخ  اـب  ار  یلع  ارچ  رکب  یبا  دوب  اـب  هکم  رد  دومن ، تئارب  هروس  تئارق  تلاـسر و  غـالبا  يارب  بوسنم  ار  یلع  لوزعم و  ار  رکب  یبا 

تموکح و يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ارچ  رکب  یبا  دوب  اب  دومن ، لبه  تب  نتسکشب  رما  درک و  راوس  دوخ  هناش  يورب  یّتح  درب  ینکـشتب 
. داد رارق  دوخ  یصو  ارچ  ار  یلع  رکب  یبا  دوب  اب  همه  رب  هوالع  داتسرف و  نمی  مدرم  توعد 

هب يزور  تفگ  صاع  نب  ورمع  هک  تسین  راکنا  دروم  ادـبأ  هک  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتباث  رایـسب  ثیدـح  خـیش :
تـسیک امـش  يوسب  نادرم  بحأ  مدرک  ضرع  هشیاـع  دـندومرف  تسیک  امـش  يوـسب  ملاـع  ناـنز  بحأ  هّللا  یبـن  اـی  مدرک  ضرع  ربـمغیپ 

رب تسا  عطاق  لیلد  کی  دوخ  نیا  تّما و  مامت  رب  دنراد  مدقت  قح  دنربمغیپ  بوبحم  هک  تهج  نیمهب  سپ  رکب  یبا  هشیاع  ردـپ  دـندومرف 
. هنع هّللا  یضر  رکب  یبأ  تفالخ 

دندوب ربمغیپ  بوبحم  هشیاع  رکب و  یبأ  هک  يربخ  باوج  رد 

اذـلف تسا  ضراعم  نیقیرفلا  دـنع  همّلـسم  هتباث  ثیداحا  اب  تسا  نویرکب  تالوعجم  تاـعوضوم و  زا  هکنآ  رب  هوـالع  ثیدـح  نیا  یعاد :
. دشابیم تباث  نآ  تیدودرم 

. رکب یبأ  هفیلخ  تهج  زا  مود  هشیاع و  نینمؤملا  ما  تهج  زا  لوا  دومن  رظن  ناعما  دیاب  تهج  ود  زا  ثیدح  نیا  رد 
اب لوق  نیا  تسا  ضراـعم  مدرک  ضرع  هکنوچ  تسا  لاکـشا  ادـخ  لوـسر  دزن  دـشاب  ناـنز  بحأ  هک  یقیرطب  هشیاـع  ّتیبوـبحم  رد  اـّما 

. هدیدرگ تبث  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف هربتعم  بتک  رد  هک  ياهتباث  هحیحص  ثیداحا 
. میئامن هنالداع  تواضق  هدومن  هقباطم  ات  دیئامن  نایب  تسا  نکمم  تسا  ضراعم  رابخأ  مادک  اب  خیش :

ءارهزلا ۀمطاف  ءابجنلا  ۀّمئالا  ّما  يربک  هقیدص  ترضح  هرابرد  امش  هتفگ  فالخ  رب  امـش  تاور  ءاملع و  قرط  زا  يرایـسب  ثیداحا  یعاد :
. تسا دراو  اهیلع  هّللا  مالس 

تسا ملاع  نانز  نیرتهب  همطاف 

ياملع زا  نارگید  یبرقلا و  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  باعیتسا و  رد  ربلا  دبع  نبا  ظفاح  خیرات و  رد  یقهیب  رکب  وبا  ظفاح  هلمج  زا 
. تسا نم  تما  نانز  نیرتهب  همطاف  ینعی  یتما  ءاسن  ریخ  ۀمطاف  دومرفیم  ررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  امش 
هیلع نینمؤملا  ریما  زا  هّیفنح  نب  دّمحم  زا  دنیامنیم  لقن  یلع  یف  نآرقلا  لوزن  رد  يزاریـش  رکب  وبا  ظفاح  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما 

وبا نایفـس و  نب  ثراولا  دـبع  زا  نینمؤملا  ما  هجیدـخ  اهیلع و  هّللا  مالـس  همطاف  تالاح  لـقن  نمـض  باـعیتسا  رد  ربلا  دـبع  نبا  مالّـسلا و 
باب 55 رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  و  کلام ، نب  سنا  هریره و  وبا  زا  ـالقن  دواد  وبا  زا  نینمؤملا  ما  هجیدـخ  تـالاح  نمـض  و  هریره ،

دوخ قرطب  نیثدحم  تاقث  زا  يرایسب  زین  کلام و  نب  سنا  زا  یبرقلا  ةدوم  زا  مهدزیـس  تدوم  رد  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  هدوملا و  عیبانی 
تنب هیـسآ  نارمع و  تنب  میرم  عبرا  نیملاعلا  ءاـسن  ریخ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـناهدومن  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا 

. مالّسلا مهیلع  دمحم  تنب  ۀمطاف  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  محازم و 
ترخآ ایند و  رد  ار  همطاف  هاگنآ  هدروآ  باسحب  ملاع  نانز  نیرتهب  ار  نز  راهچ  نیا  ادخ  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  دادغب  خیرات  رد  بیطخ 
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. هداد لیضفت  اهنآ  رب 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنیامنیم  لقن  رکب  یبا  تنب  هشیاع  زا  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحأ  ماما  حیحـص و  رد  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم 

. نید ریخ  وه  مالسالا و  ءاسن  یلع  نیملاعلا و  ءاسن  یلع  كرهط  کیفطصا و  هللا  ناف  يرشبا  ۀمطاف  ای  دومرف  همطافب  هلآ  هیلع و 
نیحیحصلا و نیب  عمج  رد  يدیمح  حیحص و  مود  ءزج  رد  همطاف  لئاضف  باب  رد  ملـسم  حیحـص و  مراهچ  ءزج  رد ص 64  يراخب  زین  و 

ءزج رد ص 282  دمحا  ماما  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  تالاح  نمض  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا  هّتسلا و  حاحّصلا  نیب  عمج  رد  يدبع 
يرامیب رتسب و  ضرم و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ياههدومرف  نمض  تاقبط  مود  دلج  رد  بتاک  دعـس  نب  دّمحم  دنـسم و  مشش 

زا ادنسم  دهدیمن ) ار  نآ  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  هک   ) ینالوط ثیدح  نمض  مالسلا  اهیلع  همطاف  یبیب  تالاح  لقن  رد  متـشه  دلج  رد  و 
ایآ ینعی  نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  ینوکت  نا  نیضرت  الا  ۀمطاف  ای  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  نینمؤملا  ما  هشیاع 

. یشاب نیملاع  نانز  هدیس  هک  یتسین  یضار  وت 
. یتسه نیملاع  نانز  نیرتهب  وت  ینعی  تسا ، هدومن  لقن  هباصا  رد  یبیب  تالاح  نمض  ار  ترابع  نیا  ینالقسع  رجح  نبا  و 

یخلب نامیلس  ریبکلا و  مجعم  رد  یناربط  دنسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  ریسفت و  رد  یبلعث  ماما  دوخ و  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  زین  و 
یناهفصا و میعن  وبا  ظفاح  ءایلوالا  ۀیلح  يدحاو و  طیـسو و  مکاح و  بقانم و  متاح و  یبا  نبا  ریـسفت  زا  هّدوملا  عیبانی  باب 32  رد  یفنح 

يربط و  لوئسلا ، بلاطم  رد ص 8  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و  دمحا ، زا  قعاوص  مهدراهچ  هیآ  لیذ  رد  یّکم  رجح  نبا  و  ینیومح ، دـئارف 
رون رد  یجنلبـش  نمؤم  و  ضایر ، رد  يربط  نیدـلا  بحم  و  بقاـنم ، رد  یعفاـش  یلزاـغم  نبا  و  لوزنلا ، بابـسا  رد  يدـحاو  و  ریـسفت ، رد 

لـضاف و  هنیدـملا ، خـیرات  رد  يدوهمـس  همالع  و  خـیرات ، رد  رکاسع  نبا  و  روثنملا ، رد  رد  یطویـس  و  ریـسفت ، رد  يرـشخمز  و  راـصبالا ،
باب ات 23  رد ص 22  يولع  نیدلا  باهش  رکب  یبا  دیس  و  ریبک ، ریسفت  رد  رخف  ماما  و  ریسفت ، رد  يواضیب  یضاق  و  ریـسفت ، رد  يروباشین 

، يدس یناربط و  طسوا  ریبک و  دمحا و  بقانم  الم و  هریس  یبلعث و  يوغب و  ریسفت  زا  يداهلا  یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ۀفشر  لوا 
رد یطویـس  نیدلا  لالج  و  دـمحا ، یناربط و  مکاح و  زا  فاحتالا  باتک  رد ص 5  یعفاش  يواربش  رماع  نب  دمحم  نب  هّللا  دـبع  خیـش  و 

رباکا مومع  هرخالاب  مکاح ، متاـح و  یبا  نبا  و  یناربط ، ریبکلا  مجعم  هیودرم و  نبا  متاـح و  یبا  نبا  رذـنم و  نبا  ریـسافت  زا  تیملا  ءاـیحا 
هک دناهدومن  لقن  نارگید  و  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  تیب ) لها  نانمـشد  اهیوما و  ناوریپ  نیبّصعتم و  زا  یلیلق  هّدع  ءانثتـساب   ) امـش ءاملع 
زا یعمج  ًانْسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  يروش )  ) هروس 42 هیآ 22  دش  لزان  یتقو 

نسحلا و ۀـمطاف و  ّیلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  مهتّدوم  اـنیلع  هّللا  ضرف  نیذـلا  کـتبارق  نم  هّللا  لوسر  اـی  دـندرک  ضرع  باحـصا 
اهنآ دومرف  هفیرش ) هیآ  نیا  رد  ینعی   ) ام رب  ار  اهنآ  یتسود  تدوم و  تسا  هدینادرگ  بجاو  ادخ  هک  دننایک  امش  ناکیدزن  ینعی  نیـسحلا ،

. اهنآ نارسپ  ینعی  امهانبا  دراد و  رابخا  زا  یضعب  رد  و  دنانیسح ، نسح و  همطاف و  یلع و 
عایش ّدحب  ینعم  نیا  امش  ياملع  دزن  رد  دهدیمن و  ار  اهنآ  همه  لقن  لاجم  تقو  هک  هدیسر  رایسب  امـش  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 

. هدیسر

تیبلا لها  بح  بوجوب  یعفاش  رارقا 

رد ص يواربش  هّللا  دبع  خیـش  لوصولا و  جارعم  رد  يدنرز  نیّدلا  لامج  ظفاح  قعاوص و  رد ص 88  مه  بّصعتم  رجح  نبا  هک  اجنآ  ات 
همئأ زا  هک  یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  ماما  زا  نارگید  نیبغارلا و  فاعسا  رد ص 119  يرصم  نابص  یلع  نب  دّمحم  فاحتالا و  باتک   29

: تفگیم هک  دناهدومن  لقن  دشابیم  اهیعفاش  ياوشیپ  سیئر و  امش و  ۀعبرأ 
مکّبح هللا  لوسر  تیب  لها  ای 

هلزنا نآرقلا  یف  هّللا  نم  ضرف 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


مّکنا ردقلا  میظع  نم  مکافک 
هل ةالص  مکیلع ال  ّلصی  مل  نم 

قفتم هحیرـص  هحیحـص  رابخا  همه  نیا  اب  دـیدومن  لقن  امـش  هک  ار  ياهفرط  کی  ربخ  ایآ  منکیم  لاؤس  فاصنا  اب  مرتحم  نایاقآ  زا  کـنیا 
. دنکیم هلباقم  تسا  جراخ  ءاصحا  دح  زا  هک  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف هیلع 

. نآرق رد  دنوادخ  هک  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنکیم  لوبق  لقع  ایآ 
. دهد حیجرت  وا  رب  ار  نارگید  دراذگب و  هداد  رارق  هضیرف  مدرم  رب  ار  وا  تبحم  تدوم و  دیجم 

رسمه هکنآ  زج   ) تسین وا  تیلضفا  رب  یلیلد  چیه  هک  ار  هشیاع  لد  ياوه  يور  میئوگب  هک  دوریم  ترـضح  نآ  رد  سوه  اوه و  روصت  ایآ 
هضیرف و ار  وا  ّتبحم  تّدوم و  لاعتم  يادـخ  دـیجم  نآرق  رد  هک  يا  همطاف  زا  ربمغیپ ) نانز  ریاـس  دـننام  هدوب  نینمؤملا  ّما  ادـخ و  لوسر 

. دراد تسود  رتشیب  هداد  واب  نآرق  مکحب  ار  هلهابم  رد  دورو  راختفا  لزان و  وا  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هداد و  رارق  بجاو 
یلص ءایبنالا  متاخ  ادخ  لوسر  اصوصخم  دندیدیمن  ار  یـسک  ادخ  زج  دنتفریمن و  سفن  ياوه  یپ  رد  ءایلوا  ءایبنا و  هک  دینادیم  دوخ  امش 

هتـشاد و تسود  ادـخ  هک  ار  یـسک  رگم  هتـشادیمن  تسود  اـعطق  تسا و  هدوـب  هّللا  یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح  تقیقح  هک  هـلآ  هـیلع و  هللا 
. هتشاد نمشد  ادخ  هک  ار  یسک  رگم  هتشادیمن  نمشد 

مالـس همطاف  رگا  اعطق  سپ  دهدیم  حیجرت  وا  رب  ار  يرگید  دراذگیم و  هداد  رارق  هضیرف  ار  وا  تّدوم  ّتبحم و  ادـخ  هک  ياهمطاف  هنوگچ 
. هتشاد یهلا  ّتیبوبحم  هک  هدوب  نآ  يارب  هتشاد  تسود  ار  اهیلع  هّللا 

هدیزگرب ار  وا  ادخ  دومرفیم  دوخ  هک  یـسک  رب  ار  دوخ  نانز  دارفا  زا  يدرف  تبحم  رد  دهد  حیجرت  ترـضح  نآ  هک  دنکیم  رواب  لقع  ایآ 
. هداد رارق  هضیرف  مدرم  رب  ار  شتّبحم  و 

ای دیئامنب  در  هدیدرگ  دییأت  دـیجم  نآرق  تایآ  اب  دـشابیم و  نیقیرف  ءاملع  رباکا  لوبق  دروم  هک  ار  هحیرـص  هحیحـص  رابخا  همهنیا  دـیاب  ای 
. دوش هتشادرب  نیب  زا  ضقانت  ات  دینادب  همّلسم  تاعوضوم  زا  دیدومن  نایب  هک  ار  يربخ  نیا 

رایـسب راـبخا  اـب  دراد  تریاـغم  دـشابیم  رکب  یبا  نم  دزن  رد  نادرم  ّبحا  هدومرف  ترـضح  نآ  دـیدومرف  هک  رکب  یبا  هفیلخ  هراـبرد  اـما  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  تما  نادرم  نیرتبوبحم  هک  هدـیدرگ  لـقن  ناـتدوخ  گرزب  ءاـملع  تاـقث و  تاور  قیرط  زا  هک  يربتعم 

. تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع 

هدوب ربمغیپ  دزن  نادرم  نیرتبوبحم  یلع 

هللا لوسر  یلا  ءاسنلا  ّبحا  ناک  تفگ  هک  هدـیرب  زا  دـنکیم  لقن  يذـمرت  زا  هدوملا  عیبانی  باب 55  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  هچنانچ 
مالّسلا هیلع  یلع  لاجرلا  نم  ۀمطاف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اقلخ هللا  قلخ  ام  تفگ  هک  هدومن  لقن  هشیاع  نینمؤملا  ّما  زا  ادنـسم  بلاـطلا  تیاـفک  باب 91  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  زین  و 
نبا ار  وا  هدومن  تیاور  هک  تسا  یثیدـح  نیا  دـیوگ  هاـگنآ  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  ّیلع  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناـک 

. مالّسلا هیلع  یلع  تالاح  همجرت  رد  یقشمد  رکاسع  نبا  دوخ و  بقانم  رد  ریرج 
مادک هک  دندومن  لاؤس  هشیاع  زا  هک  دیامنیم  لقن  يذمرت  زا  یبقعلا  ریاخذ  رد  یعفاش  هّللا  دبع  نب  دـمحا  مرحلا  ماما  نیدـلا و  یحم  زین  و 

ترضح نآ  دزن  دوب  رتبوبحم  سک  هچ  اهدرم  زا  دنتفگ  همطاف  تفگ  دندوب  رت  بوبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  مدرم  زا  کی 
. بلاط یبأ  نبا  یلع  شرس  مه  ینعی  بلاط  یبأ  نب  یلع  اهجوز  تفگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  ّبحا  الجر  تیأر  ام  تفگ  هک  دـیامنیم  لقن  هشیاع  زا  یقـشمد  مساقلا  وبا  ظفاح  یبهذ و  صلخم  زا  زین  و 
. ۀمطاف نم  هیلا  ّبحا  ّیلع و ال  نم 
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هشیاع و لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  مدش  فرشم  تفگ  هک  دیامنیم  لقن  هیرافغلا  ةذاعم  زا  يدنجخ  ظفاح  زا  زین  و 
هاوثم یمرکا  هّقح و  یفرعاف  ّیلع  مهمرکا  ّیلا و  لاجرلا  بحا  اذه  نا  دومرف  هشیاعب  دندوب . لزنم  جراخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

نامیلس فارشالا و  ّبحب  فاحتالا  باتک  رد ص 9  دشابیم  امش  ءاملع  هلجا  زا  هک  یعفاش  يواربش  رماع  نب  دمحم  نب  هّللا  دبع  خیش  زین  و 
ما دزن  ماهّمع  اب  تفگ  هک  دننکیم  لقن  ریمع  نب  عیمج  زا  يذـمرت  زا  لوئـسلا  بلاطم  رد ص 6  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  عیبانی و  رد  یخلب 

شرهوش نادرم  زا  همطاف و  اهنز  زا  تفگ  هشیاع  ادـخ  لوسر  دزن  صاخـشا  نیرتبوبحم  زا  مدومن  لاؤس  وا  زا  نم  میتفر  هشیاع  نینمؤملا 
. بلاط یبأ  نب  یلع 

لاؤس ماهّمع  زا  تفگ  عیمج  هک  توافت  نیا  اب  هدومن  لـقن  یبرقلا  ةّدوم  مهدزاـی  تدوم  رد  یعفاـش  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  ار  ربخ  نیمه 
. مدینش باوج  مدرک و 

. تسا هدومن  لقن  ار  ربخ  نیا  هشیاع  زا  ریمع  نب  عیمج  زا  بقانم  مشش  لصف  رخآ  رد  یمزراوخ  بیطخ  زین  و 
هدومن لقن  هشیاع  زا  يذمرت  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  لضف  رد  ثیدـح  لهچ  لقن  زا  دـعب  قعاوص  زا  مود  لصف  رخآ  رد  یّکم  رجح  نبا  زین  و 

رد ص یعفاش  هحلط  نب  دمحم  زین  هیلا و  لاجرلا  بحا  اهجوز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  ءاسنلا  بحا  ۀـمطاف  تناک  تفگ  هک 
ثیداحالا هذـهب  تبثف  ترابع  نیاب  دـنکیم  رظن  هدـیقع و  راهظا  تسا  لّصفم  هک  عوضوم  نیا  رد  يرابخا  لقن  زا  دـعب  لوئـسلا  بلاـطم   7

ۀمالا هذه  ءاسن  ةدیس  اهنا  ۀنجلا و  لها  ءاسن  ةدیس  اهنا  اهریغ و  نم  هللا  لوسر  یلا  بحا  تناک  ۀمطاف  نوک  ۀحیرـصلا  رابخالا  ۀحیحـصلا و 
. ۀنیدملا لها  ءاسن  ةدیس  و 

هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  دزن  دندوب  قلخ  نیرتبوبحم  مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هک  تسا  تباث  لقن  لقع و  لئالد  اب  بلطم  نیا  سپ 
ثیدـح نآب  هک  تسا  يوشم  ریط  فورعم  ربخ  ربمغیپ  دزن  رد  نارگید  رب  مدـقت  یلع و  تیبوبحم  تابثا  رب  رتمهم  رابخا  نیا  همه  زا  هلآ و 

تسا فورعم  يردقب  ریط  ثیدح  هک  دینادیم  رتهب  ناتدوخ  هتبلا  ترـضح و  نآ  دزن  دوب  تما  مامت  نیرتبوبحم  یلع  دوشیم  تباث  الماک 
دوشن و هبتشم  اهنآ  رب  رما  هک  سلجم  لها  نیمرتحم  نایاقآ  یئانیب  دیزم  يارب  یلو  درادن  دنس  لقنب  جایتحا  هک  ینس ) هعیـش و   ) نیقیرف دزن 

. میامنیم هراشا  مراد  رطاخ  رد  هک  دانسا  نآ  زا  ضعبب  دنیامنیم  لعج  ار  ثیداحا  لیبق  نیا  نایعیش  دنیامنن  نامگ 

يوشم ریط  ثیدح 

جهن حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  دوخ و  هربتعم  حاحص  رد  یناتـسجس  یئاسن و  يذمرت و  ملـسم و  يراخب و 
لقن ریط و  ثیدـحب  صاـصتخا  ار  هدوملا  عیباـنی  باـب 8  یفنح  یخلب  نامیلـس  هّمهملا و  لوـصف  رد ص 21  یکلاـم  غابـص  نبا  هغـالبلا و 

کلام نب  سنا  یبنلا و  یلوم  هنیفـس  زا  دواد  یبأ  ننـس  یلزاغم و  نبا  دمحا و  نب  قفوم  يذمرت و  لبنح و  نب  دمحا  زا  هداد و  نآ  تایاور 
لوصف رد  یکلام  اصوصخم  دـناهدومن و  لقن  سنا  زا  رفن  راـهچ  تسیب و  ار  ریط  ثیدـح  دـیوگ  هک  اـجنآ  اـت  هدومن  تیاور  ساـبع  نبا  و 

ینعم هصالخ  کلام  نب  سنا  نع  ۀحیرـصلا  رابخالا  ۀحیحـصلا و  ثیداحالا  بتک  یف  لقنلا  حـص  هنا  کلذ  هتـشون و  ترابع  نیاب  هّمهملا 
هرکذت رد ص 23  يزوج  نبا  طبس  کلام و  نب  سنا  زا  هحیرص  رابخا  هحیحص  ثیداحا  بتک  رد  ریط  ثیدح  لقن  هتسویپ  تحصب  هکنآ 

دـشاب نآ  تباجا  ربمغیپ و  ياعد  هک  ثیدـح  رخآ  هب  بهذـلا  جورم  مود  دـلج  رد ص 49  يدوعـسم  يذمرت و  ننـس  دـمحا و  لیاضف  زا 
کی ره  يربط  ریرج  نب  دـمحم  هدـقع و  نب  ظفاح  يولعلا و  صئاصخ  مهن  ثیدـح  رد  یئاسن  نمحرلا  دـبع  وبا  ماما  تسا و  هدومن  هراشا 

نیا رد  یمیخض  باتک  میعن  وبا  ظفاح  دناهتـشون و  سنا  زا  هباحـص  زا  رفن  جنپ  یـس و  زا  ثیدح  نیا  دیناسا  رتاوت و  رد  صوصخم  یباتک 
. تسا هتشون  باب 

دهاز ققحم  همالع  هچنانچ  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  دـناهدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدومن و  قیدـصت  همه  امـش  ءاملع  رباکا  هصالخ 
ياوقت لمع و  ملع و  ماقم  دـینادیم  رتهب  ناشیا  ناکمب  راوج  برقب  رظن  ناـیاقآ  امـش  هک  يولهد  نیـسح  دـماح  ریم  دیـس  هقث  عراـب  لداـع 
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تمظع رطق و  نآ  اب  ار  دوخ  راونـالا  تاـقبع  باـتک  گرزب  تادـلجم  زا  یکی  تسا  هدوب  سمـشلا  نم  رهظا  ناتـسودنه  رد  هک  ار  ناـشیا 
مرادن رظن  لاحلا  هک  هدومن  عمج  اجنآ  رد  ار  امش  گرزب  ءاملع  هیلاع  بتک  هربتعم  دانسا  مامت  تسا و  هداد  يوشم  ریط  ثیدحب  صاصتخا 

نآ ّمهم  تامدخ  تامحز و  زا  مدش  توهبم  ثیدح  نآ  دانـسا  تئارق  تقو  هک  منادیم  ردق  نآ  هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیا  دنـس  دـنچب  هک 
نآ یمامت  هجیتن  هصالخ و  هک  تسا  هدومن  تباث  اهامـش  قیرط  زا  طقف  ارتاوتم  هنوگچ  ار  یکچوک  ثیدـح  کـی  هک  ردـقلا  لـیلج  دـیس 

يزور هک  دناهدومن  ثیدح  نیا  تحصب  قیدصت  فارتعا و  رارقا و  نامز  هرود و  ره  رد  یّنـس  هعیـش و  زا  نیملـسم  هّفاک  هک  تسنیا  رابخا 
رابردب زاین  تسد  نایرب  غرم  لوانت  زا  لبق  ترضح  نآ  دروآ  هیدهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  ۀهج  ینایرب  غرم  ینز 
. هعم لکاف  یلع  ءاجف  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکأی  یتح  کیلا  یلا و  کقلخ  بحاب  ینتئا  مهللا  درک  ضرع  هدومن  دنلب  زاینیب  ترضح 

ریغ دمحأ و  دنـسم  یعفاش و  یجنگ  بلاطلا  تیافک  يروباشین و  ظفاح  خیرات  یکلام و  هّمهملا  لوصف  دـننام  امـش  بتک  زا  یـضعب  رد  و 
هـس دوب  اعد  نیا  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ  سنأ  هک  دـناهدومن  رکذ  قیرط  نیاب  دـنیامنیم  کلام  نب  سنا  زا  لقن  هک  نآ 
دراو یلع  هک  نیمه  نک  شدراو  دومرف  ادخ  لوسر  دز  ردب  اپ  اب  میس  هبترم  مدومن  ناهنپ  ار  وا  مدروآ و  رذع  نم  دمآ  هناخ  رد  یلع  هبترم 
هناخ رد  رب  هبترم  هس  درک  ضرع  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  نم  زا  تشادزاب  ار  وت  زیچ  هچ  هللا  کمحری  ینع  کسبح  ام  دومرف  ترضح  دش 
يدش دورو  زا  عنام  ار  یلع  هک  تشاداو  لمع  نیاب  ار  وت  زیچ  هچ  سنا  دومرف  ترـضح  مدیـسر  تمدخ  هک  تسا  میـس  هبترم  نیا  مدمآ و 

. دوش ماقم  نیا  بحاص  نم  موق  زا  رفن  کی  متشاد  تسود  میدینش  ار  امش  ياعد  هک  تسنیا  رما  تقیقح  درک  ضرع 
. هدومن در  ای  هدومرف  تباجا  ار  ءایبنالا  متاخ  شلوسر  تساوخرد  اعد و  لاعتم  يادخ  ایآ  هک  منکیم  لاؤس  مرتحم  نایاقآ  زا  لاح 

اجیب تساوخ  رد  زگره  تمظع  اب  ربمغیپ  هک  دنادیم  زین  هدومن و  تاوعد  تباجا  هدعو  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  نوچ  تسا  یهیدب  خیش :
. هدومنیم تباجا  لوبق و  هتسویپ  ار  ترضح  نآ  ياضاقت  شهاوخ و  اعطق  دنکیمن 

هتشاد و لاسرا  شربمغیپ  دزن  هدومن و  باختنا  رایتخا و  ار  شقلخ  نیرتبوبحم  الع  ّلج و  ّتیدحأ  ترـضح  تروص  نیا  رد  سپ  یعاد :
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  هدوب  ربمغیپ  ادـخ و  دزن  تّما  همه  نیرتبوبحم  قلخ و  همه  زا  بختنم  هک  تّما  همه  ناـیم  زا  راوگرزب  بوبحم  نآ 

. تسا هدوب  مالّسلا 
تـسا هدوب  امـش  ءاملع  رباکأ  ءاهقف و  زا  هک  یعفاش  ۀحلط  نب  دّمحم  دننام  دـناهدومن  ار  ینعم  نیا  قیدـصت  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  هچنانچ 

نیریـش و تانایب  اب  هحفـص  کی  بیرق  ریط  ثیدح  تیار و  ثیدح  تبـسانمب  لوئـسلا ص 15  بلاطم  لوا  باب  زا  مجنپ  لصف  لـیاوا  رد 
دارأ دیوگ و  انمض  هدومن و  ربمغیپ  ادخ و  دزن  تیبوبحمب  تما  مامت  نایم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تمظع  اب  ماقم  تابثإ  نیکمن  تاقیقحت 

. خلا مالسلا  هیلع  یلعل  نیقتملا  تاجرد  یلعأ  یه  یتلا  ۀیلعلا  ۀفصلا  ۀینسلا و  ۀبقنملا  هذه  توبث  سانلا  ققحتی  نا  یبنلا 
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  تیافک  باب 33  رد  لاس 658  رد  ماش  ثدحم  ظفاح و  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  زین  و 

ثیدح نیا  دوخ  یلاما  مهن  ءزج  رد  یلماحم  دیوگ  هنیفـس  سنأ و  زا  دوخ  هربتعم  دانـسا  اب  قیرط  راهچ  زا  ریط  ثیدح  لقن  زا  دعب  مالّـسلا 
لئالد ّلدا  یلاعت و  يادخ  يوسب  تسا  قلخ  ّبحا  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رب  تسا  هحضاو  تلالد  ثیدح  نیا  رد  دیوگ  هاگنآ  هدروآ . ار 

مه ادـخ  دومن  اـعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  دـیامرف  باجتـسم  ار  دوخ  لوسر  ياـعد  هداد  هدـعو  ادـخ  هکنآ  ینعم  نیا  رب 
. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  داتسرف و  ترضح  نآ  يوسب  ار  قلخ  ّبحأ  دومرف  تباجا  يروف 

زا اهنآ  مامت  هک  هدومن  لقن  رفن  شـش  داتـشه و  زا  يروباشین  ظفاح  هّللا  دبع  وبأ  مکاح  ار  سنأ  زا  لوقنم  يوشم  ریط  ثیدح  دیوگ  هاگنآ 
کنیا دنیامن ) باب 32  بلاـطلا  تیاـفکب  هعجارم  نیبلاـط   ) هدومن تبث  ار  رفن  شـش  داتـشه و  نآ  ماـمت  یماـسا  دـناهدومن و  تیاور  سنأ 

اب ثیدح  نیا  تیار و  ثیدح  اصوصخم  ضراعم و  ثیداحأ  اب  دناوتیم  دیدومن  لقن  امش  هک  یثیدح  نیا  ایآ  دیهد  فاصنا  مرتحم  نایاقآ 
ءاملع رباکأ  عیمج  هک  یثیداحأ  لباقم  رد  امـش  هفرطکی  ثیدـح  کـیب  سپ  تسا  یفنم  باوج  اـعطق  دـنیامن  هلباـقم  يوشم  ریط  تمظع 

قیقحت بابرا  دزن  رد  هکلب  دومن  دنس  ذاختا  ناوتیمن  زگره  دناهدومن  نآ  تحصب  قیدصت  لقن و  دونع ) بّصعتم  يدودعم  يانثتساب   ) امش
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. دشابیم رابتعایب  دودرم و  لیدعت  حرج و 
. دیئامن در  يدایز  رارصا  اب  دیئامنن و  لوبق  میئوگب  ام  هچنآ  هک  دیاهتفرگ  میمصت  امش  منکیم  نامگ  خیش :

تقیقح نایب 

تقو مادک  دیهدب  یعادب  یتبسن  نینچ  سلجم  رد  رضاح  دهاش  همهنیا  روضح  رد  یملاع  صخش  امش  لثم  زا  منکیم  بجعت  یلیخ  یعاد :
رارق امـش  شنزرـس  دروم  ات  مدومنن  لوبق  هدومن و  جاجل  یعاد  هک  دـیدومن  هماقا  دـیامن  قطنم  لقع و  ملع و  اـب  هقباـطم  هک  یلیلد  ناـیاقآ 
نّنست لها  ناردارب  نایاقآ  اب  ای  دشاب  هنالهاج  بّصعت  دانع و  جاجل و  ياهّرذ  نم  دوجو  رد  رگا  مور  نوریب  راگدرورپ  هوق  لوح و  زا  مریگ 

. مشاب هتشاد  یتوادع  رظن  اصوصخ  امومع و 
رد اـهینایداق  ناریا و  رد  تیلباـقیب  ياـهیئاهب  همهارب و  دوـنه و  يراـصن و  دوـهی و  اـب  تارظاـنم  رد  هـک  مریگیم  هاوـگ  دـهاش و  ار  ادـخ 

هتـسویپ هتفرگ و  رظن  رد  ار  ادـخ  تقو  همه  اج و  همه  رد  هدوبن  راک  رد  یجاجل  نیفرحنم  ریاس  تعیبط و  هّدام و  بابرا  اب  اـی  ناتـسودنه و 
. هدوب فاصنا  قطنم و  لقع و  ملع و  دعاوق  يور  تقیقح  زاربا  قح و  نم  فده 

کی تعیرش و  تلم و  کی  لها  همه  دیتسه  ام  ناملسم  ناردارب  هک  امـشب  دسر  هچ  ات  ماهدومنن  تجاجل  سجن  دترم و  رفاک و  نامدرم  اب 
تعیبط تداع  يور  دراو و  اهامـش  غامد  زغم و  رد  لوا  زا  یتاهابتـشا  کی  اهتنم  میـشابیم  ربمغیپ  کی  ماـکحا  عباـت  باـتک و  کـی  هلبق و 

. دوش فرط  رب  فاصنا  قطنم و  هحورم  اب  دیاب  هدش  يوناث 
هجیتن هب  دیدرگ  دراو  فاصنا  هرئاد  رد  دیوش و  رود  بّصعت  فالسا و  يوریپ  تداع و  زا  يرصتخم  رگا  طقف  دیتسه  ملاع  امش  هّللا  دمحب 

. میسریم لماک 
میدش و رورسم  مه  یلیخ  میدناوخ و  یگتفه  تالجم  اههمانزور و  رد  روهال  رهش  رد  همهارب  دونه و  اب  ار  امـش  تارظانم  هقیرط  ام  خیش :

تقیقح قح و  ات  دهد  قیفوت  امـش  امب و  دـنوادخ  تسا  دـیما  میدومن  ساسحا  امـشب  یبلق  هقالع  دوخ  رد  هدـشن  لئان  امـش  تاقالمب  زونه 
. دوش راکشآ 

هّللا یضر  رکب  یبا  هفیلخ  تلیـضف  رد  رگا  دومن  میرک  نآرقب  هعجارم  دیاب  ناتدوخ  هدومرفب  دشاب  ياهشدخ  رابخا  رد  هچنانچ  میدقتعم  ام 
هـشدخ امـش  مه  میرک  نآرق  تایآ  زا  لئالد  رد  ایآ  دـینادب  شودـخم  ار  ثیداحا  مهنع  هّللا  یـضر  نیدـشار  ءافلخ  تفالخ  هقیرط  هنع و 

. دومن دیهاوخ  دراو 
یموق هقرف و  ره  اب  تسه  هک  يزیچ  طقف  میامنب  هحیحص  ثیداحا  ای  ینآرق و  لئالد  رد  هشدخ  یعاد  هک  ار  يزور  نآ  درواین  ادخ  یعاد :

. دندومنیم دیجم  نآرق  تایآب  لالدتسا  دوخ  تیناّقح  رب  میدش  وربور  یتقو  مه  نید  زا  نیّدترم  نیفرحنم و  یّتح 
نآرق اهنآ  ياهيزادناطلغ  صاخشا و  ياهيور  هدایز  زا  يریگولج  يارب  ءایبنالا  متاخ  اذل  دشابیم  یناعم  وذ  دیجم  نآرق  تایآ  هکنآ  هچ 
مکیف كرات  ینا  دومرف  مدرک  ضرع  لبق  ياهبـش  هچنانچ  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف ءاملع  قاـفتاب  هکلب  دراذـگن  تما  ناـیم  هعیدو  اـهنت  ار 

تقیقح و ینعم و  تهج  نیمهب  ادبا  اّولـضت  نل  دومرف  تایاور  زا  ضعب  رد  متوجن و  دقف  امهب  متکّـسمت  نا  ام  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا 
هک نآرق  لدـع  زا  ترـضح  نآ  زا  دـعب  تسا و  نآرق  یقیقح  نّیبم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دوخ  زا  دـیاب  ار  نآرق  لوزن  نأـش 

. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  تسا  هدومرف  ءایبنا )  ) هروس 21 هیآ 7  رد  اذل  دومن  لاؤس  دناترضح  نآ  تیب  لها  ترتع و 

دنادمحم لآ  رکذ  لها 

رد ص 119 یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  هچنانچ  دننآرقلا  لیدع  هک  دنامالّـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  دالوا  زا  همئأ  یلع و  رکذ  لها  زا  دارم 
یلع لاق  تفگ  هک  هدروآ  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  القن  یبلعث  ماما  نایبلا ) فشک  ریـسفت   ) زا لوبمالـسا  پاچ  باب 39  هدوملا  عیبانی 
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نآرق ياهمان  زا  یکی  رکذ  نوچ  میتسه  رکذ  لها  تلاسر ) نادـناخ   ) ام دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی  رکذـلا ، لـها  نحن  بلاـط  یبأ  نبا 
مالّـسلا هیلع  یلع  هک  دـناهدومن  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  امـش  ام و  ءاملع  هک  تسا  ۀـهج  نیمهب  دـننآرق  لها  لیلج  نادـناخ  نآ  تسا و 

هللا لبج و  یف  ما  لهس  یف  ما  راهن  ما  تلزن  لیلب  تفرع  دق  ّالا و  ۀیآ  نم  سیل  ّهناف  هّللا  باتک  نع  ینولس  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  دومرفیم 
. الوقع ابلق  اقلط و  اناسل  یل  بهو  یبر  نا  تلزنا و  نم  یلع  تلزن و  نیا  تلزن و  امیف  تملع  دق  ّالا و  ۀیآ  تلزن  ام 

يور دوخ و  شیپ  زا  سک  ره  ّالا  دیامنب و  یعقاو  نیرّـسفم  نایب  یقیقح و  موهفم  اب  هقباطم  دـیاب  نآرق  تایآ  زا  ياهیآ  رهب  لالدتـسا  سپ 
نیاب هجوت  اب  کنیا  تشاد  دهاوخن  ءارآ  ّتتشت  هملک و  فالتخا  زج  يرثا  دیامنب  ینعم  ار  نآرق  تایآ  دهاوخب  دوخ  هدیقع  رکف و  قوذ و 

. مهد ياج  دوخ  رس  رب  هتفریذپ و  لد  ناجب و  دیامن  عقاو  اب  هقباطم  هچنانچ  دیئامرف  نایب  ار  دوخ  روظنم  هیآ  منکیم  شهاوخ  همدقم 

نآ باوج  هعبرا و  ءافلخ  تفالخ  هقیرط  رد  هیآ  لقن 

ًادَّجُـس ًاعَّکُر  ْمُهاَرت  ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  دیامرفیم  احیرـص  حـتف )  ) هروس 48 هیآ 29  رد  خیش :
ار هنع  هّللا  یضر  رکب  یبأ  فرش  لضف و  یتهج  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  ِدوُجُّسلا  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِـس  ًاناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  اًلْـضَف  َنوُغَْتبَی 
هک دنیامنیم  اعدا  هعیش  هعماج  هچنآ  فالخب  دیامنیم  نّیعم  ار  مهنع  هّللا  یضر  نیدشار  ءافلخ  تفالخ  هقیرط  رگید  ۀهج  زا  دنکیم و  تباث 

. دیامنیم یفرعم  مراهچ  هفیلخ  ار  یلع  ۀحارص  هیآ  نیا  دشابیم  لوا  هفیلخ  ههجو  هّللا  مرک  یلع 
تـسا مزال  هتبلا  ددرگیمن  هدـید  دـشاب  رکب  یبأ  لـضف  نیدـشار و  ءاـفلخ  تفـالخ  هقیرط  رب  لـیلد  هک  يزیچ  هفیرـش  هیآ  رهاـظ  زا  یعاد :

. دشابیمن فوشکم  هک  تسا  هیآ  ياجک  رد  تحارص  نیا  هک  دیهد  حیضوت 
درم نآ  ماقمب  هراشا  هعم  نیذـلا  هملک و  اب  هیآ  لوا  رد  هک  تسنآ  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبا  هفیلخ  تفارـش  تلیـضف و  رب  هیآ  تلالد  خـیش :

. تسا هدوب  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  اب  راغلا  ۀلیل  رد  هک  هدش  فیرش 
تـسا هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبأ  هعم  نیذلا  زا و  دارم  اریز  تسا  حضاو  تحارـص  لامک  اب  هیآ  نیا  رد  نیدـشار  ءافلخ  تفالخ  هقیرط  اّما  و 
دیدـش رایـسب  هک  تسا  هنع  هّللا  یـضر  باّطخلا  نب  رمع  راّـفکلا  یلع  ءاّدـشأ  زا  دارم  تسا و  هدوب  ربمغیپ  اـب  ةرجهلا  ۀـلیل  روث  راـغ  رد  هک 

مههوجو یف  مهامیس  هدوب و  لد  محر  بلقلا و  قیقر  رایـسب  هک  تسا  هنع  هّللا  یـضر  ناّفع  نب  نامثع  مهنیب  ءامحر  هدوب و  راّفک  رب  لمعلا 
. دشابیم ههجو  هّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  دوجسلا  رثا  نم 

دنوادخ هک  لوأ  هفیلخ  هن  مینادیم  مراهچ  هفیلخ  ار  یلع  هک  تسا  ام  اب  قح  دیئامن  قیدـصت  دـیامن و  تقفاوم  امـش  كاپ  رظن  اب  مراودـیما 
. هدرب مان  مراهچ  هبترم  رد  ار  وا  نآرق  رد  مه 

دیهاوخ قیدـصت  دـیرگنب  بّصعت  نودـب  فاصنا  رظن  اب  رگا  یلو  دوشن  ینارضرغ  روصت  هک  میاـمن  ضرع  باوج  هنوگچ  مریحتم  یعاد :
. تسا تقیقح  فشک  ضرغ  هکلب  تسین  راک  رد  یضرغ  هک  دومرف 

نینچ رگا  و  ناتدوخ ، ءاملع  گرزب  ریـسافت  رد  یّتح  دـناهدومنن  یناـیب  نینچ  هفیرـش  هیآ  لوزن  نأـش  رد  ریـسافت  باـبرا  هکنآ  زا  هتـشذگ 
مالّسلا و هیلع  یلع  تاضارتعا  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ  لوسر  تافو  زا  دعب  لّوا  زور  دوب  تفالخ  رمأب  عجار  نآرق  رد  ياهیآ 

. دندومنیمن زغمیب  ياهگرب  خاشب و  کّسمت  دندومن  تعیب  زا  یچیپرس  هک  هباحص  زا  رابک  مشاه و  ینب 
امب ریـسفت  اهدعب  هک  تسا  یئاهاپ  تسد و  دیدومن  امـش  هک  ینعم  نیاب  ار  هیآ  تسا  مولعم  سپ  دندادیم  همهب  تکـسم  باوج  هیآ  لقن  اب 

. دندومن هبحاص  یضری  ال 
راج يواضیب و  یضاق  یطویـس و  نیدلا  لالج  يروباشین و  لضاف  یبلعث و  ماما  يربط و  لیبق  زا  ناتدوخ  نیرـسفم  رباکا  زا  کیچیه  اریز 

هچ تسدـب  ینعم و  نیا  تقو  هچ  زا  دـیئوگیم و  اـجک  زا  امـش  سپ  دـندومنن  یئاـنعم  نـینچ  مـه  ریغ  يزار و  رخف  ماـما  يرـشخمز و  هـّللا 
نیاب لئاق  سک  ره  دنکیم  تباث  هک  تسا  راک  رد  یلمع  یبدا و  یملع و  عناوم  هفیرش  هیآ  دوخ  رد  هوالع  منادیمن ، هدومن  هولج  یصاخشا 
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هللا یلـص  مرکا  لوسر  زا  لقن  ناشریـسافت  لّوا  رد  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هچنآب  تسا  هدشن  هجوتم  هدز و  یئاجیب  ياپ  تسد و  هدش  لوق 
اقلطم ار  لیوأت  باب  هک  امش  تسا  لیوأت  تسین  ریسفت  دیئوگب  رگا  رانلا  یف  هدعقمف  هیأرب  نآرقلا  رّـسف  نم  دومرف  هک  دناهدومن  هلآ  هیلع و 

. دهدیم هجیتن  امش  دوصقم  فالخ  رب  احالطصا  ابدا و  املع و  هفیرش  هیآ  نیا  هکنآ  رب  هوالع  دینادیم  دودسم 
دیراد تقیقح  فالخ  رب  هیآ  نیاب  يداریا  رگا  هتبلا  دینک  تماقتـسا  مه  تحارـص  نیا  اب  هیآ  لباقم  رد  یلاعبانج  هک  متـشادن  راظتنا  خیش :

. دوش تقیقح  فشک  ات  دیئامن  نایب 
هک دـیدومن  نایب  هداس  یمـسقب  ار  بلاطم  دـیاهتفریذپ و  ار  ام  ياهاضاقت  نونک  ات  هک  یمـسق  نامه  مینکیم  شهاوخ  بحاـص  هلبق  باون :

تـسا ام  یگمه  نانتما  بجوم  هک  دیئامرفب  مالک  رد  یگداس  تیاعر  رتشیب  یلیخ  مه  اجنیا  دندش  دـنمهرهب  نیبئاغ  سلجم و  ءاسلج  مامت 
. دناهدومن نآرق  مکحب  موکحم  بوذجم و  ار  ام  همه  هدش و  تئارق  ام  يارب  هتسویپ  هک  تسا  هیآ  نیمه  نوچ 

رگا دـیاهدش و  لفاغ  هیآ  ریامـض  نطاـبب و  هجوت  زا  هک  هدومن  بوذـجم  ار  ناـیاقآ  ناـنچ  نارگیزاـب  لوق  لـقن  هیآ و  تمظع  ـالوا  یعاد :
تقباطم ادبا  امـش  دارم  فده و  اب  هک  دـشیم  مولعم  ناتدوخ  رب  دـیدومنیم  نآ  یبدا  یناعم  يوحن و  تابیکرتب  یهجوت  رـصتخم  ناتدوخ 

. دهدیمن
. دهدیمن تقباطم  هنوگچ  مینیبب  دیئامن  نایب  ار  تابیکرت  رئامض و  ناتدوخ  تسا  ینمتم  خیش :

ءادـتبم دـمحم  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  يوقالا  یلع  هیآ  نیا  بیکرت  هک  دـینادیم  رتهب  ناتدوخ  هفیرـش  هیآ  یبیکرت  تهج  زا  اما  یعاد :
هعم نیذلا  ای و  و  ربخ ، زا  دـعب  ربخ  تسنآ  زا  دـعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءاّدـشا  دّـمحم و  رب  فطع  هعم  نیذـلا  نایب و  فطع  هللا  لوسر  تسا و 

. ربخ زا  دعب  ربخ  تسنآ  زا  دعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءاّدشا  تسا و  ءادتبم 
نیذلا دشاب و  ادتبم  دمحم  رگا  دوشیم  رهاظ  ینعم  مسق  ود  میئامنب  ینعم  امـش  هتفگ  هدیقع و  قباطم  ار  هیآ  میهاوخب  رگا  دـعاوق  نیا  يور 

رمع و رکب و  یبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  دوشیم  نینچ  هیآ  يانعم  ربخ  زا  دعب  ربخ  تسنآ  زا  دـعب  هچنآ  ءادـتبم و  رب  فوطعم  هعم 
. تسا یلع  نامثع و 

رمع و رکب و  یبا  هک  دوشیم  نینچ  هیآ  يانعم  ربخ  زا  دـعب  ربخ  تسنآ  زا  دـعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءادـشا  دـشاب و  ادـتبم  هعم  نیذـلا  رگا و  و 
. تسا بدا  مظن  زا  جراخ  لوقعم و  ریغ  مالک  زا  هوحن  نیا  هک  دنادیم  يدتبم  هبلط  ره  تسا  یهیدب  تسا ، یلع  نامثع و 

اب تقباطم  ات  دـشیم  هدراذـگ  هفطاـع  و )  ) تاـملک هلـصاف  رد  یتسیاـب  دـندوب  هعبرا  ياـفلخ  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  دوصقم  رگا  نیا  رب  هوـالع 
. دشابیم ینعم  نیا  فالخ  رب  هکنآ  لاح  دیامن و  امش  دوصقم 

. تسا نینمؤم  مامت  تافص  اهنیا  دنیوگیم  ینعی  دناهدروآ  نینمؤم  مامت  باسحب  ار  هفیرش  هیآ  نیا  ناتدوخ  نیرّسفم  عیمج 
کی نآ  میئوگب  رگا  و  رفن ، راهچ  هن  هدوب  ربمغیپ  اب  لوا  زا  هک  تسا  رفن  کی  تافـص  امامت  یناـعم  نیا  هک  تسا  لـیلد  دوخ  هیآ  رهاـظ  و 

. نارگید ات  تسا  لوبقب  یلوا  لقن  لقع و  هقباطم  اب  تسا  هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  رفن 

نآ باوج  راغ و  هیآب  لالدتسا 

هروس هیآ 40  رد  دنوادخ  هک  تسنیا  هن  رگم  دیتسه  هلداجم  رد  لاحلا  هکنآ  لاح  منکیمن و  لدج  دیئامرفیم  امـش  هک  تسا  بجع  خیش :
انَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاـِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراـْغلا  ِیف  اـمُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناـث  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ  ُهَّللا  ُهَرَـصَن  ْدَـقَف  دـیامرفیم  احیرـص  هبوت )  ) 9

. اهْوََرت َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف 
هدوب ادـخ  لوسر  اب  ةرجهلا  ۀـلیل  راغ  رد  رکب  یبا  هک  ار  هعم  نیذـلا  يانعم و  دـنکیم  تباث  تسا و  لبق  هیآ  دـیؤم  هکنآ  رب  هوـالع  هیآ  نیا 

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هکنآ  يارب  تما  مامت  رب  رکب  یبا  تفارـش  تلیـضف و  رب  تسا  یگرزب  لیلد  ندوب  ربمغیپ  اب  تبحاصم و  نیا  دوخ 
يرادـهگن دوخ  دـننام  مه  ار  وا  دـیاب  تسا  مزـال  وا  زا  دـعب  هفیلخ  دوجو  تسا و  وا  هفیلخ  رکب  یبا  هک  نطاـب  ملعب  تسنادـیم  نوـچ  مّلس 
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مّدقت ّقح  تهج  نیمهب  سپ  درکن  نیملسم  زا  يدحا  اب  ار  لمع  نیا  دوشن و  راتفرگ  راتفرگ  نمـشد  تسدب  ات  درب  دوخ  اب  ار  وا  اذل  دیامنب 
. تسا تباث  وا  يارب  تفالخ 

رظن زا  یلاخ  هناگیب و  درف  کی  دننام  دـیئآ و  نوریب  تداع  بّصعت و  زا  دـینک و  رود  دوخ  زا  ار  نّنـست  سابل  یتعاس  نایاقآ  هاگره  یعاد :
. دیآیمن تسدب  هیآ  نیا  زا  تسا  امش  دوصقم  هک  ياهجیتن  نآ  هک  دومن  قیدصت  دیهاوخ  دیرگنب  هفیرش  هیآ  نیا  فارطا  رد  بّصعت 

. دیئامرف نایب  تسه  دوصقم  فالخ  رب  یقطنم  لئالد  رگا  تسبوخ  خیش :
دانع رظن  اب  فاصنایب  نامدرم  زا  یضعب  تسا  نکمم  هاگنآ  دروآیم  مالک  مالک  اریز  دیئامن  رظن  فرص  هلحرم  نیا  زا  منکیم  انمت  یعاد :

جایتحا تسا  ظوفحم  يدرف  ره  ماقم  هکنآ  لاح  میئامن و  ءافلخ  ماقمب  تناـها  میهاوخیم  اـم  هک  دور  روصت  دوش و  راـقن  دـیلوت  دـنرگنب و 
. دنرادن اجیب  لیوأت  ریسفتب و 

. دوشیم بجح  فشک  هکلب  دنکیمن  راقن  دیلوت  یقطنم  لئالد  دیشاب  نئمطم  دیورن و  هرفط  منکیم  شهاوخ  خیش :
ار راتفگ  رد  بدا  تیاـعر  هکلب  هدوبن  راـک  رد  ياهرفط  دـینادب  اـت  میاـمن  ضرع  باوج  يرـصتخم  مراـچان  دـیدرب  هرفط  ماـن  نوچ  یعاد :

هفلتخم قرطب  ءاملع  نیققحم  ار  راتفگ  نیا  زا  باوج  هکنآ  هچ  دیرگنب  فاصنا  رظن  اب  دیریگن و  هدروخ  یعاد  تالاقمب  تسا  دـیما  مدومن 
زا دعب  هفیلخ  رکب  یبا  تسنادیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نوچ  هک  دوب  رکفیب  روآبجعت و  یلیخ  دیدومرف  ياهلمج  الّوا  دناهداد 

. درب دوخ  اب  ار  وا  اذل  دوب  مزال  ترضح  نآ  رب  هفیلخ  دوجو  ظفح  دوب و  دهاوخ  وا 
دوخ امـش  یلو  داد  یلامتحا  نینچ  دوب  نکمم  دوب  رکب  یباب  رـصحنم  ربمغیپ  هفیلخ  رگا  هکنآ  هچ  تسا  هداس  رایـسب  امـش  نایب  نیا  باوج 
دوب مزال  تارطخ  لباقم  رد  هفیلخ  دوجو  ظفح  حیحـص و  امـش  ناهرب  نیا  رگا  دندوب  رفن  راهچ  اهنآ  نیدشار و  ءافلخ  تفالخب  دـیدقتعم 

ار رگید  رفن  هس  دربب  ار  یکی  هکنآ  هن  دربب  دوخ  اـب  دـندوب  هّکم  رد  رـضاح  هک  ار  هفیلخ  راـهچ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  یتسیاـبیم 
هللا یلـص  ربمغیپ  رتسب  بش  نآ  اققحم  هک  دـناباوخب  دوخ  رتسب  رد  دـهد و  رارق  اهریـشمش  رطخ  ضرعم  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  هکلب  دراذـگب 
نآ تکرح  زا  رکب  وبأ  هتـشون  دوخ  خیرات  میـس  ءزج  رد  يربط  هچنآ  ربانب  ایناث  دوب . نانمـشد  هلمح  ضرعم  رد  هدوب و  روطخم  هلآ  هیلع و 
رگا دـنتفر  راغب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش  ایوج  ترـضح  نآ  لاـح  زا  تفر و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  یتقو  هکلب  هتـشادن  ربخ  ترـضح 
سپ دنتفر . ترـضح  نآ  قافتاب  راچان  دیـسر و  ترـضح  نآب  هار  طسو  رد  تفر  ناباتـش  رکب  یبا  باتـشب . ترـضح  نآ  دزن  يراد  يراک 

. تفر ترضح  نآ  اب  هار  طسو  زا  تفر و  هزاجایب  وا  هکلب  دربن  دوخ  اب  ار  وا  ترضح  هک  دوشیم  مولعم 
ینعم نیاب  رارقا  ناتدوخ  فصنم  ءاملع  هکنانچ  هدوب  نانمشدب  نداد  ربخ  هنتف و  فوخ  زا  یفداصت و  رکب  یبا  ندرب  رگید  رابخا  ربانب  هکلب 

یلص مرکا  لوسر  تالاح  رد  ناهربلا  رونلا و  باتک  رد  تسا  ناتدوخ  ياملع  ریهاشم  زا  هک  غابص  نب  مساقلا  وبا  خیش  هلمج  زا  هک  دنراد 
متفر هّکمب  هرمع  تهج  ترـضح  نآ  ترجه  زا  لبق  هک  هدومن  تیاور  يراصنا  تباـث  نب  ناّـسح  زا  قاحـسا  نب  دّـمحم  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

هشارف و یف  مانف  اّیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رما  ناوا  نامه  رد  ار  ترضح  نآ  باحصا  دنیامنیم  فذق  ّبس و  شیرق  راّفک  مدید 
. راغلا یلا  یضم  هعم و  هذخاف  هیلع  مّهلدی  نا  ۀفاحق  یبا  نبا  نم  یشخ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ندوب  هارمه  ترفاسم و  هک  دیدومنیم  نایب  هیآ  رد  ار  تلیـضف  تهج  داهـشتسا و  ّلحم  دوب  اجب  یلیخ  اثلاث 
. دراد تفالخ  تابثا  رب  یلیلد  هچ  هلآ 

نآ لوق  زا  هکنآ  ایناث  دناوخیم  هّللا  لوسر  بحاصم  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  هّللا و  لوسر  اب  تبحاصم  الّوا  تسا  مولعم  داهـشتسا  لحم  خـیش :
نیا عومجم  تسا و  تفارـش  لیلد  رتگرزب  رکب  یبا  رب  هیآ  نیا  رد  ادخ  بناج  زا  هنیکـس  لوزن  اثلاث  انعم  هّللا  ّنا  دهدیم  ربخ  هک  ترـضح 

. دنیامنیم وا  يارب  ار  تفالخ  مدقت  قح  ّتیلضفا و  تابثا  لئالد 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نز  ردپ  باحـصا و  رابک  زا  ناملـسم و  درمریپ  وا  هک  دیامنیمن  ار  رکب  یبا  بتارم  راکنا  يدحا  هتبلا  یعاد :

. دشابیمن یفکم  تفالخ  رد  مدقت  قح  صاخ و  تلیضف  تابثا  يارب  امش  لئالد  نیا  یلو  هدوب  هلآ 
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اعطق دـیئامنب  وا  يارب  صاخ  یتلیـضف  تابثا  دـیدومن  هفیرـش  هیآ  نیا  فارطا  رد  هک  یتانایب  اب  یـضرغیب  هناگیب  لـباقم  رد  دـیهاوخب  رگا 
. تفرگ دیهاوخ  رارق  ضارتعا  دروم 

هچ ناکین و  اب  تبحاصم  هک  نادـب  اسب  هچ  دـشابیمن  يرترب  تلیـضف و  لیلد  ناکین  اب  تبحاصم  اـهنت  تفگ  دـنهاوخ  امـش  باوج  رد  اریز 
. تسا دوهشم  رتشیب  الماک و  اهترفاسم  رد  ینعم  نیا  هچنانچ  دنتسه  هدوب و  نیملسم  اب  بحاصم  هک  راّفک  رایسب 

لاثما دهاوش و 

ٌبابْرَأ َأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای  هک  دـیامنیم  ار  فسوی  ترـضح  لوق  لـقن  هک  ار  فسوی )  ) هروس 12 هیآ 39  دـیاهدومن  شومارف  نایاقآ  رگم 
ار هاشداپ  یقاس  خاّبط و  دندرب  نادنزب  ار  فسوی  هک  يزور  دناهتشون  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  نیرّـسفم  ُراَّهَْقلا  ُدِحاْولا  ُهَّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم 
دـندوب و بحاصم  مه  اب  رفاک ) نمؤم و   ) رفن هس  نیا  لاـس  جـنپ  دـندرب  نادـنزب  وا  اـب  دـندوب  عاونأ  باـبرأ  هب  لـئاق  رفاـک و  ود  ره  هک  مه 
رب لیلد  رفاک  رفن  ود  نآ  يارب  ربمغیپ  تبحاصم  نیا  ایآ  دهدیم  ربخ  هیآ  نیا  رد  هچنانچ  دـنناوخیم  بحاصم  ار  اهنآ  غیلبت  عقوم  رد  فسوی 

دعب دناهتشون  خیراوت  ریـسافت و  نابحاص  هچنآ  ربانب  تسا  هدش  ادیپ  اهنآ  هدیقع  رد  يرییغت  تبحاصم  تدم  رد  ای  هدوب  تلیـضف  تفارش و 
. دندش ادج  مه  زا  لاح  نامه  اب  تبقاع  تبحاصم  لاس  جنپ  زا 

ٍۀَفُْطن ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  َأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ُُهبِحاص  َُهل  َلاق  دیامرفیم  هک  فهک )  ) هروس 18 ۀیآب 35  دیئامرف  هعجارم  زین  و 
يزار رخف  ماما  هکنانچ   ) سوطارب مانب  رفاک  يرگید  ادوهی و  مانب  نمؤم  یکی  دـندوب  ردارب  ود  دناهتـشون  نیرـسفم  مومع  اًـلُجَر  َكاَّوَس  َُّمث 

هحورشم لقن  هزاجا  تقو  کنیا  هک  دنتـشاد  یتارواحم  مه  اب  ود  نیا  دیامنیم ) لقن  شریبک  ریـسفت  رد  تسا  امـش  ياملع  رباکا  زا  هک  مه 
هدـیاف و ار  رفاک  نمؤم ، ردارب  تبحاصم  زا  ایآ  هدـناوخ  مه  بحاـصم  ار  نمؤم  رفاـک و  ود  نآ  دـنوادخ  هکنآ  ضرغ  دـهدیمن  ار  هلّـصفم 

. تسا یفنم  باوج  اعطق  تسا  هدیسر  یبیصن 
هزاجا نیا  زا  شیب  تقو  هک  تسا  رایـسب  ینعم  نیا  رب  لاثما  لئالد و  دـشابیمن  يرترب  تفارـش و  تلیـضف و  رب  لیلد  طقف ، تبحاصم  سپ 

. دهدیمن نایب 
نیا هدوب  وا  اب  ادـخ  هکنآ  تبـسانمب  اعطق  سپ  انعم  هّللا  ّنا  دومرف  رکب  یباـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  دـیدومرف  هکنیا  اـّما  و 

. تسا تفالخ  تبثم  تفارش و  لیلد  دوخ 
نینمؤم اب  طقف  یلاعت  يادخ  رگم  دنیوگب  هک  دیریگن  رارق  ضارتعا  دروم  ات  دیئامرف  رظن  دیدجت  دوخ  راتفگ  دـیاقع و  نیا  رد  تسا  بوخ 

. دشابیمن نمؤم  ریغ  اب  دشابیم و  هّللا  ءایلوا  و 
لقع دنـشاب  یـسلجم  رد  يرفاک  نمؤم و  رگا  دشابن  وا  اب  ادخ  هک  تسه  ملاع  رد  یـسک  دشابن و  ادخ  هک  دشاب  یئاج  دـیئامنیم  روصت  ایآ 

ِیف ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  دـیامرفیم  هلداـجم )  ) هروس 58 هیآ 8  رد  هن  رگم  دـشابن  رفاک  اب  یلو  دـشاب  نمؤم  نآ  اب  ادـخ  هک  دـنکیم  رواب 
َوُه اَّلِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  َو ال  ْمُهُـسِداس  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَـسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ  ٍۀـَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا 

. اُوناک ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم 
نمؤم و رفاک  ناملـسم و  نمـشد  تسود و  اب  تسه  سک  همه  اب  یلاعت  يادـخ  هیلقن  هیلقع و  لئالد  تاـیآ و  ریاـس  هیآ و  نیا  مکحب  سپ 

. دوب دهاوخن  یّصاخ  صخش  تلیضف  رب  لیلد  تسا  ام  اب  ادخ  دیوگب  اهنآ  زا  یکی  دنشاب و  مه  اب  رفن  ود  رگا  سپ  قفانم 
ود ره  اب  ادخ  اعطق  دنـشاب  مه  اب  رگا  مه  دب  بوخ و  ود  ای  دب و  رفن  ود  تسا  اهنآ  اب  ادـخ  دنـشاب  مه  اب  رگا  بوخ  رفن  ود  هک  يروطنامه 

. دب ای  دنشاب  بوخ  یقش  ای  دنشاب  دیعس  رگا  تسا  اهنآ 
میدرک تکرح  ادـخ  نید  ظفح  ادـخ و  يارب  ادـخب و  ور  هکنآ  يارب  میتسه  ادـخ  بوبحم  ام  نوچ  ینعی  تسا  اـم  اـب  ادـخ  زا  دارم  خـیش :

. تسا ام  لاح  لماش  ادخ  فطل 
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تقیقح زاربا 

اریز دوب  دهاوخن  تیدـبا  تداعـس  رب  لیلدیب  اطخ  نینچ  دـنیوگ  هک  تسا  ضارتعا  دروم  دوش  هتفرگ  رظن  رد  ینعم  نیا  رگا  مهزاب  یعاد :
دندوب يدنوادخ  تمحر  فطل و  لومـشم  دنتـشاد  کین  لامعا  ینامز  رد  هک  صاخـشا  اسب  هچ  درگنیم  صاخـشا  لامعاب  لاعتم  دنوادخ 

مورحم و قح  تمحرم  فطل و  زا  دندش و  راگدرورپ  ضوغبم  دنداد  سوکعم  هجیتن  ناحتما  تقو  رد  دز و  رـس  اهنآ  زا  يدب  لامعا  ادـعب 
. دندیدرگ نوعلم  دودرم و  هدنار و 

رماوأ زا  دـش و  دّرمتم  هکنآ  ضحمب  دوب  یهلا  محارم  فاطلا و  لومـشم  تشاد  ّتین  صولخ  راگدرورپ  تدابع  رد  اـهلاس  سیلبا  هچناـنچ 
ّنا میجر و  ّکناف  اهنم  جرخاف  باطخب  رانک و  رب  وا  میمع  باسحیب  تمحر  زا  قح و  دودرم  دش  سفن  ياوه  عبات  دومن و  یچیپرـس  قح 

. دیدرگ يدبا  نوعلم  نیدلا  موی  یلا  یتنعل  کیلع 
. تسا ناهذا  بیرقت  يارب  هکلب  تسین  هشقانم  لثم  رد  دینادیم  دیشخب  هب 

راگدرورپ بوضغم  دودرم و  ناحتمالا  دنع  یلو  دـندش  هّللا  دـنع  بّرقم  هک  یـصاخشا  زا  دراد  رایـسب  رئاظن  میرگنب  ّتیرـشب  ملاعب  رگا  و 
. هدومرف هراشا  اهنآب  تما  نالفاغ  هیبنت  نامدرم و  يرادیب  يارب  مه  دیجم  نآرق  هک  میئامنیم  هراشا  رفن  ودب  هنومن  يارب  دنتفرگ  رارق 

هک دـش  هّللا  دـنع  بّرقم  ردـق  نآ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  هک  دـشابیم  ءاروعاب  نب  معلب  اهنآ  هلمج  زا  هک  ءاروعاب  نب  معلب 
هاج و ّبح  ناحتما  عقوم  یلو  دومن  نادرگ  رـس  هیت  يداو  رد  ار  یـسوم  ترـضح  اعد  کی  رثا  رد  هک  دومرف  اطع  واـب  مظعا  مسا  دـنوادخ 

حرـش نیخروم  نیرـسفم و  مامت  هک  دـیدرگ  منهج  میحج و  وا  هاگیاج  دومن  ناطیـش  تعباتم  ادـخ و  تفلاخمب  راداو  ار  وا  یبلط  تساـیر 
وا هّصق  دهاجم  دوعسم و  نبا  سابع و  نبا  زا  دوخ  ریسفت  مراهچ  دلج  رد ص 463  مه  يزار  رخف  ماما  یّتح  دناهتشاگن  الّصفم  ار  وا  لاح 

ُهاـْنیَتآ يِذَّلا  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو  هک : دـهدیم  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسرب  فارعا )  ) هروس 7 هیآ 174  رد  دـنوادخ  هدومن  لقن  ار 
. َنیِواْغلا َنِم  َناکَف  ُناْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اْهنِم  َخَلَْسناَف  اِنتایآ 

دباع ياصیصرب 

دش ّرشب  تبقاع  ناحتمالا  دنع  دیدرگ  ةوعّدلا  باجتـسم  هک  دومن  تیّدج  تدابع  رد  يردقب  رما  لوا  رد  هک  دوب  دباع  ياصیـصرب  يرگید 
هروس هیآ 16  رد  اذـلف  تفر  ایند  زا  رفاک  هتخیوآ  راد  هبوچب  هداد  دابب  ار  دوخ  تامحز  مامت  دومن  انز  يرتخد  اـب  هدروخ  ار  ناطیـش  بیرف 

َنیَِملاْعلا َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َْکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاق  َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناْسنِْإِلل  َلاـق  ْذِإ  ِناـْطیَّشلا  ِلَـثَمَک  دـیامرفیم  هراـشا  وا  هّصقب  رـشح )  ) 59
. َنیِِملاَّظلا ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  ِْنیَِدلاخ  ِراَّنلا  ِیف  امُهَّنَأ  امُهَتَِبقاع  َناکَف 

مهّللا دـیئوگب  اعد  رد  هک  تسا  روتـسد  رد  اذـلف  دـشابیمن  وا  يریخب  تبقاع  رب  لیلد  دـش  رداص  ینامز  رد  یمدآ  زا  یکین  لـمع  رگا  سپ 
. اریخ انروما  بقاوع  لعجا 

کش و رد  بطاخم  هکنآ  رگم  دوشیمن  رکذ  مالک  رد  دیکأت  هک  تسا  ققحم  نایب  یناعم و  ياملع  دزن  رد  هک  دینادیم  دوخ  اهنیا  رب  هوالع 
داسف هدروآ  هدّدـشم  ّنا  هّیمـسا و  هلمج  اب  ار  دوخ  مالک  هک  هفیرـش  هیآ  حیرـصت  زا  دـشاب و  هدرک  ار  نآ  فالخ  مّهوت  اـی  دـشاب و  دـیدرت 

. هدوب دیدرت  کش و  رد  مهوتم و  لزلزتم و  هک  ددرگیم  رهاظ  فرط  هدیقع 
. دیروایب دروم  نیا  رد  ار  اصیصرب  ءاروعاب و  معلب  سیلبا و  لثم  دوبن  راوازس  یئامش  لثم  زا  دیهد  فاصنا  خیش :

بیرقت يارب  ار  لاثما  یبهذـم  تارظانم  یملع و  تاثحابم  رد  تسین  هشقانم  لثم  رد  هک  مدرک  ضرع  نـالا  دیدینـشن  رگم  دیـشخبب  یعاد :
هدیقع رظن و  توبث  يارب  هکلب  هتـشادن  یتناها  دصق  هاگچیه  لاثما  دهاوش و  رکذ  رد  تسا  دهاش  ادـخ  دـنروآیم  دـصاقم  تیبثت  ناهذا و 

. ددرگیم يراج  نابزب  دیآیم  رظن  رد  هک  یلاثما  دهاوش و  دوخ 
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رب هنیکـس  ریمـض  نوچ  ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  دیامرفیم  هک  تسا  همیرک  هیآ  دوخ  رد  ياهنیرق  تلیـضف  تابثا  رب  هیآ  نیا  رد  لیلد  خـیش :
. امش لاثما  زا  مّهوت  عفد  نارگید و  رب  وا  تلیضف  تفارش و  رب  تسا  حضاو  لیلد  دوخ  هنع  هّللا  یضر  رکب  یبأ 

رکب یبأ  رب  هن  هدوب  ترضح  نآ  رب  هنیکـس  لوزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ  لوسرب  تسا  عجار  هنیکـس  ریمـض  دیئامرفیم  هابتـشا  یعاد :
. رکب یبأ  هن  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  قح  دونجب  دّیؤم  اققحم  اهورت و  مل  دونجب  هدیأ  هدومرف و  هک  هیدعب  هلمج  هنیرقب 
ترضح نآ  تبحاصم  رد  مه  هنع  هّللا  یضر  رکب  یبأ  یلو  هدوب  قح  دونجب  دیؤم  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  مّلسم  خیش :

. هدوبن بیصنیب 

هدوب ادخ  لوسر  رب  هنیکس  لوزن 

هدمآ هفیرـش  هیآ  تالمج  مامت  رد  هینثت  رئامـض  هدـعاقلا  یلع  یتسیاب  دـندوب  هیهلا  محارم  فاطلا و  لومـشم  بحاصم  ود  ره  رگا  یعاد :
دیآ مولعم  ددرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  صخـش  ماقم  تابثا  ات  هدروآ  درفم  ادعب  البق و  ار  رئامـض  مامت  هکنآ  لاح  دـشاب و 

مه نارگید  رب  ترـضح  نآ  لیفطب  رگا  دـشابیم و  ترـضح  نآ  صخـشب  دوشیم  راگدرورپ  بناـج  زا  تمحرم  تمحر و  لوزن  هچنآ  هک 
. هداد رارق  تیانع  دروم  ار  ربمغیپ  طقف  تایآ  ریاس  هیآ و  نیا  رد  مه  تمحر  هنیکس و  لوزن  رد  اذلف  دوشیم  هدرب  مسا  دیآ  لزان 

هنیکـس لوزن  سپ  هدومنیمن  تقرافم  وا  زا  زگره  هنیکـس  هتـشادن و  نادـب  یجاـیتحا  هدوب و  هنیکـس  لوزن  زا  ینغتـسم  ادـخ  لوسر  خـیش :
. هدوب هنع  هّللا  یضر  رکب  یبأ  صوصخم 

ینغتـسم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هک  دیئوگیم  لیلد  هچب  دیریگیم  بلاطم  رارکتب  ار  سلجم  تقو  دینکیم و  یفطلیب  ارچ  یعاد :
ینغتـسم یلاـعت  قح  تاـمحر  فاـطلا و  زا  مومأـم  ماـما و  تّما  ربـمغیپ و  زا  قیـالخ  داـحآ  زا  يدـحأ  هکنآ  لاـح  هدوب و  هنیکـس  لوزن  زا 
َنِینِمْؤُْملا یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  دیامرفیم  نینح  هّصق  رد  هک  ار  هبوت )  ) هروس 9 هیآ 26  دیاهدومن  شومارف  رگم  دنشابیمن 

. هدروآ ار  هفیرش  هیآ  نیمه  لثم  حتف )  ) هروس 48 هیآ 26  رد  زین  و 
دوب ینینمؤم  ءزج  رکب  یبا  رگا  مهراغ  هیآ  رد  هدومن  نینمؤمب  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  هیآ  نیا  رد  هک  يروط  نیمه 

. دشاب هدومن  هراشا  وا  مانب  هدحیلع  ای  هدروآ و  هینثت  ریمض  ای  یتسیاب  دریگ  رارق  شمارآ  هنیکس و  لومشم  دیاب  هک 
. هدوبن رکب  یبا  هب  طوبرم  هنیکس  ریمض  هک  دنراد  رارقا  مه  ناتدوخ  فصنم  ياملع  هک  تسا  حضاو  يردقب  هیضق  نیا 

دـشابیم هلزتعم  خویـش  ءاملع و  رباکا  زا  هک  ار  یفاکـسا  هّللا  دبع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  خیـش  فیلأت  هینامثعلا  ضقن  باتک  نایاقآ  تسبوخ 
دیدحلا یبأ  نبا  هچنانچ  هدومن  راکـشآ  ار  قح  هنوگچ  ظحاج  نامثع  وبا  تالئاطال  باوج  رد  فصنم  ملاع  درم  نآ  دینیبب  دـیئامن  هعلاطم 

. تسا هدومن  لقن  ار  اهباوج  نآ  زا  ضعب  هغالبلا  جهن  حرش  میس  دلج  ات ص 281  رد ص 253  مه 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسیاهلمج  نآ  دهدیم و  هجیتن  امش  دوصقم  فالخ  رب  الماک  هک  تسیاهلمج  هیآ  دوخ  رد  اهنیا  رب  هوالع 

نیا ایآ  هدوب  نوزحم  لاـح  نآ  رد  رکب  یبا  هک  ددرگیم  مولعم  هلمج  نیا  زا  هدومن  هودـنا  نزح و  زا  عنم  ار  رکب  یبأ  نزحت  ـال  ناـیب  اـب  هلآ 
رگا دـنکیمن و  عنم  قح  تعاط  کین و  لمع  زا  ار  یـسک  ربمغیپ  اعطق  هدوب  یکین  لمع  رگا  دـب  لمع  اـی  هدوب  یبوخ  لـمع  رکب  یبأ  نزح 
هکلب دریگ  رارق  هنیکـس  لوزن  لحم  قح و  تمحر  لومـشم  هک  دـشابیمن  لمع  نیا  بحاـص  يارب  یتفارـش  سپ  هدوب  نایـصع  دـب و  لـمع 

. دشابیم ادخ  ناتسود  هّللا و  ءایلوا  نینمؤم و  يارب  طقف  تلیضف  تفارش و 
سرت و ادبا  راگزور  ياهدـمآشیپ  رد  هکنآ  تسا  دـیجم  نآرق  رد  هچنآ  ربانب  اهنآ  همه  زا  ّمهأ  هک  دـشابیم  یمئالع  هّللا  ءایلوا  يارب  زا  و 
ِهَّللا ال َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  دـیامرفیم  سنوی )  ) هروس 10 هیآ 63  رد  هچنانچ  دـننک  هشیپ  یئاناوت  ربص و  هکلب  دـننکن  ادـیپ  یهودـنا  مغ و  نزح و 

. َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ 
رد بحاص  هلبق  نایب  زونه  دنتفگ  باّون  بانج  هتـشذگ  یلیخ  فصن  زا  بش  دنتفگ  هدش  هجوتم  اهتعاسب  نایاقآ  دیـسر  اجنیاب  هک  تبحص 
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دنامب اهتبحص  هیقب  میوش  تمحازم  بابـسا  نیا  زا  شیب  تسین  یـضتقم  دنتفگ  نایاقآ  هدماین  ام  تسدب  ياهجیتن  هدشن و  مامت  هیآ  فارطا 
سلجم يداش  ترسم و  اب  دمآ  سلجمب  یلّصفم  ینیریـش  تبرـش و  دوب  یمالـسا  دایعا  نیرتگرزب  ثعبم و  دیع  بش  نوچ  بش  ادرف  يارب 

. دومن ادیپ  همتاخ 

بجر 1345 هبنشراهچ 28  هلیل  مشش  هسلج 

هسلج عورش 

دندوب سلجم  رـضاح  لوا  بش  زا  دنتـسه و  ینیتم  فیرـش و  درم  نّنـست و  لـها  مرتحم  راـجت  زا  هک  نیماـما  مـالغ  باـنج  بورغ  زا  لـبق 
رطاخ هک  مدش  محازم  مدمآ و  دوز  هک  دوب  نیا  شاهصالخ  هک  دندومن  نایب  یطوسبم  حرش  مرگ  نوخ  عضاوتم و  یلیخ  دندروآ  فیرـشت 

یندینـشن ياهفرح  هدـیدرگ  مرن  الماک  اهلد  دـیاهدومن و  دوخ  ّلدتـسم  تانایب  بوذـجم  الماک  ار  ام  زا  ياهّدـع  هک  میامن  قوبـسم  ار  امش 
تعاجـش و اب  هّللا  دـمحب  امـش  یلو  ربخیب  اج  همه  زا  یّلکب  مه  ام  دـندومنیم  نتفگ  زا  يراددوخ  هّیقت  لـصا  يور  نارگید  دـش  هدـینش 

دروم ءاملع  نایاقآ  هار  رد  یتدم  میتفر  اجنیا  زا  هک  هتشذگ  بش  دیدومن  انـشآ  قیاقحب  ار  ام  بدا  هفافل  رد  دیدز و  الاب  ار  اههدرپ  تماهش 
نایمب نامدوخ  نیب  یبیجع  یگتـسدود  میتفرگ  ار  هنایم  یتمحزب  ام  دش  لدب  ّدر و  مه  تکازن  زا  جراخ  نانخـس  دـندش و  عقاو  ام  تالمح 

هـضیرف ءادا  ام  دننام  دندومن و  ادتقا  امب  ار  اشع  برغم و  زامن  دش  هک  زامن  عقوم  دنتـسه . ینابـصع  یلیخ  ام  تسد  زا  نایاقآ  بشما  هدمآ 
دبع باون  بانج  فرط  زا  دح  زا  هدایز  هقالع  زاربا  ياچ و  فرـص  هلومعم و  تافراعت  زا  سپ  دـندروآ  فیرـشت  نایاقآ  مک  مک  دـندومن 

. دش عورش  تبحص  ناخ  مّویقلا 
یقیقح يانعم  رما و  همتاخ  راظتنا  همه  نوچ  دـنامن  صقان  بلطم  هک  دـیهد  همتاخ  ار  بشید  ياههدومرف  میراد  لـیم  بحاـص  هلبق  باون :

. میراد ار  هیآ 
. دنهدب هزاجا  و  ءاملع ) نایاقآب  هراشا   ) دنشاب هتشاد  لیم  نایاقآ  هکنانچ  یعاد :

. میرضاح عامتسا  يارب  دیئامرفب  دراد  ياهمتت  رگا  دراد  یعنام  هچ  ّتینابصع ) اب  : ) ظفاح
نایب دـناهدومن  رکذ  نیدـشار  ءافلخ  تفـالخ  هقیرط  رد  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنیاـب  نیلئاـق  لوق  ّدر  رب  ار  یبدا  لـئالد  هتـشذگ  بش  یعاد :

. دوش راکشآ  تقیقح  هدیدرگ  بجح  فشک  ات  میهد  رارق  ثحب  دروم  ار  بلاطم  رگید  هار  زا  میهاوخیم  کنیا  میدومن 
هعبرا و ءافلخ  هرابرد  هیآ  هک  دـناسریم  هیآ  نیا  رد  هناگراهچ  تافـص  دـندومرف  هتـشذگ  بش  یلاعت  هّللا  هملـس  مالّـسلا  دـبع  خیـش  بانج 

. هدشن ینایب  نینچ  هفیرش  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  نیقیرف  گرزب  نیرّسفم  فرط  زا  الّوا  هدش  دراو  تفالخ  بیترت 
هقباطم فوصوم  اب  یتفـص  رگا  تسا و  تیانع  دروم  دـیامن  هقباطم  فوصوم  اب  ینعم  ماـمتب  یتقو  یتفـص  ره  هک  دـینادیم  رتهب  دوخ  اـیناث 

. دش دهاوخن  عقاو  تقیقح  قادصم  دیامنن 
طقف تّما  مامت  رد  هکرابم  هیآ  رد  هجردنم  تافـص  دجاو  هک  مینیبیم  میئامن  قیقحت  میرگنب و  فاصنا  هدـیدب  ضغب و  ّبح و  نودـب  رگا 

. دیامنیمن تقباطم  دندومن  نایب  خیش  بانج  هک  مهیلع  فوصوم  اب  تافص  نیا  ادبأ  هدوب و  هیلع  هّللا  تاولص  نینمؤملا  ریمأ  انالوم 
ناـیب رحـس  روزب  دـیهاوخیم  مه  ار  هیآ  نیا  هک  هدوبن  یفکم  دـیدومن  لـقن  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هراـبرد  ار  ینآرق  تاـیآ  همه  نیا  ظـفاح :

. دنکیمن تقباطم  نیدشار  ءافلخ  تفالخ  اب  هنوگچ  مینیبب  دیئامرفب  دیئامن  يراج  یلع  هرابرد 

مالّسلا هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  دصیس 

رگم دـیدومن  یبـیجع  ثحبم  طـلخ  میدومن  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  اـنالوم  نأـش  رد  اـم  ار  ینآرق  تاـیآ  دـیدومرف  هکنیا  یعاد :
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نینمؤملا ریمأ  انالوم  نأش  رد  هک  ار  دیجم  نآرق  زا  ياهریثک  تایآ  ناتدوخ  هربتعم  بتک  گرزب و  ریـسافت  مامت  رد  دوشیم  مه  يدـنبمشچ 
. دشاب هتشاد  امب  صاصتخا  هن  دناهدومن  لقن  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع 

هعیش دناهتـشون  الالقتـسا  هک  ار  یلع  یف  نآرقلا  لوزن  يزاریـش  رکب  وبا  ظفاح  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  ایآ 
ریثک و نبا  دننام  یئاملع  رباکأ  يزار و  رخف  ماما  يربط و  یطویـس و  نیدلا  لالج  یبلعث و  ماما  دـننام  گرزب  نیرـسفم  ریاس  ایآ  دـناهدوب 

ياهینآرق تایآ  قعاوص  رد  بّصعتم  رجح  نبا  یّتح  مهریغ  لبنح و  نب  دمحا  دواد و  یبا  هجام و  نبا  یئاسن و  يذمرت و  مکاح و  ملسم و 
یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  یناربط و  دننام  ءاملع  زا  یضعب  دندوب  هعیـش  دناهدومن  طبـض  هدیدرگ  لزان  ترـضح  نآ  نأش  رد  هک  ار 

تبث ترضح  نآ  هرابرد  ار  نآرق  زا  هیآ  دصیس  ات  هک  نارگید  دوخ و  ریبک  خیرات  رد  ماش  ثدحم  سابع و  نبا  زا  ادنسم  باب 62  لوا  رد 
. دناهدوب امش  نایاوشیپ  ءاملع و  رباکا  زا  ای  دناهدوب  هعیش  دناهدومن 

. ددرگن ینامیشپ  تمادن و  بجوم  ات  دیئامن  نایب  رّکفت  لمأت و  اب  يردق  نایاقآ  تسا  بوخ 
میئامن لقن  ترـضح  نآ  هرابرد  ار  ياهیآ  روزب  هک  میرادـن  عضو  لعجب و  یجایتحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماـقم  تاـبثا  رد  اـم 

. دنامیمن ربا  ریز  دیشروخ  تسا  هدنشخرد  باتفآ  تسا . ادیوه  رهاظ و  راهنلا  ۀعیار  یف  سمّشلاک  ترضح  نآ  ماقم 
بصاون و اهیوما و  زا   ) ترـضح نآ  نانمـشد  هکنآ  هچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاح  زا  منکیم  بّجعت  نم  دیوگ  یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  ماما 

عم دـنیامنیم  بقانم  رکذ  زا  يراددوخ  هّیقت  سرت و  زا  مه  یلع  ناتـسود  دـننکیمن  لقن  ار  ترـضح  نآ  لـیاضف  هنیک  ضغب و  زا  جراوخ )
. تسا سلاجم  مامت  لقن  هک  ترضح  نآ  بقانم  لئاضف و  زا  تسا  رپ  اهباتک  مامت  کلذ 

. میئامنیم هدومن و  ناتدوخ  هربتعم  بتکب  مه  لالدتسا  میئامنیم  نایب  ار  یقیاقح  هکلب  میرادن  يزیمآرحس  يانب  هیآ  نیا  عوضوم  اما  و 
ماهتفگ سلاجم  ربانم و  رد  یعاد  رّرکم  دومن  مهاوخن  هّللا  ءاش  نا  مه  اهدـعب  ماهدومنن  هعیـش  رابخاب  داهـشتسا  نونکات  دـیئامرفیم  هظحالم 

ریما انالوم  ّتیولوا  تفالخ و  تیالو و  ماقم  تاـبثا  هّماـع  ءاـملع  رباـکا  هربتعم  بتک  يور  زا  دـنربب  ناـیم  زا  ار  هعیـش  بتک  ماـمت  رگا  هک 
. میئامنیم رتهب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

دنراد ار  ینعم  نیا  قیدـصت  ناتدوخ  ءاملع  هکلب  مهد  رارق  نایب  رحـس  رد  ار  امـش  هک  تسین  اهنت  یعاد  لوق  مه  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  اـّمأ  و 
ثیدح لقن  نمـض  بلاطلا  تیافک  باب 23  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  ماـش  ثدـحم  نیقارع  یتفم  هیقف و  مراد  رطاوخب  بوخ 

هداد رارق  تمکح  مکح و  رد  حون  هب  هیبش  ار  یلع  هکنیا  دـیوگ  هداد  رارق  ءاـیبنأ  هیبش  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هیبشت 
ءاّدشأ هعم  نیذلا  هلوقب و  نآرقلا  یف  یلاعت  هّللا  هفـصو  امک  نینمؤملاب  افوءر  نیرفاکلا  یلع  ادـیدش  ناک  مالّـسلا  هیلع  هنا  هک  تسنیا  يارب 

رد ادخ  هکنانچ  مه  دوب  نابرهم  فؤر و  نینمؤم  رب  لمعلا و  دیدش  رافک  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یتسردب  ینعی  مهنیب  ءامحر  راّفکلا  یلع 
. هدوب فؤر  نینمؤم  رب  لمعلا و  دیدش  راّفک  رب  هدوب  ربمغیپ  اب  هشیمه  نوچ  یلع  هک  هیآ  نیاب  هدومن  فصو  ار  وا  نآرق 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  راغ  رد  يزور  دنچ  هکنآ  لیلدب  تسا  رکب  یبأ  هرابرد  هعم  نیذلا  دندومرف و  خیـش  بانج  هکنیا  اّمأ  و 
زا يریگوـلج  يارب  فداـصت و  وـحنب  دناهتــشون  ناـتدوخ  ءاـملع  هـک  مدرک  ضرع  هتــشذگ  بـشید  هـکنآ  لاــح  و   ) تـسا هدوـب  هـلآ  و 

يزور دنچ  هک  يرفاسم  نینچ  ایآ  دندرب  دوخ  اب  ار  وا  ترـضح  اصوصخم  میئوگب  هک  میلـست  ضرف  رب  دندرب ) دوخ  اب  ار  وا  یئاهدمآشیپ 
میلعت و تحت  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  رمع  لیاوا  زا  هک  یسک  اب  دنکیم  يربارب  شماقم  هدوب  ترضح  نآ  اب  ترفاسم  رد 

. هدوب ترضح  نآ  تیبرت 
مامت رکب و  یبأ  زا  یلوا  هصیـصخ  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  انالوم  هک  دومن  قیدصت  دیهاوخ  دیئامن  هجوت  تقیقح  فاصنا و  هدید  اب  رگا 

. دوش عقاو  هیآ  نیا  لومشم  هک  تسا  نیملسم 
یلع زج  تثعب  لّوا  زا  اـصوصخم  هدومن  ّومن  ترـضح  نآ  تیبرت  تحت  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  اـب  ّتیلوـفط  نیح  زا  اریز 

نیملـسم مامت  هیواعم و  نایفـس و  وبا  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  هک  دوب  ربمغیپ  اب  یلع  يزور  هدوبن . ترـضح  نآ  اب  يرگید  مالّـسلا  هیلع 
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. دندوب یتسرپتب  رد  قرغ  دیحوت و  نید  زا  فرحنم 

دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  نمؤم  لوا  مالّسلا  هیلع  یلع 

میس دلج  رد ص 32  ربلا  دـبع  نبا  دنـسم و  رد  لبنح  دـمحا  ماما  دوخ و  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  دـننام  امـش  ءاملع  رباکا  هکناـنچ 
باب رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  هرکذت و  رد ص 63  يزوج  نبا  طبـس  يولعلا و  صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلا  دـبع  وبا  ماما  باعیتسا و 

میس دلج  رد ص 258  دـیدحلا  یبا  نبا  لوئـسلا و  بلاطم  لوا  لصف  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  ملـسم و  يذـمرت و  زا  ةّدوملا  عیبانی   12
رجح نبا  یّتح  یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  دـئارف و  رد  ینیومح  عماج و  مود  دـلج  رد ص 214  يذمرت  هغالبلا و  جـهن  حرش 
ثعب دـناهدومن  لقن  نارگید  کلام و  نب  سنا  زا  ظافلا  رد  يدایز  مک و  رـصتخم  اب  امـش  مـالعا  لوحف  زا  نارگید  قعاوص و  رد  بّصعتم 

. ثالثلا موی  ّیلع  نمآ  نینثالا و  موی  یف  ّیبنلا 
. روکذلا نم  هّللا  لوسرب  نمآ  نم  لّوا  ّهنا  ثالثلا  موی  هعم  ّیلع  یّلص  نینثالا و  موی  یف  ّیبنلا  ثعب  هک  دناهدروآ  زین  و 

عماج و مود  دلج  رد ص 215  يذمرت  جهن و  حرش  میـس  دلج  رد ص 256  دیدحلا  یبا  نبا  خیرات و  مود  دـلج  رد ص 241  يربط  زین  و 
كردتسم مراهچ  دلج  رد ص 336  يروباشین  مکاح  لماک و  مود  دلج  رد ص 22  ریثا  نبا  دنسم و  مراهچ  دلج  رد ص 368  دمحا  ماما 

ینعی ّیلع  یّلـص  نم  لوا  هک  دناهدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دانـساب  بلاطلا  تیافک  باب 25  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  و 
یبأ نب  ّیلع  هّللا  لوسر  عم  ملسا  نم  لّوا  هک  تسا  دراو  مقرا  نب  دیز  زا  و  دوب . مالّسلا  هیلع  یلع  دراذگ  زامن  مالـسا ) رد   ) هک یـسک  لوا 

. دشابیم یفاک  هنومن  يارب  هک  تسا  رایسب  یسب  امش  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا  مالّسلا و  هیلع  بلاط 

تیلوفط زا  ار  یلع  ربمغیپ  ندومن  تیبرت 

هتیبرت لصف  هّمهملا  لوصف  رد ص 16  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  ناتدوخ  دنمـشناد  هیقف  هک  ار  هچنآب  دیئامن  هجوت  تسا  مزال  اصوصخم 
دـش یطحق  همّظعم  هّکم  رد  هک  یلاس  دـناهدومن  لقن  نارگید  لوئـسلا و  بلاـطم  لوا  لـصف  رد ص 11  یعفاـش  هحلط  نب  دّـمحم  یبـنلا و 
وبا تردارب  دومرف  دوخ  مرکا  ّمع  ساّبعب  دوب ) هدـشن  تلاسرب  ثوعبم  رهاـظ  بسح  رب  زونه  هک   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يزور 
مینک لوبق  ار  وا  ياـهدالوا  زا  رفن  کـی  مینک  اـضاقت  اـم  مادـک  ره  میورب  تسا  راوشد  تخـس و  مه  راـگزور  تسا و  لاـیعلا  ریثک  بلاـط 
بانج دندومن  نایب  ار  دوخ  ندمآ  ّتلع  دنتفر و  بلاط  وبا  بانج  تاقالمب  قاّفتاب  درک  لوبق  سابع  دوش  کبـس  مزیزع  ّمع  راب  ات  تلافکب 
هاگنآ دش  راد  هدهع  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تفرگ و  هدهعب  ار  رایط  رفعج  سابع  دومرف  تقفاوم  بلاط  وبا 

مالّسلا و هیلع  ّیلع  هعبتاف  اّیبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادّمحم  ّلج  ّزع و  هّللا  ثعب  یّتح  هّللا  لوسر  عم  ّیلع  لزی  ملف  دیوگ  ترابع  نیاب  یکلام 
روکذلا نم  هّللا  لوسرب  نمآ  ملـسا و  نم  لّوا  ّهنا  ملحلا و  غلبی  مل  هرمع  نم  رـشع  ۀثلاثلا  ۀنـسلا  یف  كاذ  ذا  هرمع  ناک  هقّدـص و  هب و  نمآ 

. ۀجیدخ دعب 

مالسا رد  مالسلا  هیلع  یلع  تقبس 

َو َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو  هبوت )  ) هروس 9 هیآ 101  ریسفت  رد  هک  دیامنیم  ار  یبلعث  ماما  لوق  لقن  لصف  نامه  رد  یکلام  هاگنآ 
یـسک لّوا  دنیوگ  یئارملا  ۀعیبر  ردکنم و  نب  دّـمحم  مقرا و  نب  دـیز  يراصنا و  هّللا  دـبع  نبا  رباج  ساّبع و  نبا  هک  هدروآ  نینچ  ِراْصنَْألا 

نیاب هراشا  ههجو  هّللا  مرک  یلع  دـیوگ  هاگنآ  هدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  هجیدـخ  زا  دـعب  دروآ  ناـمیا  هک 
. دومرف هک  دناهدومن  لقن  وا  لوق  زا  ءاملع  زا  تاقث  هک  شدوخ  راعشا  رد  هدومن  ینعم 

يونص یخا و  یبنلا  دّمحم 
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یّمع ءادهشلا  دّیس  ةزمح  و 
یسرع ینکس و  دّمحم  تنب  و 

یمحل یمدب و  اهمحل  طونم 
اهنم يادلو  دمحا  اطبس  و 

یمهسک مهس  هل  مکیأف 
الفط مالسالا  یلا  مکتقبس 
یملح ناوا  تغلب  ام  اریغص 

مکیلع هتیالو  یل  بجوا  و 
مخ ریدغ  موی  هّللا  لوسر 

لیو مث  لیو  مث  لیوف 
یملظب ادغ  هل  الا  یقلی  نمل 

لقن ناتدوخ  ءاملع  نیثدـحم  نیخروم و  رباکأ  لوا و  باـب  زا  لوا  لـصف  نمـض  لوئـسلا  بلاـطم  رد ص 11  یعفاـش  هحلط  نب  دّـمحم  و 
رد مردـپ  هک  هدومن  هرخاـفم  ترـضح  نآـب  دوخ  هماـن  رد  هک  یعقوم  تشون  هیواـعم  باوج  رد  ترـضح  نآ  ار  راعـشا  نیا  هک  دـناهدومن 

. متسه لئاضف  بحاص  یحولا و  بتاک  نینمؤملا و  لاخ  نم  دومن و  یهاشداپ  مالسا  رد  دوب و  موقلا  دّیس  ّتیلهاج 
ینعی  ) اهرگج هدنروخ  رسپ  دنکیم  هیرخف  لئاضف  هب  ایآ  ینعی  دابکالا  ۀلکآ  نبا  ّیلع  رخفی  لئاضفلا  ابأ  دومرف  همان  هعلاطم  زا  دعب  ترضح 

تشون و وا  يارب  ار  هروکذم  راعشا  هاگنآ  دیوج ) ناهد  رد  دندروآ و  وا  يارب  دحا  رد  ار  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  رگج  هک  هیواعم  ردام  دنه 
رماب ادخ و  لوسر  زا  دـعب  ناناملـسم  روما  رد  فرـصتب  یلوا  هفیلخ و  ماما و  تسا  وا  هک  دـیامنیم  تابثا  هدومن و  مخ  ریدـغب  هراشا  نآ  رد 

. دیامنب ار  ترضح  نآ  بیذکت  تارخافم  نیا  رد  تسناوتن  تشاد  ترضح  نآ  تفلاخمب  هک  یتیّدج  اب  هیواعم  ترضح و  نآ 
نب نمحرلا  دـبع  زا  هروکذـم  هیآ  نیمه  لیذ  رد  تسا  امـش  ياملع  قوثو  لحم  مـالعا و  لوحف  زا  هک  یناکـسح  مساـقلا  وبا  مکاـح  زین  و 

. دوب مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  اهنآ  لوا  دندروآ  نامیا  شیرق  زا  رفن  هد  هک  دیامنیم  لقن  فوع 
یخلب نامیلـس  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دـمحا  دـننام  امـش  ءاملع  رباکا  دـنیامنیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  و 

مل ّهنا  کلذ  نینس و  عبـس  ّیلع  یلع  ّیلع و  ۀکئالملا  ّتلـص  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ةّدوملا  عیبانی  باب 12  رد  یفنح 
. ّیلع نم  یّنم و  الا  ءامسلا  یلا  هّللا  ّالا  هلا  نا ال  ةداهش  عفرت 

هدومن لقن  ناتدوخ  ءاملع  تاور و  قرط  زا  يرایسب  رابخا  هغالبلا  جهن  حرش  لوا  دلج  ات ص 378  زا ص 375  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  و 
ام عومجم  ّلدف  دـیوگ  لاوقا  فالتخا  رابخا و  همه  رخآ  رد  هدوب و  نامیا  مالـسا و  رد  قبـسا  نیملـسم  همه  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا 

. هب ّدتعی  ّذشلا ال  ّذاش و  کلذ  یف  فلاخملا  ّنا  امالسا و  سانلا  لّوا  مالّسلا  هیلع  اّیلع  ّنا  هانرکذ 
هدروآ و عوـضوم  نیا  رد  ار  يوـلعلا  صئاـصخ  لوا  ثیدـح  شـش  تسا  هّتـس  حاحـص  همئا  زا  یکی  هک  یئاـسن  نمحرلا  دـبع  وـبا  ماـما  و 

. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نآ  اب  دراذگ  زامن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرب  دروآ  نامیا  هک  یسک  لوا  هک  هدومن  قیدصت 
ماما میعن و  وبا  ظفاح  لبنح و  دـمحا  هجام و  نبا  ینیومح و  يذـمرت و  زا  ربخ  ةّدوملا 31  عیبانی  باب 12  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  و 
هیلع یلع  هکنآ  اهنآ  همه  هجیتن  هصالخ و  هک  تسا  هدومن  لـقن  هفلتخم  نیماـضمب  یملید  یمزراوخ و  دـیؤملا  وبا  یلزاـغم و  نبا  یبلعث و 
لقن نیماـضم  نیمهب  يراـبخا  قعاوص  زا  مود  لـصف  رد  بّصعتم  یکم  رجح  نبا  یّتح  و  دروآ ، ناـمیا  مالـسا  تما  همه  زا  قبـسا  مالّـسلا 

دانـساب بقانم  زا  یتکربرپ  ربخ  عیبانی  باـب 12  رخآ  رد  هدومن و  لـقن  وا  زا  ار  راـبخا  نآ  زا  ضعب  عیباـنی  رد  مه  یخلب  نامیلـس  هک  هدومن 
لوسر هک  ددرگ  مامت  ۀّـجح  ات  مناوخب  ار  ربخ  نیا  نایاقآ  هزاجا  اـب  هدومن  لـقن  يراـصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  یّکم  ریبزلا  یبا  زا  شدوخ 
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یهلا و تلقف  بتکلا  دّیـس  ّیلع  لزنا  الوسر و  ینلعج  ینراـتخا و  ینافطـصا و  یلاـعت  كراـبت و  هّللا  ّنا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
يدّیس ای  کلأسأ  ّینا  هلوق و  هب  قّدصی  هدضع و  هب  ّدشی  اریزو  نوراه  هاخا  هعم  لعجت  نا  کلئسف  نوعرف  یلا  یسوم  تلسرا  ّکنا  يدّیس 

وه هودع و  یلع  ۀبیهلا  هسبلا  هبلق و  یف  ۀعاجشلا  لعجا  اخا و  اریزو و  اّیلع  یل  لعجاف  يدضع  هب  ّدشت  اریزو  یلها  نم  یل  لعجت  نا  یهلا  و 
ةداعـس و هب  قوّحللا  ءایـصوالا  دّیـس  وهف  هیناطعاف  ّلج  ّزع و  ّیبر  کلذ  تلأس  ّینا  یعم و  هّللا  دّحو  نم  لّوا  ینقّدص و  یب و  نمآ  نم  لّوا 
وه و يانبا و  ۀّنجلا  لها  بابش  ادّیس  هانبا  یتنبا و  يربکلا  ۀقیّدص  هتجوز  یمسا و  یلا  نورقم  ۀیروتلا  یف  همسا  ةداهش و  هتعاط  یف  توملا 

یلا يده  مهب  يدتقا  نم  راّنلا و  نم  یجن  مهعبت  نم  یتّما  یف  ملعلا  باوبا  مه  نیّیبّنلا و  دعب  هقلخ  یلع  هّللا  ججح  مهدعب  نم  ۀّمئالا  امه و 
(. راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  . ) یهتنا ۀّنجلا  هّللا  هلخدا  ّالا  دبعل  مهتبحم  هّللا  بهی  مل  میقتسم  طارص 

میامن رکذ  هعیش  بتکب  دانتـسا  نودب  هدیـسر  باب  نیا  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکأ  تاور و  قیرط  زا  طقف  هک  ار  يرابخا  مامت  مهاوخب  رگا  و 
زا هک  تسا  سک  نآ  یلع  هک  دـینادب  نایاقآ  ات  مدرک  ضرع  هچنآ  دـشاب  یفاـک  هنومن  يارب  منکیم  ناـمگ  دوشیم  هتفرگ  بش  تقو  ماـمت 
هک ار  سک  نآ  هن  مینادب  هعم  نیذـلا  لومـشم و  ار  راوگرزب  نآ  هک  تسا  قحأ  یلوا و  سپ  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  لوا 

. هدوب ربمغیپ  اب  راغ  ترفاسم  رد  یبش  دنچ 

نآ باوج  هدوب و  لفط  نوچ  یلع  نامیا  رد  لاکشا 

هتکن یلو  هدوب  مالـسا  رد  تّما  همه  زا  قبـسا  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هک  هدومنن  ار  ینعم  نیا  راکنا  يدـحا  تسا و  تباث  بلطم  نیا  ظـفاح :
رب ههجو  هّللا  مرک  یلع  تفارـش  تلیـضف و  رب  لیلد  تقبـس  نیا  هک  تسنآ  هجوت  لـباق  هتکن  یلو  هدوب  مالـسا  رد  تّما  همه  زا  قبـسا  لـباق 

. دشابیمن هباحص  زا  نارگید 
یلو دـندروآ  نامیا  ههجو  هّللا  مرک  یلع  زا  دـعب  یتدـم  مهنع  هّللا  یـضر  نامثع  رمع و  رکب و  وبأ  مّظعم  يافلخ  هک  تسا  حیحـص  هچرگ 

اب ریبک و  یخیـش  اهنآ  غلابان و  یلفط  یلع  هکنآ  لیلدـب  هدوب  لضفا  یلع  نامیا  زا  اهنآ  نامیا  اعطق  تشاد و  قرف  یلع  نامیا  اب  اهنآ  ناـمیا 
. دندوب لماک  لقع 

نامیا هوالعب  تسا  رتالاب  لضفا و  غلابان  هدیـسر و  ون  یلفط  نامیا  زا  لماک  لقع  بحاص  هدیدناهج و  هدـیزرو و  ریپ  نامیا  تسا  یهیدـب 
دروآیمن نامیا  فّلکم  ریغ  غلابان و  هچب  اعطق  نوچ  تسا  لضفا  يدیلقت  نامیا  زا  یقیقحت  نامیا  اعطق  هدوب  یقیقحت  اهنآ  زا  يدیلقت و  یلع 

. تسا هدروآ  نامیا  ادیلقت  امتح  هدوبن و  وا  رب  یفیلکت  هلاسهدزیس  هدزاود  هچب  یلع  دیلقت و  يور  رگم 
ادانع میوگب  میامنب  هچ  رب  لمح  ار  امش  راتفگ  عون  نیا  مریحتم  موق  نادنمشناد  امش  لثم  زا  تارکاذم  عون  نیا  تسا  بجعت  ثعاب  یعاد :

دیئامرفیم تبحـص  فالـسالل  اعبت  لمأت  رکف و  نودب  میوگب  رگم  مهدب  یتبـسن  نینچ  یملاعب  دوشیمن  یـضار  مبلق  هک  دیئامرفیم  تجاجل 
. دیرادن راتفگ  رد  یقیقحت  دینزیم و  فرح  اهیوما ) کیرحتب  بصاون  جراوخ و  زا   ) ادیلقت امش  ینعی 

هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  توعدب  ای  هدوب  شدوخ  هدارا  لیمب و  تیلوفط  ملاع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نامیا  ایآ  هک  میامنیم  لاؤس  امـش  زا 
. هدوب هلآ 

فـشک ات  دریگ  رارق  هرکاذم  دروم  دـیاب  دـنکیم  ناجلخ  لد  رد  لاکـشا  ههبـش و  دـیوشیم  رثأتم  ارچ  تبحـص  زرط  زا  یلاعبانج  الوا  ظفاح 
. دوش قیاقح 

. دوخ هدارا  لیمب و  هن  دروآ  نامیا  یلع  ادخ  لوسر  توعدب  هک  تسا  مّلسم  امش  باوج  ایناث  اّمأ  و 
تسین غولب  زا  لبق  لفط  رب  یفیلکت  هک  تسنادیم  دومن  مالساب  توعد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ایآ  یعاد :

کلذ عم  دشابیمن  نید  رد  یفیلکت  ار  یبص  لفط  تسنادیم  رگا  دیاهداد و  ترضح  نآب  لهج  تبسن  تسنادیمن  دیئوگب  رگا  تسنادیمن  ای 
. تسا رفک  اققحم  هّللا  لوسرب  ثبع  وغل و  تبسن  تسا  یهیدب  هدرک  یئاجیب  ثبع و  وغل و  راک  درک  توعد  ار  وا 
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هروس 53 هیآ 3  رد  دـنوادخ  هک  اریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنالا  متاـخ  اـصوصخ  تسا  ثبع  وـغل و  زا  ياّربـم  اّرعم و  ربـمغیپ  هکنآ  هچ 
یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  دیامرفیم  ترضح  نآ  هرابرد  مجنلا ) )

دشابیم وا  لضف  لقع و  روفو  رب  لیلد  یکچوک  رد  یلع  نامیا 

ددرگیمن رداص  ترضح  نآ  زا  وغل  لمع  هکنآ  هچ  هدومن  توعد  هتـسنادیم و  توعد  هدامآ  قیال و  لباق و  ار  یلع  ترـضح  نآ  اعطق  سپ 
هن دوشیم  تاعارم  هیعرش  ماکحا  رد  غولب  هکلب  تسین  فیلکت  بوجو  لیلد  غولب  دشابیمن  لقع  لامک  یفانم  نس  رفص  ینعم  نیا  رب  هوالع 
زا یکچوک  رد  یلع  نامیا  هلئاضف  نم  رغـصلا  یف  یلع  نامیا  سپ  یعرـش  فیلکت  هن  دـشابیم  هیلقع  روما  زا  يرمأ  ناـمیا  هیلقع و  روما  رد 
رد دنوادخ  هدمآ  ایندب  هزات  هچب  مالّسلا و  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  میرم  نب  یسیع  ترـضح  هرابرد  هکنآ  امک  دشابیم  ترـضح  نآ  لیاضف 

هیآ 13 رد  مالّسلا  هیلع  ییحی  ترضح  هرابرد  اِیبَن و  ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  تفگ  هک  دهدیم  ربخ  میرم )  ) هروس 19 هیآ 31 
. اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  دیامرف  هروس  نامه 

ترضح نآ  حدم  رد  هک  يراعـشا  رد  هدوب  لاس 179  یفوتم  يرجه  مود  نرق  طساوا  فورعم  ءارعـش  زا  هک  ینمی  يریمح  لیعامـسا  دیس 
: هتفگ هدومن و  هراشا  تهج  نیمهب  هدورس 

هینب وبا  دمحم و  یصو 
ایقولا هسراف  هثراو و  و 

الفط مکحلا  يدهلا و  یتوا  دق  و 
ایبص هیتوا  موی  ییحیک 

تسا كاپ  تنیط  رثا  رد  دروم  تیحالص  یلقع و  دشر  هکلب  تسین  ّنس  غولب  ندیسرب  دنمزاین  دیامن  اطع  راگدرورپ  هک  ار  یماقم  لضف و 
ای هدزاود  رد  یلع  و  تّوبنب ، دـهم  رد  یـسیع  تیلوفط و  رد  ییحی  اذـل  تسا و  ریبخ  اناد و  نآب  طقف  تاـّیفخلا  ّرـسلا و  ملاـع  دـنوادخ  هک 

. دوب دهاوخن  یبجعت  هنوگچیه  دروم  دسرب  هقلطم  تیالوب  یگلاس  هدزیس 
ناوریپ جراوخ و  بصاون و  زا  تالاکـشا  راـتفگ و  زا  عون  نیا  هک  دوـب  نآ  دـش  رثأـت  بابـسا  هک  امـش  راـتفگ  نیا  زا  یعاد  بجعت  رتـشیب 

هدوبن نیقی  تفرعم و  يور  زا  وا  نامیا  دنیوگ  دنریگ و  هدروخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامیاب  هک  دـشابیم  اهیوما  تاکیرحت  تحت  رد  نیدـناعم 
. تسا هدوب  دیلقت  نیقلت و  هجو  رب  هکلب 

سپ هدوبن  يرخف  لضف و  ترـضح  نآ  يارب  یکدوک  رد  نامیا  رگا  دنراد و  تلیـضف  نیاب  فارتعا  همه  امـش  ءاملع  رباکأ  زا  نیقثوم  الّوا 
. هدوب هچ  يارب  دندومن  هباحص  لباقم  رد  ترضح  نآ  هک  یتاهابم  رخف و  همه  نآ 

ترضح نآ  راعشا  نارگید  دیدحلا و  یبأ  نبا  یکلام و  غابص  نبا  یعفاش و  هحلط  نب  دّمحم  دننام  امـش  ءاملع  رباکا  مدرک  ضرع  هچنانچ 
: دومرف انمض  هک  دناهدومن  لقن  ار 

الفط مالسالا  یلا  مکتقبس 
یملح ناوا  تغلب  ام  اریغص 

هـصیصخ لـضف و  نیاـب  ار  راوگرزب  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدوبن  یفرـش  لـضف و  یکدوـک  رد  ترـضح  نآ  ناـمیا  رگا  و 
نمض هدوملا  عیبانی  رد ص 202  یفنح  یخلب  نامیلـس  هچنانچ  دومنیمن  ینعم  نیاب  تاهابم  رخف و  دوخ  ترـضح  نآ  دادیمن و  صیـصخت 

وبا رکب و  وبا  نم و  تفگ  هک  دیامنیم  لقن  باّطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  زا  یعفاش  هّللا  دبع  نب  دمحا  مرحلا  ماما  یبقعلا  ریاخذ  زا  باب 56 
مهلوا انامیا و  نینمؤملا  لّوا  تنا  یلع  ای  دومرف  دز و  یلع  هناش  رب  كرابم  تسد  هک  میدوب  ادخ  لوسر  تمدـخ  یتعامج  حارج و  هدـیبع 

. یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  امالسا و 
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رگید یعمج  حارج و  نب  ةدیبع  وبا  رکب و  وبا  نم و  تفگ  هک  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  دیامنیم  لقن  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  زین  و 
لّوا تنا  امالـسا و  نیملـسملا  لّوا  تنا  دوـمرف  دز و  بلاـط  یبأ  نب  یلع  فـتک  رب  كراـبم  تسد  هک  میدوـب  ربـمغیپ  تمدـخ  هباحـص  زا 

. کضغبی ینّبحی و  هنا  معز  نم  یلع  ای  بذک  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  انامیا و  نینمؤملا 
رد یئاسن  نمحّرلا  دـبع  وبا  ماما  زین  سابع و  نبا  زا  صئاصخ  باتک  زا  ار  ربخ  نیمه  لثم  هّمهملا  لوصف  رد ص 125  یکلام  غابص  نبا  و 
زا هک  اریز  ریخب  رگم  دـینکن  داـی  ار  یلع  تفگ  هک  مدینـش  یناـث ) هفیلخ   ) باّـطخلا نب  رمع  زا  تفگ  هک  دـننکیم  لـقن  يولعلا  صئاـصخ 

هکنآ هچ  دشاب  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  متـشاد  تسود  مرمع  هک  نم  تسا  تلـصخ  هس  یلع  رد  دومرف  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
. دباتیم وا  رب  باتفآ  هچ  ره  زا  تسا  رتتسود  نم  دزن  اهنآ  زا  کی  ره 

تفگ دراذـگ و  یلع  فـتک  رب  تسد  ترـضح  نآ  هک  دـندوب  رـضاح  مه  هباحـص  زا  رگید  یعمج  هدـیبع و  وـبا  رکب و  یبا  تفگ  هاـگنآ 
هّبحا ینّبحا  نم  ینّبحا و  دـقف  کّبحا  نم  دومرف  هک  هدومن  لقن  نارگید  زا  هدایز  ار  تاـملک  نیا  غابـص  نبا  و  مدرک ) ضرع  هک  ار  هچنآ  )

. رانلا هلخدا  یلاعت و  هّللا  هضغبا  ینضغبا  نم  ینضغبا و  دقف  کضغبا  نم  ۀّنجلا و  هلخدا  هّللا  هّبحا  نم  هّللا و 
هقبسی مل  هک  ترـضح  نآ  يارب  تسا  یتلیـضف  دوخ  تسا و  درخ  لقع و  روفو  رب  لیلد  یکدوک  رغـص و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامیا  سپ 

. تسا هتفرگن  تقبس  وا  رب  نیملسم  زا  يدحا  نیملسملا  نم  دحا 
تـسا نیملـسم  لوا  رکب  یبا  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  مردپ  زا  تفگ  هک  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  دّمحم  زا  دیامنیم  لقن  دوخ  خیرات  رد  يربط 

زا دوب  ام  زا  لضفا  وا  نکل  دندروآ و  مالـسا  رکب  یبا  زا  شیپ  رفن  هاجنپ  زا  هدایز  ینعی  الجر  نیـسمخ  نم  رثکا  هلبق  ملـسا  دقل  هن و  تفگ 
امالسا و سانلا  قبـسا  نکل  و  دش . ناملـسم  نز  کی  تسیب و  درم و  جنپ  لهچ و  زا  دعب  باّطخلا  نب  رمع  تسا  هتـشون  زین  مالـسا و  ثیح 

. بلاط یبأ  نب  یلع  وهف  انامیا 

رفک زا  هن  هدوب  ترطف  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نامیا 

صئاصخ زا  تسا و  لئاضف  ّمها  هک  دشابیم  باب  نیا  رد  وا  يارب  يرگید  تلیضف  دروآ  نامیا  نیملسم  همه  زا  قبسا  یلع  هکنآ  رب  هوالع 
. رفکلا نع  مهمالسا  ةرطفلا و  نع  همالسا  هک  دشابیم  وا  هصوصخم 

نوریب یتسرپتب  كرـش و  رفک و  زا  هک  باحـصا  نیملـسم و  مومع  فالخ  رب  دومنن  كرـش  رفکب و  لیم  ینیعلا  ۀفرط  نینمؤملا  ریما  یلع 
لزن ام  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  هچناـنچ  دروآ ) ناـمیا  ربمغیپ  توعدـب  غولب  زا  لـبق  ترـضح  نآ  نوچ   ) دـندومن مالـسا  لوبق  هدـمآ 
دبع دق  ّالا و  هّللاب  نمآ  دبع  نم  ام  هللا  تفگ و  هک  دـناهدومن  لقن  سابع  نبا  زا  یبرقلا  ةدوم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  یلع و  یف  نآرقلا 

. امنص دبعی  نا  ریغ  نم  هّللاب  نمآ  ّهناف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّالا  منصلا 
دومرف هک  دیامنیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دوخ  دانـساب  بلاطلا  تیافک  باب 24  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  و 
راجنلا بیبح  نوقیدـصلا ، مهف  نوعرف  لآ  نمؤم  نیـسای و  بحاص  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  نیع  ۀـفرط  هّللاب  اوکرـشی  مل  ۀـثالث  ممـالا  قاـبس 

. مهلضفا وه  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  نوعرف و  لآ  نمؤم  لیقزح  نیسای و  لآ  نمؤم 
. ةرجهلا نامیالا و  یلا  تقبس  ةرطفلا و  یلع  تدلو  ّیناف  هدومرف  دوخ  هک  تسا  هغالبلا  جهن  رد  هچنانچ 

ۀفرط هّللاب  رفکی  مل  اّیلع  ّنا  دـناهدومن  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننام  ناتدوخ  ياملع  زا  نارگید  یعفاش و  یناهفـصا و  میعن  یبا  ظفاح  زین  و 
مل ّهنا  تفگ  هجراخ  نب  ۀعمزب  هک  سابع  نبا  زا  دناهدومن  لقن  هدوملا  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  نیع و 

. امالسا سانلا  لوا  ناک  ارمخ و  برشی  مل  امنص و  دبعی 
یلزاغم نبا  هک  دیاهدیدن  ار  فیرش  ثیدح  نیا  رگم  هدوب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نامیا  زا  لضفا  نیخیش  نامیا  دیئوگیم  هک  امش 

رباکا زا  نارگید  عیبانی و  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماـما  لـئاضف و  رد  یعفاـش 
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نامیا یلع  ّیلع  نامیا  حـجرل  یتّما  نامیا  ّیلع و  نامیا  نزو  ول  دومرف  هک  دـناهدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  امـش  ءاملع 
. ۀمیقلا موی  یلا  یتّما 

هفیلخ زا  دناهدومن  لقن  ریسفت  رد  یبلعث  ماما  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  یبرقلا و  ةدوم  زا  متفه  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  زین  و 
عّبـسلا و تاومـسلا  ّنا  ول  دوـمرف  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هک  مهدـیم  تداهـش  تفگ  هک  باّـطخلا  نب  رمع  یناـث 

. یلع نامیا  حجرل  نازیم  ۀّفک  یف  ّیلع  نامیا  عضو  نازیم و  ۀّفک  یف  نعض  عّبسلا و  نیضرألا 
: هتفگ دوخ  راعشا  نمض  لصا  نیمه  يور  یفوک  بعصم  نب  نایفس  فورعم ، رعاش  يدبع  و 

انل لاق  دقل  هّللاب  دهشا 
یفخ ام  هنم  لوقلا  دّمحم و 

نّمم قلخلا  عیمج  نامیا  ّنا  ول 
ءامسلا ّلج  نم  ضرالا و  نکس 

یکل نازیم  ۀّفک  یف  لعجی 
یفو ام  یلع  نامیاب  یفوی 

دوب تما  هباحص و  عیمج  زا  لضفا  مالّسلا  هیلع  یلع 

هیلع یلع  تیلـضفا  هک  هدومن  لقن  باب  نیا  رد  يرایـسب  رابخا  یبرقلا  ةدوم  باـتک  رد  یعفاـش  هیقف  فراـع  ملاـع  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم 
لوسر هک  دنکیم  لقن  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  متفه  تدوم  رد  هلمج  زا  دـیامنیم  تباث  هحیحـص  ثیداحا  نیهارب و  لئالد و  اب  ار  مالّـسلا 

. مالّسلا هیلع  یلع  اذه  ینامز  یف  نیملاعلا  لاجر  لضفا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
هغالبلا جهن  حرش  میس  دلج  رد ص 40  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  رب  ناتدوخ  فصنم  ياملع  رثکا  هدیقع  و 

نب رفعج  یسوم و  وبا  رمتعم و  نب  رشب  بهذم  هک  دوب  هتشون  اجنآ  رد  دیسر و  متسدب  یفاکسا  رفعج  وبا  هلزتعم  خیش  زا  یباتک  هک  هدروآ 
دبع نب  ةزمح  ّمث  نیـسحلا  هنبا  ّمث  نسحلا  هنبا  ّمث  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نیملـسملا  لضفا  ّنا  هک  دوب  نیا  دادـغب  ءاـملع  ءامدـق  ریاـس  رـشبم و 

. خلا بلاط  یبأ  نب  رفعج  ّمث  بلطملا 
نامه رب  امومع  هدوب ) دادغب  ءاملع  نیرخأتم  خیش  هک   ) طایخ نسحلا  وبا  خیـش  یخلب و  مساقلا  وبا  خیـش  يرـصب و  هّللا  دبع  یبا  ام  خیـش  و 

دزن دندوب  مدرم  نیرتیمارگ  هک  هدوب  نآ  تیلضفا  زا  دارم  و  دشاب ) مالّسلا  هیلع  یلع  ّتیلضف  اب  لوق   ) هک دندوب  یفاکـسا  رفعج  وبا  هدیقع 
ار هلزتعم  هدیقع  حرش  نامه ص 40  رخآ  رد  دعب  دوب و  دهاوخ  رتالاب  همه  زا  ازج  زور  رد  اهنآ  تلزنم  رتشیب و  همه  زا  اهنآ  باوث  ادـخ و 

. تسا هتفگ  نینچ  هدروآ و  مظنب 
یفطصملا دعب  هللا  قلخ  ریخ  و 

افرش راخفلا  موی  مهمظعا 
ّیصولا مظعملا  دّیسلا 

ّیلع یضترملا  لوتبلا  لعب 
رفعج ةزمح و  ّمث  هانبا  و 
رکنی مه ال  دعب  قیتع  ّمث 

. دیدومنیمن ار  تانایب  نیا  دیدوب  هدید  رگا  هنع  هّللا  یضر  رکب  یبا  هفیلخ  نامیا  تیلضفا  تابثا  رد  ار  ءاملع  لاوقا  امش  خیش :
قیدـصت اهنآ  مامت  هک  دـیدیدیم  دـیدومنیم  عوجر  ناتدوخ  فصنم  ءاملع  زا  نیققحم  تاـنایب  هب  نیبّصعتم  لاوقا  زا  رگا  مه  امـش  یعاد :
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. دنراد مالّسلا  هیلع  یلع  تیلضفاب 
یبا نامیا  هک  هدومن  لقن  ظحاج  زا  ار  امـش  نایب  نیمه  هک  یلزتعم  هغالبلا  جهن  حرـش  میـس  دـلج  هب ص 264  دـیئامن  هعجارم  هنومن  يارب 

وا ّدر  رب  هدوب  اهنآ  خیـش  هلزتعم و  ءاملع  رباکا  زا  هک  یفاکـسا  رفعج  وبا  هک  ار  یباوج  هاگنآ  هدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـمیا  زا  لـضفا  رکب 
یکچوک رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامیا  هک  دـنکیم  تباث  يدـنچ  تاحفـص  رد  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لئالد  اب  هک  هدومن  طبـض  الّـصفم  هداد 

مهقباوس و ۀباحصلا و  لضف  رکنن  اّننا ال  تسا  هتفگ  رفعج  وبا  هک  دیوگ  رد ص 275  ات  تسا  هدوب  هباحص  مامت  رکب و  یبا  نامیا  زا  لضفا 
. یهتنا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلع  ۀباحصلا  نم  دحا  لیضفت  رکنن  انّنکل 

نآ ماقم  هکنآ  هچ  تسا  قرافلا  عم  سایق  ندروآ  هباحص  زا  نارگید  لابق  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مان  الـصا  هتـشذگ  لاوقا  نیا  زا 
ربخ دنچ  اب  ار  هباحص  لیاضف  دیهاوخب  امـش  هک  دومن  هریغ  هباحـص و  زا  يدحأ  اب  سایق  ار  نآ  ناوتن  ادبا  هک  تسا  عیفر  يردقب  ترـضح 

. دیهد هولج  ترضح  نآ  عینم  ماقم  لباقم  رد  تحص ) ضرف  رب   ) هفرط کی 
دبع زا  مدینـش  تفگ  هک  دنکیم  لقن  يدادغب  يزرکلا  دّمحم  نب  دمحا  زا  یبرقلا  ةدوم  زا  متفه  تدوم  رد  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  هچنانچ 

رمع و رکب و  وبا  مان  هباحـص  لـضف  ماـقم  زا  هلباـنحلا ) سیئر   ) لـبنح نب  دـمحا  مردـپ  زا  مدرک  لاؤس  تفگ  هک  لـبنح  نب  دـمحأ  نب  هّللا 
. ءالؤه هب  ساقی  تیبلا ال  لها  نم  وه  لاق  ع )  ) بلاط یبأ  نب  یلع  نیأ  تبا  ای  تلقف  دش  تکاس  دروآ و  ار  نامثع 

بتارم تاماقم و  نیرتالاب  لالجلا  وذ  لوسر  ياههدومرف  نآرق و  تاـیآ  مکحب  تلاـسر  تیب  لـها  هبترم  ماـقم و  هک  یمـسق  ناـمه  ینعی 
دیابن هباحص  دادع  رد  ار  ترـضح  نآ  مان  هک  ینعم  نیاب  دشابیم  هریغ  هباحـص و  همه  زا  رتالاب  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  هبترم  ماقم و  دشابیم 

. تسا بوسحم  تلاسر  ماقم  تّوبن و  باسح  رد  راوگرزب  نآ  مان  هکلب  دروآ 
. هدومرف یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  سفن  هلزنمب  ار  ترضح  نآ  هلهابم  هیآ  رد  هچنانچ 

ینامز تفگ  هک  باّطخلا  نب  رمع  نب  هّللا  دـبع  زا  لئاو  یبأ  زا  متفه  تّدوم  لـصف و  نیمه  رد  تسا  يرگید  ثیدـح  ینعم  نیا  رب  دـهاش 
نم ّیلع  لاق  وه  ام  ع )  ) ّیلعف نمحرلا  دـبع  ابا  ای  تفگ  يدرم  نامثع  رمع و  رکب و  وبأ  میتفگ  ار  ربمغیپ  باحـصأ  میدرکیم  هرامـش  ام  هک 

. هتجرد یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  عم  وه  دحا  هب  ساقی  تیبلا ال  لها 
راوگرزب نآ  هجرد  رد  ترـضح و  نآ  اـب  ربمغیپ و  دوخ  باـسح  رد  جراـخ و  هباحـص  تما و  باـسح  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  باـسح  ینعی 

. دشابیم
يزور تفگ  هک  دنکیم  لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  هک  مناسرب  ناتـضرعب  تدوم  لصف و  نیمه  زا  يرگید  ثیدـح  دـیئامرفب  هزاجا 

ّکش ّمث  هتدابع  ّقح  هّللا  دبع  ادحا  ّنا  ول  ّیلع  ای  دومرف  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دندوب  رـضاح  هک  راصنا  رجاهم و  روضح  رد 
. رانلا یف  ناک  سانلا  لضفا  مّکنا  کتیب  لها  کیف و 

(. دنشابن ناگدننک  کش  ءزج  هک  دندومن  رافغتسا  ظفاح  بانج  اصوصخم  سلجم  لها  مامت  يروف  ربخ  نیا  ندینش  زا  دعب  )
تما مامت  هباحص و  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  مدقت  قح  تلیضف و  باب  رد  هک  يرایسب  رابخا  زا  دوب  ياهنومن  اهنیا  هصالخ 

میلـست لقن  لقع و  مکحب  دیاب  ای  دیئامن و  در  تسا  دوجوم  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  ياهحیحـص  رابخا  نیا  همه  دیاب  ای  هدیدرگ  دراو 
. دندوب رمع  رکب و  وبأ  باحصا  هلمج  زا  هک  هدوب  تما  هباحص و  همه  زا  لضفا  ترضح  نآ  نامیا  هک  دیوش 

فورعم عاجـش  دو  دبع  نب  ورمع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  قدـنخ  گنج  بازحا و  هوزغ  رد  هک  نیقیرف  هیلع  قفتم  ثیدـحب  دـینک  هّجوت  رگا 
دوخ نیلقثلا  ةدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  ّیلع  ۀبرـض  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  تسدـب 

تادابع لامعأ و  ریاس  اب  رگا  اعطق  دشاب  سنإ  نج و  تدابع  زا  لضفأ  مالّسلا  هیلع  یلع  انالوم  لمع  کی  یتقو  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت 
. جوجل دونع  بّصعتم  رگم  دیامنیمن  ار  یناعم  نیا  راکنا  دیامنیم و  ترضح  نآ  يارب  تیلضفا  داجیا  ددرگ  مأوت  ترضح  نآ 

سفن هلزنمب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنوادخ  هک  هلهابم  هیآ  رگم  ملاع  لها  هباحص و  مامت  رب  ترضح  نآ  تیلـضفا  رب  دوبن  یلیلد  چیه  رگا  و 
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نم تسا  سانلا  لضفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تسا  تباث  هکنآ  هچ  ار ، ترـضح  نآ  تیلـضفا  درکیم  تیافک  هدناوخ  هّللا  لوسر 
. دشابیم نیرخآلا  نیلوالا و  نم  سانلا  لضفا  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  هفیرش  هیآ  رد  انسفنا  هملک  مکحب  سپ  نیرخآلا ، نیلوالا و 

زا لبق  مالسا  روهظ  لوا  زا  هک  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هعم  نیذلا  یقیقح و  قادصم  هک  دیئامن  قیدصت  نایاقآ  سپ 
. دومنن ادیپ  یشزغل  نیرتکچوک  مه  رمع  رخآ  زور  ات  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نیملسم  همه 

(. دش یعاد  فرط  زا  مالک  حاتتفا  ياچ  فرص  لمع و  همتاخ  زا  سپ  دنتساخرب  هضیرف  ءادا  تهج  نایاقآ  دش  زامن  تقو  )
دومنن تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  باستنا  رفظ  باـکر  رد  ةرجهلا  ۀـلیل  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هکنیا  تهج  اـّمأ  و  یعاد :

رد دیاب  هک  دوب  ترـضح  نآ  هدهع  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ  لوسر  رمأب  يرتمهم  ياهراک  هکنآ  يارب  تسا  راکـشآ  حضاو و  رایـسب 
. دهد ماجنا  دنامب و  همّظعم  هّکم 

نوچ  ) دراد درتسم  شناـبحاصب  دوب  ربمغیپ  دزن  هک  ار  مدرم  تناـمأ  هک  دوبن  یـسک  یلع  زا  رتنیما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  نوچ 
ظوفحم رطخ  زا  هک  دـندادیم  ترـضح  نآب  ار  دوخ  تاناما  مه  نانمـشد  یّتح  دوب  هّکم  لهأ  نیمأ  ترـضح  نآ  نمـشد  تسود و  قافتاب 

(. نیمأ دّمحم  هب  دوب  فورعم  هّکم  رد  ترضح  نآ  ۀهج  نیمهب  دنامب 
. دناسرب هنیدمب  ار  نیملسملا  ۀیقب  ترضح و  نآ  تالایع  هکنآ  دوب  نینمؤملا  ریما  هدهع  رب  هک  ياهفیظو  رگید 

رتـسب و رد  ندـیباوخ  هـک  دوـمن  كرد  ار  نآ  زا  رتـالاب  ماـقم  لالقتـسالاب  دوـبن  راـغ  رد  مالّـسلا  هـیلع  یلع  بـش  نآ  رگا  اـهنیا  رب  هوـالع 
يارب بش  ناـمه  رد  یلو  دوشیم  هدـناوخ  نینثا  یناـث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لـیفطب  رکب  یبا  هفیلخ  رگا  دوب  ربـمغیپ  باوـختخر 

. دیدرگ لزان  ترضح  نآ  حدم  رد  ياهیآ  الالقتسا  راغ  تبحاصم  زا  رتمهم  وکین و  لمع 
بـش نآ  رگا  دـشابیم و  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف هیلع  قـفتم  هک  تـسا  ترـضح  نآ  بقاـنم  لـیاضف و  رخاـفم  زا  یکی  دوـخ  لـمع  نآ  و 

. دوب میظع  رطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  كرابم  ناج  دوبن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  يزاب  ناج  يراکادف و 

دیباوخ مرکا  لوسر  رتسب  رد  هک  ةرجهلا  ۀلیل  یلع  نأش  رد  هیآ  لوزن 

ءافش رد  یبرغم  عبس  نبا  لیبق  زا  دناهدومن  لقن  ار  گرزب  تبقنم  نیا  دوخ  هربتعم  بتک  ریـسافت و  رد  امـش  ءاملع  رباکا  زا  نیقثوم  هچنانچ 
هّمهملا لوصف  رد ص 33  یکلام  غابـص  نب  نیدلا  رون  هباغلا و  دسا  مراهچ  دلج  رد ص 25  ریثا  نبا  ریبک  طسوا و  رد  یناربط  رودـصلا و 

میعن وبا  ظفاح  ناشریـسافت و  رد  یطویـس  نیدـلا  لـالج  يزار و  رخف  ماـما  يروباـشین و  لـضاف  یبلعث و  قاحـسإ  وبأ  هّمئـالا و  ۀـفرعم  یف 
ینیومح دّمحم  نب  میهاربا  مالـسالا  خیـش  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  یلع و  یف  نآرقلا  لزن  ام  رد  یعفاش  فورعم  ثدحم  یناهفـصا 

هفلتخم و قرطب  ریرج  نب  دّمحم  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  بلاطلا و  تیافک  باب 62  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  دئارف و  رد 
رد تاداعـسلا  وبا  مولعلا و  ءایحا  موس  دـلج  رد ص 223  یلاّزغ  ماما  لاوط و  نیعبرا  رد  ماـش  ثدـحم  ظـفاح  یبنلا و  ةریـس  رد  ماـشه  نبا 

رباکا زا  نارگید  هّمالا و  ّصاوخ  ةرکذـت  رد ص 21  يزوج  نبا  طبـس  هغالبلا و  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ةرهاطلا و  ةرتعلا  لئاضف 
يرایسب زا  ةدوملا  عیبانی  باب 21  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  دناهدومن و  لقن  ار  دوصقم  لصحام  هفلتخم  ظافلا  تارابعب و  امـش  ءاملع 
نینمؤملا ریما  ةرجهلا  ۀلیل  رد  دش  هرونم  هنیدـم  مزاع  یلعأ  راگدرورپ  رماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  هک  دـناهدروآ  ءاملع  زا 

نم باوختخر  رتـسب و  رد  شوپب و  دوـخ  رب  مچیپیم  دوـخ  رب  نم  اهبـش  رد  هک  يزبـس  یمرـضخ  درب  هک  دوـمرف  رمأ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ات تسا  رتسب  رد  یلع  هک  دنمهفن  هناخ  فارطا  رافک  ات  دیـشک  رـسب  ار  زبس  یمرـضخ  درب  دـیباوخ و  ترـضح  نآ  ياجب  یلع  سپ  باوخب 

. دندرب فیرشت  تمالسب  ادخ  لوسر 
رتشیب يرگید  رمع  زا  اعطق  امش  زا  یکی  رمع  مداد و  رارق  يردارب  امش  نایم  رد  نم  هک  لیئاکیم  لیئربجب و  دیسر  باطخ  قح  ترـضح  زا 
دیسر باطخ  رایتخا  ای  تسا  رما  دندرک  ضرع  دیـشخبب  يرگیدب  دینادیمن  هک  ار  ناترمع  یتدایز  نآ  دیرـضاح  امـش  زا  کی  مادک  تسا 
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تیخآ ینا  دیـسر  باطخ  دنیامن  راذگاو  يرگیدب  ار  دوخ  رمع  یتدایز  رایتخا  هدارا و  اب  دـندشن  رـضاح  کیچـیه  دـیراتخم  تسین  يرما 
. هّودع نم  هاظفحا  ضرألا و  یلا  اطبها  هتجهمب  هیقی  ّیبنلا  شارف  یلع  دقرف  ّیبنلل  هتایح  ّیلع  رثآف  یّیبن  دّمحم  یّیلو و  ّیلع  نیب 

هّللا بلاط و  یبأ  نب  ای  کلثم  نم  ّخب  ّخب  تفگیم  لیئربج  دنتـسشن  ترـضح  نآ  ياهاپ  دزن  لیئاکیم  رـس  يالاب  لیئربج  دندمآ  نیمزب  سپ 
. ۀکئالملا کب  یهابی  ّلج  ّزع و 

ُهَّللا َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 203  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  رب  دیدرگ  لزان  هاگنآ 
. ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر 

نودب هنافصنم  هنافرطیب و  تسا  امش  داهـشتسا  دروم  هک  راغ  هیآ  اب  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دیتفر  هک  لزنمب  منکیم  انمت  مرتحم  نایاقآ  زا  کنیا 
مغ و نزح و  اب  يزور  دنچ  ترفاسم  رد  هک  تسا  سک  نآ  يارب  تیلـضفا  ایآ  دینیبب  دیهد  رارق  هعلاطم  دروم  یّنـس  هعیـش و  ضغب  ّبح و 
ار دوخ  سفن  ادـماع  املاع  ترـسم  تعاجـش و  تردـق و  اب  هدومن و  يزاب  ناج  بش  نامه  رد  هک  سک  نآ  يارب  ای  هدوب  ربمغیپ  اب  هودـنا 
رد ياهیآ  القتسم  هدومن و  تاهابم  وا  دوجوب  یناحور  هکئالمب  نایملاع  راگدرورپ  دورب  تمالسب  ترـضح  نآ  ات  هدومن  هّللا  لوسر  يادف 

. تسا هدومرف  لزان  وا  حدم 
هیلع یلع  هک  دـناهدومن  قیدـصت  فاصنا  يور  زا  جوجل  نیدـناعم  لباقم  رد  یهجوت  تقد و  رـصتخم  اـب  ناـتدوخ  گرزب  ءاـملع  هچناـنچ 

. تسا هدوب  راغ  رد  رکب  یبا  تبحاصم  زا  رتالاب  رتهب و  بتارمب  هّللا  لوسر  رتسب  رد  یلع  ندیباوخ  هدوب و  رکب  یبا  زا  لضفا  مالّسلا 

راغ رد  رکب  یبا  تبحاصم  زا  ربمغیپ  رتسب  رد  یلع  ندیباوخ  ندوب  لضفا  هب  ینس  ءاملع  فارتعا 

زا هک  یفاکـسا  رفعج  وبا  ماما  لئالد  تانایب و  هب  دیئامن و  هعلاطم  هناقیمع  ار  هغالبلا  جهن  حرـش  میـس  دلج  ات ص 281  زا ص 269  رگا  و 
تقد رکب  یبا  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  تابثا  رد  یبصان )  ) ظحاج نامثع  وبا  تاهبـش  ّدر  رد  دـشابیم  اهیلزتعم  خویـش  ءاملع و  رباـکا 
یلص ربمغیپ  رتسب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندیباوخ  هک  دیامنیم  تباث  یمکحم  لئالد  اب  هحارـصلاب  فصنم  ملاع  نآ  هک  دید  دیهاوخ  دیئامن 

ءاـملع لاـق  دـیوگ  هک  اـجنآ  اـت  تسا  هدوب  راـغ  ترفاـسم  رد  رکب  یبا  هزور  دـنچ  تبحاـصم  زا  لـضفا  ترـضح  نآ  رماـب  هلآ  هیلع و  هللا 
. حبّذلل همالستسا  دنع  میهاربا  قاحسا و  نم  ناک  ام  ّالا  اهلثم  لان  رشبلا  نم  ادحا  ملعن  ۀلیللا ال  کلت  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ۀلیضف  ّنا  نیملسملا 
یلع تیبملا  ۀلیـضف  اّنیب  دق  دیوگ  هک  هدومن  لقن  یبصان  ظحاج  نامثع  وبا  باوج  رد  ار  یفاکـسا  رفعج  وبا  لوق  لقن  رخآ ص 271  رد  و 

تیبملا ۀلیـضف  ّنا  لوقنف  مّدقت  امیف  هرکذن  مل  امب  ادیکأت  انهاه  دـیزن  فصنا و  نمل  حـضاو  وه  امب  راغلا  یف  ۀبحـصلا  ۀلیـضف  یلع  شارفلا 
هتبحاصمب هل  لصح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلاب  سنا  ناک  دق  مالّـسلا  هیلع  ایلع  ّنا  امهدحا  نیهجول  راغلا  یف  ۀبحـصلا  یلع  شارفلا  یلع 

ملا ۀـشحولا و  نم  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هدـجی  ام  ناکف  رکب  وبا  هب  لصح  سنالا و  کلذ  مدـع  هقراـف  اّـملف  دـیدش  فلا  میظع و  سنا  امیدـق 
درف لبق  نم  جرخ  ناک  دـق  ۀـکم و  نم  جورخلا  رثؤی  ناک  رکب  ابا  ّنا  امهیناث  و  ۀّقـشملا ، ردـق  یلع  باوثلا  ّنـال  هباوث  ةداـیز  اـبجوم  ۀـقرفلا 

ام ۀلیـضفلا  نم  هل  نکی  ملف  هسفن  بوبحم  هبلق و  يوه  کلذ  قفاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  عم  جرخ  اّـملف  ماـقملل  ۀـیهارک  دادزاـف 
ناصقن نوکی  ةدابعلا  ۀلوهس  ردق  یلع  ّنال  ةراجحلا  خضرل  هسأر  فویسلا و  عقول  هسفن  ضرع  ۀمیظعلا و  ۀّقشملا  لمتحا  نم  ۀلیضف  يزاوی 

. باوثلا
. دیوگ مالّسلا  هیلع  یلع  تعاجش  نایب  نمض  رودّصلا  ءافش  رد  یبرغم  عبس  نبا  و 

نّطو ّهنا  کلذ  هعم و  هجورخ  نم  لضفا  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  شارف  یلع  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  مون  ّنا  یلع  اوعمجا  برعلا  ءاملع 
. هنارقا نیب  هتعاجش  رهظا  هتایح و  رثآ  مّلس و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسرل  هتادافم  یلع  هسفن 

یلیخ تسا  سب  نوـنج ، زا  رتدـب  بّصعت  اـی  نوـنج  يور  رگم  هدوـمنن  ار  ینعم  نیا  راـکنا  يدـحا  هک  تسا  حـضاو  يردـقب  بـلطم  سپ 
،. بلطم رس  رب  میورب  تسبوخ  دش  ینالوط  اجنیا  رد  نخس  هتشر  مهاوخیم  ترذعم 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب دوشیمن  لوبق  امـش  زا  ءاعدا  ضحمب  طقف  تسا  هدوب  باّطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  راّـفکلا  یلع  ءاّدـشا  زا  دارم  دـیدومرف  هکنیا  اـما  و 
. میریذپیم لد  ناجب و  دیامن  هقباطم  هچنانچ  ریخ  ای  دیامنیم  هقباطم  فوصوم  لاح  اب  مه  تفص  نیا  ایآ  هک  دید 

هدوبن رمع  يارب  یتدش  ینید  تارظانم  یملع و  تاثحابم  رد 

دیدـش هناگیب  ياملع  لباقم  رد  هک  ینید  تارواـحم  یملع و  ثحاـبم  رد  یکی  تسا  روصتم  تهج  ود  رد  تظلغ  تدـش و  تسا  یهیدـب 
. دشاب هدرب  راکب  یتظلغ  تعاجش و  تداشر و  اصخش  هّللا  لیبس  یف  داهج  گنج و  ياهنادیم  رد  ای  دشاب  هدوب  نایبلا 

خیراوت رابخا و  بتک  رد  هچنآ  هدشن و  هدید  یتداشر  خـیرات  رد  ادـبا  رمع  هفیلخ  يارب  یملع  تارظانم  ینید و  تارواحم  عوضوم  رد  اما 
. میدیدن ۀهج  ود  نیا  زا  رمع  هفیلخ  يارب  یتدش  تظلغ و  میدومن  ریس  ناگناگیب  یتح  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف

نایب دـیراد  رظن  شرمع  خـیرات  رد  رمع  هفیلخ  زا  هناگیب  ياملع  اب  تاثحابم  ینید و  هرواحم  یملع و  رنه  نوچمه  مرتحم  ناـیاقآ  هچناـنچ 
. دش دهاوخ  هدوزفا  یعاد  تامولعم  رب  هک  دش  مهاوخ  نونمم  یلیخ  دیئامن 

المع املع و  شدوخ  رب  ار  یلع  يرترب  رمع  رارقا 

عیمج رد  ءاـفلخ  تفـالخ  راودا  رد  دـناهدومن  طبــض  دوـخ  هربـتعم  بـتک  رد  ناـتدوخ  ياـملع  ناـگرزب  مراد و  عـالطا  یعاد  هـچنآ  یلو 
. هدوب مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تالکشم  لاّلح  ینید  یملع و  تاعوضوم 

لیدعت حرج و  بتک  رد  ناتدوخ  ياملع  هچنانچ   ) دندومن لعج  اهنآ  لیاضف  رد  اهنآب  نادـنمهقالع  نویرکب و  اهیوما و  هک  يرابخا  همه  اب 
رکب و وبا  دزن  نیفلاخم  زا  قرف  ریاس  يراصن و  دوهی و  ياملع  هک  ینامز  ره  هک  دـنناشوپب  ار  قیاـقح  نیا  دنتـسناوتن  کـلذ  عم  دناهتـشون )

انالوم يانع  لیذب  دندشیم  لسوتم  راچان  دندرکیم  لاؤس  هلکشم  لئاسم  دنتـشونیم و  ای  دندمآیم  اهنآ  يرادمامز  نامز  رد  نامثع  رمع و 
. بلاط یبأ  نب  یلع  زج  دهد  باوج  دناوتن  يدحا  ار  هدیچیپ  لکشم و  تالاؤس  نیا  دنتفگیم  مالّسلا و  هیلع  یلع 

دراو الماک  ءافلخ  تالاح  خیرات  رد  هچنانچ  دندشیم  ناملـسم  هدـش و  عناق  هک  دادـیم  یمـسقب  ار  اهنآ  باوج  رـضاح و  ترـضح  نآ  اذـل 
. تسا

ترـضح و نآ  يرترب  هب  رارقا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  نامثع ) رمع و  رکب و  وبا   ) ءافلخ زجع  راـهظا  ینعم  نیا  تاـبثا  رد  تسا  سب 
. دندوب هدش  كاله  اهنآ  دوبن  یلع  رگا  هکنیا 

. مکیف ّیلع  مکریخب و  تسلف  ینولیقا  ینولیقا  تفگیم  رکب  وبا  هفیلخ  هک  دناهدروآ  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  نیققحم  هچنانچ 
كاله نم  دوبن  یلع  رگا  رمع  کلهل  یلع  ول ال  هک  هدومن  رارقا  هتوافتم  دراوم  هفلتخم و  يایاضق  رد  رمع  هفیلخ  هبترم  داتفه  زا  زواجتم  و 

. مدوب هدش 
. دشاب مزال  هرکاذم  يارب  يرتمهم  بلاطم  دیاش  مریگب  ار  سلجم  تقو  مهاوخیمن  کنیا  هک  دناهتشون  ار  کلاهم  دراوم  ابلاغ  و 

هدـیدرگ لقن  طبـض و  تاملک  نیا  ام  هربتعم  بتک  رد  ایآ  دـیدومن  نایب  هک  تسا  عوضوم  نیا  زا  رتمهم  بلطم  مادـک  بحاص  هلبق  باون :
. دش میهاوخ  نونمم  دیئامرف  نایب  ام  یئانیب  دیزم  يارب  دیراد  رظن  تسه و  هچنانچ 

تارابع ظافلا و  اب  هک  جوجل ) نیبّصعتم  زا  یلیلق  ءانثتـساب   ) دـنراد ینعم  نیا  رب  قافتا  تعامج  تنـس و  ياملع  رباـکا  مدرک  ضرع  یعاد :
هراـشا مراد  رظن  رد  هک  بتک  دانـسا و  نآ  زا  ضعبب  ۀـجح  ماـمتا  بلطم و  ندـش  نشور  يارب  دـناهدومن  لـقن  هددـعتم  دراوـم  رد  هـفلتخم 

. میامنیم

رمع کلهل  یلع  ول ال  رمع  راتفگ  دانسا  رد 
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پاچ  ) بیذهّتلا بیذـهت  ص 337  رد  لاس 852  یفوتم  ینالقـسع  رجح  نبا  لـطابلا  لاـطبا  رد  بّصعتم  ناـهبزور  نب  هّللا  لـضف  یـضاق 
و 202 ص 201  رد  لاس 276  یفوتم  يرونید  هبیتق  نبا  رـصم ) پاـچ   ) هباـصا مود  دـلج  رد ص 509  رجح  نـبا  زین  و  نـکد ) دابآردـیح 
و 152 رد ص 146  يدـنفا  دـمحا  جاـح  هقرحم  قعاوص  ص 78  رد  لاـس 973  یفوتم  یکم  رجح  نبا  ثیدـحلا  فلتخم  لـیوأت  باـتک 

نبا ءافلخلا  خیرات  رد ص 66  یطویس  نیدلا  لالج  هباغلا  دسا  مراهچ  دلج  رد ص 22  لاس 630  یفوتم  يرزج  ریثا  نبا  باترملا  تیاده 
نب دمحا  نیدلا  باهـش  راصبالا  رون  رد ص 73  یجنلبـش  نمؤم  دیـس  باعیتسا  مود  دلج  رد ص 474  لاس 463  یفوتم  یبطرق  ربلا  دـبع 

رد لاس 855  یفوتم  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  نیبغارلا  فاعسا  رد ص 152  نابصلا  یلع  نب  دّمحم  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع  رداقلا  دبع 
لاس یفوتم  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  نیدـقعلا  رهاوج  رد  لاس 911  یفوتم  يدوهمـس  هّللا  دبع  نب  یلع  نیدـلا  رون  هّمهملا  لوصف  ص 18 

دّمحم بقانم  رد ص 48 و 60  یمزراوخ  بیطخ  دیرجت  حرـش  رد ص 407  یچـشوق  همالع  هغالبلا  جهن  حرـش  لوا  دلج  رد ص 6   655
رد ص 85 و 87 يزوج  نبا  طبس  دنسم  لئاضف و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  لوئسلا  بلاطم  مشش  لصف  نمض  رد ص 29  یعفاش  هحلط  نب 

نآ زا  هدیدع  يایاضق  لقن  نمـض  ۀیمکحلا  قرط  ات ص 53  رد ص 41  يزوج  میق  نبا  همالع  نایبلا  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماما  هرکذـت 
رد یعفاش  یلزاغم  نبا  ننس  رد  ینیوزق  هجام  نبا  بلاطلا  تیافک  باب 57  رد  لاس 658  یفوتم  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  ترضح 

خیـش سودرف  رد  یملید  نیبملا  حـتف  حرـش  رد  يذـمرت  میکحلا  نسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  دـئارف  رد  ینیومح  دّـمحم  نب  میهاربا  بقانم 
زا رگید  يرایـسب  یلع و  یف  نآرقلا  لزن  ام  ءایلوالا و  ۀـیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  هّدوملا  عیباـنی  باب 14  رد  یفنح  یخلب  ناـمیلس 
هک دـناهدروآ  هدراو  يایاضق  دراوم  رکذ  اب  ابلاغ  دـناهدومن و  ار  رمع  هفیلخ  لاوقا  لقن  تاراـبع  ظاـفلا و  فـالتخاب  ناـتدوخ  ءاـملع  هّلجا 

. رمع کلهل  ّیلع  ول ال  تفگیم 

اهنآ رارقا  داد و  تاجن  ار  افلخ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يدراوم  زا  یضعب 

ۀفیذح ربخ  ادنسم  يرابخا  لقن  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک  باب 57  رد  یعفاش  یجنگ  هیقف  هلمج  زا 
حبـص هنوگچ  درک  لاؤس  دومن و  تاقالم  وا  اـب  رمع  يزور  هک  هدومن  رکذ  دـناهدومن  لـقن  مه  امـش  ياـملع  زا  نارگید  هک  ار  ناـمیلا  نب 

. تفگ هفیذح  يدرک 
هّلل سیل  ام  ضرالا  یف  یلو  ءوضو  ریغ  یلع  یّلـصا  قولخملا و  ریغ  ظفحا  هرا و  مل  امب  دهـشا  ۀنتفلا و  ّبحا  ّقحلا و  هرکا  هّللا  تحبـصا و 

. ءامسلا یف 
رد ار  بضغ  راثآ  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیب  نامه  رد  دـنک  تیذا  ار  وا  تساوخ  دـیدرگ  كانبـضغ  تاملک  نیا  زا  رمع 

. هتفگ حیحص  ار  مامت  تسین  یمهم  بلطم  دومرف  ترضح  دومن  لقن  ار  هیضق  یکانبضغ  ۀهج  هچ  زا  دومرف  دید  رمع  تروص 
يزیچب مهدیم  تداهش  هتفگ  هکنیا  تسا و  دالوا  لام و  درادیم  تسود  هک  هنتف  زا  دارم  تسا و  گرم  دراد  تهارک  وا  زا  هک  قح  زا  دارم 

هکنیا تسا و  هدیدن  ار  مادکچیه  هک  طارـص  خزود و  تشهب و  تمایق و  گرم و  ادخ و  تینادـحوب  مهدـیم  تداهـش  ینعی  ماهدـیدن  هک 
تاولـص ینعی  متـسرفیم  تاولـص  وـضو  نودـب  هتفگ  هکنیا  تسین و  قوـلخم  هک  تسا  نآرق  شدارم  ار  قوـلخم  ریغ  مـنکیم  ظـفح  هـتفگ 

ینعی نامسآ  رد  ادخ  يارب  تسین  هک  يزیچ  نیمز  رد  تسا  نم  يارب  هتفگ  هکنیا  نداتسرف و  تاولص  وضویب  تسا  زئاج  هک  ادخ  لوسرب 
. دشابیم دالوا  هجوز و  زا  ياربم  یلاعت  يادخ  هک  تسیاهجوز  نم  يارب 

. بلاط یبأ  نب  ّیلع  ول ال  باّطخلا  نبا  کلهی  داک  تفگ  رمع 
زا يریثک  عمج  ربخ و  لها  دزن  تسا  تباث  دـشیم ) كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگیم  هفیلخ  هک   ) بلطم نیا  دـیوگ  یجنگ  فلؤم  هاگنآ 

. دناهدومن لقن  ار  وا  ریس  لها 
. نسحلا ابا  ای  اهیف  تسل  ۀما  یف  تشع  تفگیم ال  هنع  هّللا  یضر  رمع  هفیلخ  رّرکم  دیوگ  بقانم  بحاص  و 
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. بلاط یبأ  نب  ّیلع  لثم  ندلی  نا  ءاسنلا  تمقع  تفگیم  زین  و 
ربخ سابع  نبا  زا  القن  يذـمرت  زا  هدوملا  عیباـنی  باب 14  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  لوئـسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  و 

نوذخأی باتکلا و  ماکحا  یف  مالّسلا  هیلع  هیلا  نوعجری  مهنع  هّللا  یـضر  ۀباحـصلا  تناک  دیوگ  ربخ  نآ  رخآ  رد  هک  هدومن  لقن  یلّـصفم 
یلع یتّما  ملعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و  رمع ، کلهل  ّیلع  ول ال  نطاوم  ةّدع  یف  هنع  هّللا  یـضر  باّطخلا  نب  رمع  لاق  امک  يواتفلا  هنع 

. بلاط یبأ  نب 
تدـش و ادـبا  یملع  تاثحابم  ینید و  تارظانم  رد  هک  دـیئامرفیم  قیدـصت  میدومن  سلجم  تقو  ياضتقمب  هک  ینایب  رـصتخم  نیا  اب  سپ 
زا هدوب و  وا  سردایرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدومنیم  قیدصت  هتـشاد و  زجعب  فارتعا  رارقا و  دوخ  هکلب  دشن  هدـید  رمع  هفیلخ  زا  یتظلغ 

دعـس نبا  زا  القن  هقرحم  قعاوص  میـس  لصف  رد  یکم  رجح  نبا  دـننام  امـش  ءاملع  زا  نیبّصعتم  هک  اجنآ  اـت  هدادـیم  تاـجن  ار  وا  کـلاهم 
. اّیلع ینعی  نسحلا  وبا  اهل  سیل  ۀلضعم  نم  هّللاب  ذّوعت  تفگیم أ  رمع  هک  هدروآ 

دشن هدید  رمع  هفیلخ  زا  یتداشر  تعاجش و  گنج  ياهنادیم  رد 

ناشن دوخ  زا  یتداشر  تعاجـش و  تدش و  اصخـش  رمع  هفیلخ  هک  دهدیمن  ناشن  یخیرات  چـیه  مه  گنج  ياهنادـیم  كراعم و  رد  اما  و 
رارق راـفک  زا  روزرپ  يوق و  ناـمدرم  اـی  گرزب  يرکـشل  لـباقم  رد  هاـگره  نیقیرف  نیخروـم  ناـیب  خـیرات و  مکحب  سکع  رب  دـشاب  هداد 

. دمآیم دراو  مالسا  رکشل  رب  تسکش  هدومن و  رارف  نیملسم  وا  لمع  رثا  رد  هک  دومنیم  تمواقم  كرت  تفرگیم 
وا تفالخ  نامز  رد  تسا و  ناناملـسم  رخف  هک  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  لـثمب  دـیدومن و  جراـخ  تکازن  زا  ار  یفطلیب  مکمک  ظـفاح :

نوبج و ار  راوگرزب  نآ  هدومن و  تناها  دندش  حتاف  مالسا  رکشل  وا  دوجوب  اهگنج  همه  رد  هدیدرگ و  ناناملسم  بیـصن  یگرزب  تاحوتف 
نامدرمب تناها  هزادنا  نیا  ات  یفیرـش  صخـش  امـش  لثم  تسا  راوازـس  ایآ  دیئامنیم  دادملق  ناناملـسم  تسکـش  ثعاب  ار  شدوجو  راّرف و 

. مینزن فرح  میهدب و  شوگ  مه  ام  دیئامنب و  تسا  نیملسم  راختفا  تاهابم و  رخف و  هیام  هک  هنع  هّللا  یضر  رمع  هفیلخ  دننام  یگرزب 
تسا نکمم  هک  دیئامنیم  نامگ  دیاهتخانـشن  ار  یعاد  یغبنی  امک  زونه  بش  دنچ  نیا  رد  هک  تسا  بجعت  دیدومرف و  هابتـشا  یلیخ  یعاد :

یـصاخشاب تبـسن  هصاخ  میامنب  صاخـشا  زا  یحیبقت  ای  فیرعت  ناهرب  لیلد و  نودـب  هنالهاج و  ضغب  ّبح و  سفن و  ياوه  يور  یعاد 
. دنشاب هقبط  ره  زا  ول  دنراد و  خیرات  رد  تیفورعم  هک 

رظن و ءوس  هدـیدرگ  یتخبدـب  بابـسا  ناناملـسم  نیب  تاـهج  نیمهب  اـهنرق  تسا و  دوـجوم  سلاـجم  لـیبق  نیا  رد  هک  یگرزب  بیع  طـقف 
( تارجح  ) هروـس 49 هیآ 12  رد  احیرـص  هکنیا  اـب  ددرگیم  رهاـظ  ناناملـسم  زا  دـیجم  نآرق  روتـسد  فـالخ  رب  هک  تـسا  دـب  ياـهنامگ 

. ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم 
ریغ بلطم  هکنآ  لاح  دیدومن و  تناها  روصت  ینیبدب  رظن  اب  اذل  هدمآ  نوریب  هعیـش  درف  کی  ناهد  زا  مدرک  ضرع  هک  یتالمج  نیا  نوچ 

. متفگن يزیچ  دناهتشون  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  هچنآ  رب  هدایز  دیدومن  نامگ  امش  هک  تسنیا  زا 
خیرات هحفـص  يور  ار  صاخـشا  لاعفا  دـب  کین و  تواضق  یتسیاـب  لـقع  مکحب  یلو  میاهدوبن  هیـضام  هنمزا  رد  امـش  اـم و  تسا  یهیدـب 

. میئامنب

تقیقح نایب  مه  زاب 

نیفلاخم باصعا  کیرحت  هلمج  نیاب  دیتساوخ  ای  دیدومن  هطلغم  اجنیا  دیـشخبب )  ) مدومن تناها  رمع  هفیلخب  تبـسن  یعاد  دیدومرف  هکنیا 
. دیئامن

ءاملع هچنآ  زا  هدایز  مدومن و  نایب  ار  خیرات  رد  تبث  عقاو  نیع  تیاکح  هکلب  تشادـن  تناها  هبنج  هفیلخب  عجار  ام  تبحـص  هکنآ  لاح  و 
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ینیبدب ات  میامن  نایب  رتحضاو  حورشم و  ار  بلطم  مرادرب و  ار  هدرپ  مراچان  میوگیمن  هتفگن و  يزیچ  دناهتشون  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  و 
. دورب نایم  زا 

رمع يرادمامز  هرود  رد  هک  هدومنن  ار  ینعم  نیا  راکنا  يدـحا  تسا  رمع  هفیلخ  دوجو  تنم  نیهر  مالـسا  هیلاع  تاحوتف  دـیدومرف  هکنیا 
وبأ یـضاق  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  ياملع  رارقإ  تداهـشب و  هک  دومن  شومارف  دیابن  لاح  نیع  رد  یلو  هدمآ  لئان  هیلاع  تاحوتفب  مالـسا 

کلم و روما  مامت  رد  نارگید  هغالبلا و  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و  رد  لـبنح  دـمحا  ماـما  دادـغب و  خـیرات  رد  بیطخ  رکب 
. درکیم راتفر  ترضح  نآ  روتسد  قباطم  دومنیم و  روش  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  اب  رمع  هفیلخ  اهیشکرکشل  اصوصخم  تکلمم و 

هدوب ءایبنالا  متاخ  دوخ  نامز  رد  مالسا  هیلوا  تاحوتف  لوا  تمسق  دومنیم . ادیپ  توافت  نامز  هرود و  ره  رد  مالسا  تاحوتف  اهنیا  رب  هوالع 
. دناهتفگ هکنآ  هچ  دوبیم  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  صیخش  صخش  تنم  نیهر  هک 

راکب دیاین  رکشل  یهایس 
رازه دص  زا  هب  یگنج  درم  کی  هک 

یبأ نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  دوب  مالسا  رکشل  يزوریپ  حتف و  ببس  شدوجو  نیملـسم و  مالـسا و  تاهابم  رخف و  هیام  هک  یگنج  درم  نآ  و 
تشاد و مشچ  درد  ترـضح  نآ  هک  ربیخ  رد  هچنانچ  دـیدرگیمن  لصاح  حـتف  دـشیمن  رـضاح  یگنج  رد  رگا  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  بلاط 

افـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياعدب  ترـضح  نآ  هک  ینامز  ات  دـندروخ  تسکـش  نیملـسم  یپردیپ  دورب  نادـیمب  تسناوتیمن 
. دش عقاو  ترضح  نآ  تسدب  ربیخ  عالق  حتف  دومن و  نمشدب  هلمح  تفای و 

داد ال رد  ادن  یبیغ  يدانم  ات  دومن  تماقتسا  ربمغیپ  يرایب  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  طقف  دندومن  رارف  یگمه  نیملسم  هک  دحا  هوزغ  رد  و 
. ّیلع ّالا  یتف  راقفلا ال  وذ  ّالا  فیس 

نارادرـس یماـن و  ناعجـش  تنم  نیهر  اـمامت  هک  دـشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنالا  متاـخ  تاـفو  زا  دـعب  تاـحوتف  مود  تمـسق  اـّما  و 
يراکادـف و تعاجـش و  يوق  نانمـشد  لباقم  گنج  ياهنادـیم  رد  هک  تسا  هدوب  اهنآ  ینادراک  یـشکهشقن و  مالـسا و  گرزب  تسدربز 

. دندمآیم بلاغ  اهنآ  رب  ات  دندومنیم  يزاب  ناج 
عوضوم رد  هکلب  دـش  عقاو  رمع  هفیلخ  نامز  اصوصخم  ءافلخ  تفالخ  نامز  رد  هک  هدوبن  یمالـسا  تاـحوتف  فارطا  رد  اـم  تبحـص  یلو 

. درادن هقباس  خیرات  رد  مدرک  ضرع  هک  دوب  باّطخلا  نب  رمع  هفیلخ  یصخش  تظلغ  تعاجش و  تدش و 
ناناملـسم تسکـش  بجوم  وا  لمع  هدرک و  رارف  گنج  نادیم  زا  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  دیئامرفیم  امـش  هک  تسین  تناها  نیا  ظفاح :

. دیدرگ
یعاد دـناهدومن و  لقن  ناـتدوخ  نیخروم  گرزب و  ءاـملع  ار  تناـها  زا  عون  نیا  تسا  تناـها  صاخـشا  یخیراـت  عیاـقو  لـقن  رگا  یعاد :

طبض تبث و  ار  عیاقو  نیا  هک  دیئامنب  ناتدوخ  ءاملعب  دیراد  یلاکشا  داریا و  رگا  دناهدومن  تبث  ناتدوخ  نیخروم  هک  ار  هچنآ  رگم  متفگن 
. دناهدومن

. دیدرگ نیملسم  تسکش  ببس  اجک  رد  درک و  رارف  گنج  نادیم  زا  هنع  هّللا  یضر  رمع  هفیلخ  هک  دناهتشون  ام  ياملع  اجک  رد  ظفاح :

ربیخ رد  رمع  رکب و  وبأ  تسکش 

هیلع یلع  نوچ  دـندروخ  تسکـش  نایاقآ  هک  تسا  ربیخ  هوزغ  هّمهم  هعقاو  اـهنآ  همه  زا  ّمها  هک  گـنج  ياهنادـیم  زا  يرایـسب  رد  یعاد :
يرادرسب دنداد و  رکب  یبا  هب  ار  نیملسم  مچرپ  ملع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لوا  زور  درکیم  درد  شکرابم  ياهمـشچ  مالّـسلا 

لباقم رد  زونه  یلو  دنداد  رمعب  ار  ملع  مود  زور  دنتـشگرب  هدروخ  تسکـش  هدومن  یگنج  رـصتخم  دوهی  لباقم  دنتفر  رکـشل  اب  نیملـسم 
. دندومن رارف  هدیسرت  هدیسرن  دوهی 
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. دندوب عاجش  لد و  يوق  ینامدرم  اهنآ  ّالا  تسا و  نایعیش  ياههتخاس  امش  تانایب  نیا  ظفاح :
ار غورد  نوچ  دنیوگیمن  هتفگن و  غورد  زگره  دندوب  قّدصم  قداص و  هک  دناتیب  لها  زا  همئأ  ناوریپ  نایعیـش  مدرک  ضرع  ررکم  یعاد :

هللا یلص  ءایبنالا  متاخ  یناگدنز  هرود  یخیرات  هّمهم  عیاقو  زا  ربیخ  هوزغ  دنرادن ، ثیدح  لعجب  یجایتحا  ادبا  دننادیم و  هریبک  ناهانگ  زا 
یناهفـصا میعن  وبا  ظفاح  مناسریم  ناتـضرعب  مراد  رظن  رد  لاـحلا  هچنآ  دناهتـشون  نیقیرف  نیخروم  ءاـملع و  عیمج  هک  دـشابیم  هلآ  هیلع و 

نب دّمحم  ماشه و  نبا  هریس  زا  لوئسلا  بلاطم  رد ص 40  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  ءایلوالا و  ۀیلح  لوا  دـلج  رد ص 62  لاس 430  یفوتم 
لاوقا لقن  ياضتقا  سلجم  تقو  هک  ناـتدوخ  نیخروم  ءاـملع و  رباـکا  زا  نارگید  بلاـطلا و  تیاـفک  باب 14  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی 

لیعامـسا نب  دّمحم  ناتدوخ  نانیمطا  قوثو و  لحم  گرزب و  ملاع  ود  قیدصت  لاوقا  نآ  همه  زا  ّمهأ  امـش  يارب  یلو  درادن ، ار  اهنآ  مامت 
لاس 1320 رصم  پاچ  حیحص  مود  دلج  رد ص 324  جاّجح  نب  ملـسم  لاس 1320 و  رصم  پاچ  حیحـص  مود  دلج  رد ص 100  يراخب 

. تشگ رب  ارارف  گنج  نادیم  زا  هبترم  ود  رمع ) هفیلخ   ) ینعی امزهنم  اضیا  عجرف  دناهتشون  احیرص  هک 
مانب هک  دوخ  هفورعم  هناگتفه  دـئاصق  نمـض  یلزتعم  دـیدحلا  یبأ  نبا  هک  تسا  یحیرـص  راعـشا  ینعم  نیا  رب  هحـضاو  لـئالد  هلمج  زا  و 

: تسا هتفگ  ربیخ  باب  رد  هّیئاب  هدیصق  مانب  هدورس  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  لئاضف  رد  هک  هدش  هدیمان  عبس  تایولع 
ربیخ حتف  یف  رابخالا  ربخت  مل  أ 

بیجاعأ ّبلملا  ّبللا  يذل  اهیفف 
امّدقت نیذّللا  سنا  سنا ال  ام  و 
بوح املع  دق  ّرفلا  امهّرف و  و 

اهب ابهذ  دق  یمظعلا و  ۀیاّرلل  و 
بیبالج اهقوف و  ّلذ  سبالم 

لدرمش یسوم  لآ  نم  امهّلشی 
بوبعی دیجا  فیسلا  داجن  لیوط 

هنانس هفیس و  انونم  ّجمی 
بیبانالا هدمغ و  اران  بهلی  و 

بضاخ جرخ  ارّضح  مأ  امهرّضحا 
بوضخم ّدخلا  معان  ما  امهناذ  و 

ضغبمل مامحلا  ّنا  امکترذع 
بوبحم سفّنلل  سفنلا  ءاقب  ّنا  و 

بلاط توملا  توملا و  معط  هرکیل 
بولطم توملا  توملا و  ّذلی  فیکف 

تدـش و گنج  ياهنادـیم  رد  دوش  مولعم  هک  میدومن  یخیرات  عیاقو  لقن  طـقف  هکلب  میتشادـن  تناـها  دـصق  اـم  هک  دـیئامن  قیدـصت  سپ 
زا هدومن  یلاخ  اج  يوق  نمـشد  لباقم  رد  هکلب  دوش  عقاو  راّفکلا  یلع  ءادـشأ  لومـشم  اـت  هدومن  هفیلخ  يارب  اصخـش  یتعاجـش  تظلغ و 

. دندشیم رانک  رب  هکرعم 
مامت رد  هک  هدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  مه  گرزب  تفـص  نیا  دجاو  هک  دومن  قیدـصت  دـیهاوخ  دـیرگنب  فاصنا  تقد و  رظن  اب  بوخ  رگا  و 

نیا قیدصت  یلاعت  يادخ  هدئام )  ) هروس 5 هیآ 59  رد  هچنانچ  هدمآیم  اهنآ  رب  بلاغ  راّفک و  رب  بضغلا  دیدش  اصخـش  گنج  ياهنادـیم 
ٍةَّزِعَأ َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم  هک  هدومن  ار  ینعم 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 218 

http://www.ghaemiyeh.com


. ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئال  َۀَمَْول  َنُوفاخَی  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاُجی  َنیِِرفاْکلا  یَلَع 
ادخ بوبحم  تافص و  نیا  دجاو  هک  تسا  نینمؤم  مامت  نأش  رد  هک  ياهیآ  نیا  رابجا  نایب و  نسح  اب  دیهاوخیم  امـش  تسا  بجع  ظفاح :

. دیئامن يراج  ههجو  هّللا  مرک  یلع  نأش  رد  دندوب  یهلا  فاطلا  لومشم  و 
مهزاب کلذ  عم  دیدینش  باوج  دیدومن و  داریا  هتـسویپ  هچنانچ  هدوبن  لیلدیب  متفگ  هچنآ  یعاد  هک  دیاهدرک  هبرجت  هدید و  رّرکم  یعاد :

ار امـش  هدومرف  باوج  کنیا  میامن  ضرع  باوج  ات  تسه  راتفگ  نیا  رب  لیلد  هچ  ایآ  دیئامرفب  لاؤس  وحنب  تسا  بوخ  دیئامنیم  ضارتعا 
. مناسریم ضرعب 

. دندرکیمن رارف  گنج  ياهنادیم  زا  زگره  دندوب  هیآ  نیا  لومشم  اهنآ  مامت  هدش و  لزان  نینمؤم  مامت  صوصخم  هیآ  نیا  رگا  الّوا 
تناها ناسل  اب  امش  دندومن  تاحوتف  اهگنج و  همه  نآ  هک  ار  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هباحص  نینمؤم و  تسا  فاصنا  ایآ  ظفاح :

. دیناوخب راّرف 
ناشن روطنیا  خـیرات  هکلب  ماهدـناوخن  راّرف  ار  اهنآ  یعاد  ایناث  مدومن . ار  اـهنآ  لاـح  فصو  هکلب  متـشادن  تناـها  ناـسل  یعاد  ـالّوا  یعاد :
مرکا ربمغیپ  دنتفر و  هباحص  رابک  یتح  امومع  هک  نینح  دحا و  هوزغ  رد  ار  هباحـص  نینمؤم و  رارف  دیاهدومن  شومارف  نایاقآ  ایوگ  دهدیم 

. دناهتشون ناتدوخ  گرزب  نیخروم  زا  نارگید  يربط و  هچنانچ  دندراذگ  اهنت  راّفک  لباقم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دندراذگ نمـشد  لباقم  رد  اهنت  ار  ادخ  لوسر  دندینادرگيور و  داهج  زا  هدومن و  گنج  نادـیمب  تشپ  هک  یناسک  تسا  نکمم  هنوگچ 

. دنشاب وا  لوسر  ادخ و  بوبحم 
دوخ هک  یبلعث  دـمحأ  ماما  قاحـسا  وبأ  دـننام  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  متفگن  یعاد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأـش  رد  هیآ  نیا  لوزن  رد  اـثلاث 

لوزن فرـش  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  دیوگ  دوخ  نایبلا  فشک  ریـسفت  رد  تسا  ثیدح  باحـصا  ماما  دیراد  قیدـصت 
. هدوبن يرگید  ترضح  نآ  زج  هیآ  رد  هروکذم  تافص  مامت  دجاو  هکنآ  هچ  هتفای 

کی ول  دناهتشونن و  هناگیب  يدوخ و  زا  یخّروم  چیه  دمآ  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يارب  هک  ياهوزغ  شـش  یـس  مامت  رد  و 
. دشاب هدنادرگ  يور  هّللا  لیبس  یف  داهج  گنج و  نادیم  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  هبترم 

هدایپ هراوس و  رازه  جنپ  هلمح  هبولغم و  تخس  گنج  زا  دعب  هک  یـسک  هناگی  طقف  دندومن  رارف  باحـصأ  عیمج  هک  دحا  گنج  رد  یّتح 
حتف و نایاپ  ات  دیزرو و  تماقتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راوگرزب  ّمع  ءادهشلا ) دیـس   ) هزمح بانج  تداهـش  ناناملـسم و  رب  نمـشد 

. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  دنام  مدق  تباث  يزوریپ 
رب ورب  هبترم  نیدنچ  هتفرگ و  ار  شیاضعا  مامت  یتسـس  رایـسب  نوخ  نتفر  رثا  رد  هدـمآ و  دراو  شکرابم  ندـب  رب  مخز  دون  بیرق  هکنآ  اب 

. درک مامت  نیملسم  عفنب  ار  گنج  ات  دومن  ادخ  لوسر  زا  تظافح  مدق  تابثاب  کلذ  عم  دمآ  نیمز 
یضر رمع  رکب و  یبأ  قح  رب  هفیلخ  ود  امومع و  هباحص  هکنآ  لاح  دیهدب و  رابک  هباحصب  رارف  تبسن  امش  هک  درادن  تلاجخ  ایآ  ظفاح :

. دندومنیم ظفح  ار  ترضح  نآ  دنتشگیم و  ادخ  لوسر  فارطأ  رد  راو  هناورپ  امهنع  هّللا 
هباحص مامت  ربیخ  نینح و  دحا و  گنج  رد  هک  دناهتشون  نیخروم  مومع  دیئامنیم  ینایب  نینچ  هک  دیاهدناوخن  خیرات  اقآ  هکنیا  لثم  یعاد :

نیحیحـصلا و نیب  عمج  رد  يدیمح  هچنانچ  دندومن  رارف  همه  هک  تسا  مّلـسم  نینح  رد  اما  و  مدومن . ضرع  هک  ربیخب  عجار  دندومن  رارف 
ربمغیپ و يور  ولج  سابع  مالّسلا و  هیلع  یلع  رفن  راهچ  ّالا  دندومن  رارف  باحـصا  مامت  دیوگ  هیبلحلا  ةریـس  میـس  دلج  رد ص 123  یبلح 

رارف اـّما  دوـب و  هداتـسیا  ترـضح  نآ  پچ  فرط  رد  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  هتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  بکرم  ناـنع  ثراـح  نب  نایفـس  وـبأ 
یبأ نبا  اصوصخم  دوشب  امـش  رب  تقیقح  فشک  ات  دیئامنب  خـیراوت  رد  ریـس  تسبوخ  هدوبن  يدـحا  راکنا  دروم  دـحا  رد  امومع  نیملـسم 
هیلع ّیلع  ۀعبرا  ّالا  مهعمجاب  نوملـسملا  رف  دیوگ : یبصان  ظحاج  تاّیلزه  ّدر  نمـض  هغالبلا  جـهن  حرـش  میـس  دـلج  رد ص 276  دـیدحلا 
راهچ ناناملسم  مامت  نایم  زا  یتقو  سپ  رفن  راهچ  نیا  رگم  دندومن  رارف  نیملسم  مامت  دحا  زور  ینعی  ۀناجد  وبا  ۀحلط و  ریبزلا و  مالّسلا و 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


راقفلا و ال وذ  ّالا  فیس  داد ال  رد  ادن  لیئربج  اذلف  دندوب  اهیرارف  وزج  مه  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  هک  تسا  مولعم  دندومن  ءانثتـسا  ار  رفن 
. ّیلع ّالا  یتف 

لوصف رد ص 43  یکلام  نیدـلا  رون  هغالبلا و  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  ءاملع و  رباـکا  هچناـنچ 
فیس ّیلع ال  ّالا  یتف  داد ال  رد  ادن  یفتاه  دش و  دلب  يدانم  يادص  زور  نآ  رد  هک  مدومن  ضرع  البق  هک  دندومن  طبض  نارگید  همهملا و 

. راقفلا وذ  ّالا 
. دندوب ایهم  هدامآ و  وا  ینابهاگن  ترصن و  رب  هکئالم  دوب و  هّللا  بناج  نم  دیؤم  ترضح  نآ  اهگنج  مامت  رد 

مرکا لوسر  هک  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  زا  دـیامنیم  لقن  دوخ  دانـساب  بلاطلا  تیافک  باب 27  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هچناـنچ 
. رفظلا هّللا  هقزری  یتح  هلظت  ۀباحسلا  هراسی و  نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  تیار  ّالا  ۀّیرس  یف  ّیلع  ثعب  ام  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مدرم لباقم  رد  هایـس  همامع  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دیامنیم  لقن  يولعلا  صئاصخ  ثیدح 202  رد  یئاسن  نمحرلا  دـبع  وبأ  ماما  و 
. هراسی نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  لتاقی  هعلقب  ور  تفر  یلع  یتقو  ربیخ  هوزغ  رد  تفگ  شردپ  فاصوا  لقن  نمض  دمآ و 

ات دومنیم  یگداتـسیا  نانمـشد  لباقم  مامت  تظلغ  تدش و  اب  هک  دوب  ترـضح  نآ  ریـشمش  هیاس  ریز  رفظ  ترـصن و  تاوزغ  مامت  رد  اذلف 
ود رد  هک  دنتـشاد  روضح  راختفا  برقم  کلم  ود  لیئاکیم  لیئربج و  دومنیم و  لوسر  ادخ و  دزن  ار  تیبوبحم  ماقم  كرد  دـشیم و  حـتاف 

. دندومنیم گنج  وا  فرط 
. مالسلا هیلع  یلع  ریشمشب  رگم  تفرگن  توق  مالسا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  اجنآ  ات 

دوب ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  یلع 

نیا دـنرادیم  تسود  ار  ادـخ  مه  اهنآ  درادـیم و  تسود  ار  اهنآ  ادـخ  دـندوب  تافـص  نیا  ياراد  هک  یناـسک  دـیامرفیم  هیآ  نیا  رد  اـعبار 
نب دّـمحم  هک  تسا  يربـخ  راـبخا  نآ  زا  هلمج  نم  تسا  رایـسب  ینعم  نیا  رب  لـئالد  تسا و  نینمؤملا  ریمأ  صئاـصخ  زا  تیبوبحم  تفص 

سابع مردـپ  اب  نم  يزور  تفگ  هک  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  زا  هدومن  لـقن  دوخ  دانـساب  بلاـطلا  تیاـفک  باـب 7  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی 
زا تشاشب  اب  ادخ  لوسر  مالس  در  زا  سپ  دومن  مالس  دش  دراو  مالّسلا  هیلع  یلع  میدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدخ 
هّللا لوسر  ای  درک  ضرع  سابع  مردپ  دیناشن  دوخ  تسار  فرط  دیسوب و  ار  شمشچ  ود  نیب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  یلع  تساخرب و  اج 

. یّنم هل  اّبح  ّدشا  هّللا  هّللا  راوگرزب و  ّمع  يا  دومرف  ترضح  ار  وا  يرادیم  تسود  ایآ 

ربیخ حتف  رد  تیار  ثیدح 

هربتعم حاحص  رد  هک  تسا  تیار  ثیدح  راّرف  هن  هدوب  راّرک  گنج  ياهنادیم  رد  هکنیا  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیبوبحم  رب  لئالد  همه  زا  ّمها 
. دونع بّصعتم  یبصان  رگم  هدومنن  ثیدح  نیا  راکنا  تعامج  ّتنس و  ياملع  رباکا  زا  يدحا  تسا و  روکذم  امش 

. دیئامرف نایب  شدانسا  هلسلس  اب  تسین  تمحز  رگا  تسا  ینمتم  تسیچ  تیار  ثیدح  بحاص  هلبق  باون :
باتک رد  يراخب  لیعامسا  نب  دّمحم  لیبق  زا  دناهدومن  لقن  ار  تیار  ثیدح  اقفتم  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیخروم  ءاملع و  رباکا  یعاد :
جاجح نب  ملسم  حیحـص و  میـس  دلج  ربیخ  هوزغ  باب  یف  يزاغملا  باتک  رد  زین  حیحـص و  مود  دلج  یبنلا  ءاعد  باب  یف  ریـسلا  داهجلا و 

رد ص 508 ینالقسع  رجح  نبا  ننـس و  رد  يذمرت  يولعلا و  صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  حیحـص و  مود  دلج  رد ص 324 
رد یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  ننـس و  رد  ینیوزق  هجام  نبا  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  دوخ و  خیرات  رد  ماش  ثدحم  هباصا و  مود  دلج 

هحلط نب  دّـمحم  بلاطلا و  تیافک  باب 14  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هرکذـت و  رد  يزوج  نبا  طبـس  هدوملا و  عیباـنی  باب 6 
دّمحم نب  نیـسح  مساقلا  وبا  طسوا و  رد  یناربط  مساقلا  وبا  ءاـیلوالا و  ۀـیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  لوئـسلا و  بلاـطم  رد  یعفاـش 
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ار ثیدح  نیا  دوخ  هربتعم  بتک  رد  امش  نیخروم  نیثدحم و  مومع  هرخالاب  ءابدالا  تارـضاحم  مود  دلج  رد ص 212  یناهفصا ) بغار  )
. رتاوتلاب تبث  ربیخل  ّیلع  حتف  دیوگ  یناربط  رتاوتلا و  ّدح  یف  لخد  ثیدح  اذه  دیوگ  مکاح  هک  اجنآ  ات  دناهدروآ 

یبا يرادملع  هب  مالسا  رکشل  هبترم  هس  هکنیا  زا  سپ  دندوب  هدومن  هرصاحم  ار  ربیخ  عالق  مالسا  رکشل  هک  ینامز  هکتـس  نیا  ربخ  هصالخ 
تـشادن هقباس  نیملـسم  يارب  هک   ) یپردیپ ياهتـسکش  نیا  زا  باحـصا  میدومن  هراشا  هچنانچ  دندومن  رارف  هدروخ  تسکـش  رمع  رکب و 

حـتفب و تراـشب  باحـصا و  بلق  توق  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دـندش  گـنتلد  رثأـتم و  لـباقان ) دوـهی  لـباقم  رد  مه  نآ 
. هلوسر هّللا و  هّبحی  هلوسر و  هّللا و  ّبحی  هیدی  یلع  هّللا  حتفی  راّرف  ریغ  اراّرک  الجر  ادغ  ۀیارلا  ّنیطعأل  هّللا  دندومرف و  يزوریپ 

مزر ياهـسابل  همه  دش  حبـص  نوچ  دوب  دـهاوخ  ارک  لضف  فرـش و  نیا  ادرف  ایآ  هک  دـنتفرن  باوخب  رکف  نیا  رد  باحـصا  مامت  بش  نآ 
یبأ نب  ّیلع  یّمع  نبا  یخا و  نیا  دومرف  دـنکفا  باحـصا  نایم  يرظن  ترـضح  هاـگنآ  دـندادیم  هولج  ربمغیپ  لـباقم  ار  دوخ  دندیـشوپ و 

. بلاط یبأ  نب  یلع  مّمع  رسپ  ردارب و  تسا  اجک  بلاط 
تسوا لکشم  ره  لاّلح  هک  وک  یلع 

تسوا لد  لفق  حاتفم  هک  وک  یلع 
ار یلع  تسد  تفر  ناملس  امن  رضاح  ار  وا  دومرف  ناملسب  دشابیمن  تکرحب  رداق  هک  یمـسقب  دراد  مشچ  درد  هّللا  لوسر  ای  دندرک  ضرع 

فیک دومرف  باوج  در  زا  سپ  ترـضح  درک  مالـس  دـمآ  ربمغیپ  تمدـخ  دوب  مه  يور  رب  ترـضح  نآ  ياهمـشچ  هک  یتلاح  رد  تفرگ 
. هعم رصبا  ینیعب ال  دمر  یسأرب و  عادص  اریخ  هّللا  دمحب  درک  ضرع  نسحلا  ابا  ای  تسنوچ  تلاح  نسحلا  ابا  ای  کلاح 

. عجو هب  نکی  مل  ناک  یتح  ئربف  هل  اعد  هینیع و  یف  قصبف  دمآ  کیدزن  نوچ  يآ  نم  کیدزن  ینم  ندا  دندومرف  ترضح 
بحرم دننام  دوهی  ناعجش  نارس و  درک  گنج  دوهی  اب  ربیخ و  عالق  يوسب  تفر  داد و  واب  ار  مالـسا  يزوریپ  حتف و  مچرپ  تیار و  هاگنآ 

. ار ربیخ  مهم  عالق  درک  حتف  تشک و  ار  نارگید  همقلع و  ماشه و  ثراح و  و 
دعب باب 14  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  زین  هدومن و  لقن  هتس  حاحص  زا  ار  ربخ  نیا  همهملا  لوصف  رد ص 21  یکلام  غابص  نبا 
هیلع یلع  حدم  رد  ههادبلاب  ار  راعشا  نیا  دوب  رضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  صوصخم  رعاش  تباث  نب  ناّسح  دیوگ  رابخا  رکذ  زا 

تفگ  مالّسلا 
یغتبی نیعلا  دمرا  ّیلع  ناک  و 

ایوادم ّسحی  مل  اّملف  ءاود 
ۀلفتب هنم  هّللا  لوسر  هافش 

ایقار كروب  اّیقرم و  كروبف 
اسراف مویلا  ۀیارلا  یطعأس  لاق  و 
ایماحم بورحلا  یف  اعاجش  اّیمک 

هّبحی هلالا  هلالا و  ّبحی 
ایباوالا نوصحلا  هّللا  حتفی  هب 

اهّلک ۀّیربلا  نود  اهب  ّصخف 
ایخاؤملا ّیصولا  هاّمس  اّیلع و 

صیرح هک  زور  نآ  رگم  ار  يرادملع  متـشادن  تسود  تفگ  باّطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  هک  هدومن  لقن  ملـسم  حیحـص  زا  غابـص  نبا  و 
یلع کلذ  عم  ددرگ  نم  بیـصن  راختفا  نیا  دناوخب و  ارم  دیاش  هک  مدادیم  ناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپب  ار  مدوخ  رما و  نیا  رب  مدوب 

. دیدرگ وا  بیصن  راختفا  نیا  درک و  بلط  ار 
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ربخ و هدزاود  لقن  زا  دـعب  يولعلا  صئاـصخ  رد  یئاـسن  یلع  نب  دـمحا  نمحّرلا  دـبع  وبا  ماـما  هرکذـت و  رد ص 15  يزوـج  نبا  طبـس  و 
لقن مهدـجیه  ثیدـح  رد  ار  وا  ندومن  يرادـملع  يوزرآ  رمع و  ربـخ  نیمه  ربـیخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  يرادـملع  عوضوم  رد  ثیدـح 

. هدومن
نب رمع  هک  دنیامنیم  لقن  رابخالا  سودرف  رد  هیوریـش  نبا  قعاوص و  رد  یکم  رجح  نبا  ءافلخلا و  خـیرات  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  زین  و 

زا وم  خرـس  نارتش  هکنآ  زا  متـشاد  رت  تسود  دوب  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  هدـش  هداد  زیچ  هس  مالّـسلا  هیلع  یلعب  تفگیم : باّطخلا 
(3  ) یلع يارب  رگم  يدـحا  يارب  دوبن  لالح  رما  نیا  لاوحا و  همه  رد  دجـسم  رد  وا  تنوکـس  ( 2  ) یلعب همطاف  جیوزت  ( 1  ) دنشاب نم  نآ 

. ربیخ حتف  رد  وا  يرادملع 
هیلع یلع  دـش  یفرعم  ربمغیپ  ادـخ و  بوبحم  هک  یـسک  هناگی  تما  ماـمت  ناـیم  رد  هک  ددرگیم  دافتـسم  مولعم و  ثیدـح  نیا  زا  هصـالخ 

. دوب مالّسلا 
رب هلمج  نیا  لوسر و  ادخ و  دزن  ترـضح  نآ  تیبوبحم  تابثا  رب  تسا  رگید  لیلد  دوخ  دش  رکذ  هتـشذگ  بش  هک  يوشم  ریط  ثیدح  و 

. دونع جوجل و  بصعتم  صاخشا  رب  ای  عالطایب و  لهاج  نامدرم  رب  رگم  دشابیمن  هدیشوپ  يدحا 
عمجتـسم هک  هدمآ  تباث  دش  تراشا  هنومن  باب  نم  اهنآ  زا  يرـصتخم  هب  هک  دـناهدومن  لقن  ناتدوخ  قثوم  نایوار  هک  لئالد  نیا  زا  سپ 

زا نارگید  هن  دشابیم  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هفیرش  هیآ  رد  هنّوبحی  مهّبحی و  لومشم  هدیدنـسپ و  قالخا  هدیمح و  تافـص  عیمج 
. هباحص ای  نینمؤم 

ياملع هک  یقیرطب  متفگ  ار  خیرات  رد  هدشتبث  تبث  تقیقح  عقاو و  نیع  هکلب  متـشادن  تناها  رظن  یعاد  هک  دـش  مولعم  نایاقآ  رب  کنیا 
یلع یملع  تاثحابم  گنج و  ياهنادیم  رد  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  هفیرش  هیآ  لومشم  هک  دوشیم  مولعم  دنناسریم و  هحیرص  لئالد  اب  ناتدوخ 

تسا هدوب  مالّسلا  هیلع 
نم مراد  رظن  رد  لاحلا  هچنآ  هدـش  لزان  ترـضح  نآ  فصو  رد  هیآ  نیا  هک  دـنراد  رارقا  ناتدوخ  گرزب  ءاـملع  یعاد  راـتفگ  رب  هوـالع 
لقن زا  دـعب  بلاطلا  تیاـفک  باـب 13  رد  يرمق  لاـس 658  رد  یفوتم  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هک  میاـمنیم  ضرع  هنوـمن  باـب 

یتانایب مالّسلا  هیلع  یلعب  دنک  رظن  میهاربإ  حون و  مدآب و  دنک  رظن  دهاوخیم  سک  ره  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یثیدح 
. خلا ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  هیآب  هدومن  فصو  ار  وا  نآرق  رد  ادخ  هک  تسیسک  نآ  یلع  دیوگ  هک  اجنآ  ات  دراد 

نآ ریـشمش  تعاجـش و  رگا  هک  راـفک  رب  تسا  هدوـب  دـیدش  زیزع و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـهدیم  تداهـش  هفیرـش  هیآ  رد  لاـعتم  يادـخ  و 
یقنور دوبن  هلکشم  لئاسمب  یقطنم  ياهباوج  تارظانم و  تاثحابم و  رد  راوگرزب  نآ  یملع  لئالد  گنج و  گرزب  ياهنادیم  رد  ترضح 

. دوبن نیملسم  ۀهج  یتفرشیپ  مالسا و  يارب  زا 
رگم تفرگن  توق  مالـسا  دومرف  هک  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  لوئـسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  هچنانچ 

. تسا هدوب  هبترم  ماقم و  نیاب  قحأ  قیلا و  یلوا و  سک  ره  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  هجیدخ  لام  یلع و  ریشمشب 
قیقر رایـسب  هک  هدیدرگ  لزان  موس  هبترم  رد  وا  تفالخ  ماقم  هب  هراشا  تسا و  نافع  نب  نامثع  نأش  رد  مهنیب  ءامحر  دیدومرف  هکنیا  امأ  و 
تسا رایسب  ینعم  نیا  رب  لئالد  دنکیمن و  تقباطم  ناشیا  قالخا  لاح و  اب  خیرات  تداهشب  مه  هدیقع  نیا  هنافسأتم  هدوب  لد  محر  بلقلا و 
دیئامن رظن  فرص  عوضوم  نیا  زا  هدومن و  افتکا  راتفگ  زا  رادقم  نیمهب  منکیم  انمت  مرتحم  نایاقآ  زا  تسکشب ، رس  دیسر و  اجنیا  ملق  یلو 

. ددرگ شجنر  بجوم  مسرتیم 
نداد شحف  نودب  رگا  دش  دهاوخن  شجنر  بجوم  هاگچیه  دیئامن  تبحـص  هحیحـص  دانـسا  رکذ  نیهارب و  لئالد و  اب  یتقو  امـش  ظفاح :

. دیئامرف نایب  تسه  یلئالد 
. ناهرب لیلد و  اب  رگم  متفگن  باوج  مدینش و  اهشحف  رضاح  نایاقآ  تداهشب  اهبش  نیا  رد  هکنانچ  متسین ، شحف  لها  ریقح  الوا  یعاد 
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رما نوچ  یلو  دنکیمن  تیافک  ام  سلجم  رـصتخم  نیا  تقو  میامن  لالدتـسا  اهنآ  مامتب  مهاوخب  رگا  هک  تسا  دوجوم  يرایـسب  لئالد  ایناث 
دوخ لحم  رد  ار  بلق  ّتقر  تفوطع و  محر و  دـیئامرف ، تواضق  هنافـصنم  نایاقآ  دوخ  ات  میامنیم  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هصالخب  دـیدومرف 

. دیروآ تسدب 

رمع رکب و  یبا  فالخ  رب  نامثع  راتفر  هیور و 

تبث امش  هربتعم  بتک  هتس و  حاحص  رد  تسا و  یفوک  مثعا  نبا  ناکّلخ و  نبا  نودلخ و  نبا  لیبق  زا  امـش  ام و  نیخروم  مامت  یقافتا  الوا 
امـش ءاـملع  زا  نارگید  هغـالبلا و  جـهن  حرـش  لوا  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  بهذـلا و  جورم  لّوا  دـلج  رد ص 435  يدوعـسم  تـسا و 

رکب و یبا   ) نیخیـش هریـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ّتنـس  فالخ  رب  دیـسر  تفالخ  ماقمب  یتقو  ناّفع  نب  نامثع  هک  دناهدروآ 
. دومن راتفر  رمع )

ربمغیپ تنـس  ادـخ و  باتک  رب  دومن  تعیب  وا  اب  فوع  نب  نمحّرلا  دـبع  يروش  سلجم  رد  نیخروم  عیمج  نیقیرف و  قاـفتاب  هکنآ  لاـح  و 
. دیامنن طلسم  مدرم  رب  درواین و  راک  يور  ار  هّیما  ینب  هکنیا  نیخیش و  هقیرط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دهع و ضقن  هک  دینادیم  دوخ  و  دومن ، دهع  فالخ  احیرـص  دومن و  راتفر  اهنآ  هریـس  فالخ  رب  الماک  دش  رقتـسم  دوخ  رما  رب  یتقو  یلو 
ناتدوخ نیخروم  ءاملع و  رباکا  تداهش  راتفگ و  تحارصب  و  تسا ، گرزب  ناهانگ  هلمج  زا  هحیحـص  رابخا  دیجم و  نآرق  مکحب  نامیپ 

ناج رب  ار  هّیما  ینب  دومن و  راتفر  رمع ) رکب و  یبا   ) نیخیش هقیرط  فالخ  رب  تفالخ  هرود  مامت  رد  دومن و  دهع  ضقن  المع  نامثع  هفیلخ 
. تخاس هدولآ  ار  وا  نماد  هک  دوب  یگرزب  هّکل  نیلوا  نیا  دومن و  طلسم  مدرم  سومان  لام و  و 

. دومن راتفر  امهنع  هّللا  یضر  رمع  رکب و  یبا  هریس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تنس  فالخ  رب  هنوگچ  ظفاح :
دناهتشون و الّصفم  نیخروم  هچنآ  ربانب  تشاد  رب  نیخیش  هقیرط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تنس  فالخ  رب  هک  یمدق  لوا  یعاد :
کنس و زا  درک  انب  ياهناخ  هدومن  رکذ  ارصتخم  بهذلا  جورم  لوا  دلج  رد ص 433  نیقیرفلا  لوبقم  فورعم  خّروم  ثّدحم و  يدوعسم 
هب اجیب  ياهششخب  لذب و  شتایح  نامز  رد  هچنآ  رب  هوالع  هک  دومن  عمج  رایـسب  لاوما  داد و  رارق  ورـس  جاس و  زا  ار  وا  ياهرد  ساک و 

راذگاو نوعلم  ناورمب  یعرـش ) زّوجم  چیه  نودب   ) دـش حـتف  وا  نامز  رد  هک  ار  هینمراد  الب  سمخ  هکنآ  دـننام   ) دومن نارگید  هّیما و  ینب 
نوعلم صاعلا  یبا  نبا  مکحب  مهرد  رازه  دص  و  دلاخ ، نب  هّللا  دبعب  مهرد  رازه  دص  راهچ  و  لاملا ، تیب  زا  مهرد  رازه  دـص  هوالعب  درک 

رد مه  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  ، ) دومن راذگاو  لاملا  تیب  زا  نایفس  یبا  هب  مهرد  رازه  تسیود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دیرط  و 
رانید رازه  هاجنپ  دصکی و  شدوخ  یصخش  راد  هنازخ  دزن  رد  دنتشک  ار  وا  هک  يزور  و  هدومن ) تبث  هغالبلا  جهن  حرـش  لوا  دلج  ص 68 

رتش دنفـسوگ و  واگ  دوب و  رانید  رازه  دصکی  اهنآ  هک  نینح  يرقلا و  يداو  رد  وا  كالما  زا  ریغ  دوب  دوجوم  دقن  هجو  مهرد  رورک  ود  و 
.)!؟ تشاد باسحیب  اهنابایب  رد  هک 

تراغب دندومن و  هیهت  تشاد  وا  هچنآ  زا  دی  زا  دوب  هدروآ  راک  يور  هک  ار  هریغ  هّیما و  ینب  زا  ناگرزب  مامت  هک  دـش  ببـس  وا  لمع  نیمه 
. یهتنا دندش ؟ لوغشم  مدرم  لاوما 

: دیامرفیم خیش  مهکولم  نید  یلع  سانلا  تسا  فورعم  اریز 
یبیس دروخ  کلم  تیعر  غاب  رگا ز 
خیب زا  تخرد  وا  نامالغ  دنروآ  رب 

یلص هّللا  لوسر  هفیلخ  يارب  مه  نآ  هتشاد  یلقن  یلقع و  حبق  هکنآ  رب  هوالع  هرود  نآ  رد  مه  نآ  ناوارف  هیامرـس  عمج  لامعا و  لیبق  نیا 
دوب هدش  دهعتم  مزتلم و  هک  رمع  رکب و  یبا  وا  ياقفر  هقیرط  هیور و  فالخ  رب  نامز ، نآ  مدرم  یتسد  یهت  رقف و  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

. تسا هدوب  دیامن  راتفر  اهنآ  هقیرطب  هک  يروش  زور  رد 
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ابایا وا  هار  جرخ  تفر و  جحب  هّللا  دبع  شرسپ  اب  يرفس  رمع  هفیلخ  دسیونیم  نامثع  تالاح  نمض  بهذلا  جورم  لوا  دلج  رد  يدوعـسم 
. میدومن فارسا  دوخ  جرخ  ردام  تفگ  هّللا  دبع  شرسپ  هب  دش  رانید  هدزناش  اباهذ  و 

نامثع الماک  هک  دـیئامن  قیدـصت  نامثع و  ياهيورهدایز  يزاب و  داشگ  رمع و  هفیلخ  یناگدـنز  هقیرط  نیب  دـینک  تواضق  نایاقآ  کنیا 
. تسا هدومن  راتفر  قاثیم  دهع و  فالخ 

ار هیما  ینب  قاسف  نامثع  ندروآ  راک  يور 

يررض هّیما  ینب  تاراما  نیملـسم  دالب  رد  دومن و  طلـسم  مدرم  سیماون  لام و  ناج و  رب  دروآ و  راک  يور  ار  هّیما  ینب  راّجف  قاّسف و  ایناث 
. تشامگ راکب  رمع ) رکب و  یبا   ) نیخیش ادخ و  لوسر  ياضر  فالخ  رب  ار  يدارفا  تسا و  هدوب  عیاش 

مرکا لوسر  هدش  دیعبت  هدنار و  دیرط و  خیرات  تداهـشب  ود  ره  هک  مکح  نب  ناورم  شرـسپ  صاعلا و  یبا  نب  مکح  شنوعلم  ّمع  لیبق  زا 
؟ دندوب ترضح  نآ  كرابم  ناسلب  نوعلم  دودرم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. دشابیم هچ  صوصخلاب  اهنآ  نعل  درط و  رب  امش  لیلد  ظفاح :

دندوب ربمغیپ  ادخ و  نوعلم  ناورم ، صاعلا و  یبا  نب  مکح  هیما و  ینب 

هروس هیآ 62  رد  هدناوخ  هنوعلم  هرجش  ار  هّیما  ینب  احیرـص  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  یمومع  هبنج  یکی  تسا  مسق  ود  نعل  رب  لیلد  یعاد :
. نآرق رد  هدش  هدرک  تنعل  تخرد  ینعی  ِنآْرُْقلا  ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  دیامرف  هک  لیئارسا ) ینب   ) 17

هیودرم و نبا  دادـغب و  بیطخ  متاح و  یبا  نبا  یـسولآ و  یناکوش و  یطویـس و  يروباشین و  یبطرق و  يربط و  يزار و  رخف  ماما  هچناـنچ 
لقن هنع  هّللا  یـضر  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  هیمون  هیآ  نیا  لیذ  رد  ناـتدوخ  ءاـملع  نیرـسفم و  زا  نارگید  یقهیب و  يزیرقم و  مکاـح و 

اههنیزوب تروصب  باوخ  رد  ار  اـهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـندوب  هّیما  ینب  نآرق  رد  هنوعلم  هرجـش  زا  دارم  هک  دـناهدومن 
هّیما ینب  اههنیزوب  هک  داد  ربخ  هیآ  نیا  لوزن  هب  لـیئربج  يرادـیب  زا  دـعب  دـنداد  رارق  دوخ  زاـتوتخات  دروم  ار  وا  بارحم  ربنم و  هک  دـید 

. دوب دهاوخ  اهنآ  فرصت  رد  هام  رازه  وت  ربنم  بارحم و  دنیامنیم و  تفالخ  بصغ  وت  زا  دعب  هک  دنتسه 
صاعلا یبا  نب  مکح  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هّیما  ینب  مامت  نایم  زا  هک  دیامنیم  لقن  سابع  نبا  زا  يزار  رخف  ماما  اصوصخم 

صوصخلاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا و  هنوعلم  هرجش  زا  نوچ  تسا  نوعلم  صاعلا  یبا  نب  مکح  دیجم  نآرق  مکحب  سپ  دربیم  ار 
نوچ یلو  هدیسر  اهنآ  نعل  درط و  رد  رایسب  ثیداحا  ینس ) هعیـش و   ) نیقیرف هربتعم  تاور  قرط  زا  دومنیم و  يراج  نابزب  تنعلب  ار  وا  مان 

ات میامنیم  هراشا  مراد  رظن  رد  لاحلا  امـش  ءاملع  زا  هچنآ  زا  ضعبب  اذـل  میئامنن  هعیـش  ثیداحاب  داهـشتسا  هک  میدراذـگ  رارق  لوا  بش  رد 
ددرگ تقیقح  فشک 

زا احیحص  ربخ  نیا  هک  دیامنیم  مکاح  زا  لقن  هقرحم  قعاوص  رد  یّکم  رجح  نبا  كردتـسم و  مراهچ  دلج  رد ص 487  يروباشین  مکاح 
هیما و ونب  اضغب  انل  انموق  دشا  ّنا  ادیرشت و  التق و  یتّما  نم  يدعب  نوقلیس  یتیب  لهأ  ّنا  دومرف  هک  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

. نوعلملا نب  نوعلملا  غزولا و  نب  غزولا  وه  ملس  هیلع و  هللا  یّلص  ّیبنلا  هل  لاق  الفط  ناک  مکحلا  نب  ناورم  و  موزخم ، ونب  ةریغملا و  ونب 
دلج رد ص 126  يرذالب  هیبلحلا و  ةریـس  لوا  دـلج  رد ص 337  یبـلح  ینهجلا و  ةرم  نب  رمع  زا  ثیدـح  کـی  هلـصافب  رجح  نبا  زین  و 

تایح مود  دـلج  رد ص 299  يریمد  كردتـسم و  مراـهچ  دـلج  رد ص 481  مکاـح  هدوملا و  عیباـنی  رد  یخلب  نامیلـس  باـسنا و  مجنپ 
یبا نب  مکحلا  ّنا  هک  دـناهدومن  لقن  ةرم  نب  رمع  زا  زین  نارگید  یبقعلا و  ریاخذ  رد  مرحلا  ماـما  دوخ و  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  ناویحلا و 

مهنم و نمؤملا  ّالا  هبلص  نم  جرخی  نم  یلع  هّللا و  ۀنعل  هیلع  هل  اونذئا  لاقف  هتوص  فرعف  ملـس  هیلع و  هللا  یّلـص  یبنلا  یلع  نذاتـسا  صاعلا 
. مه ام  لیلق 
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. دیامنیم هشیاع  نینمؤملا  ما  لوقب  هراشا  نآ  يانعم  َۀَنوُْعلَْملا و  َةَرَجَّشلا  َو  هیآ  لیذ  دوخ  ریبک  ریسفت  زا  مجنپ  دلج  رد  يزار  رخف  ماما  و 
. هّللا هنعل  نم  ضعب  تنأف  هبلص  یف  تنا  كابا و  هّللا  نعل  تفگیم  ناورمب  هک 

زا هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هدنار  دیرط و  مکح  نب  ناورم  دیوگ  بهذلا  جورم  لوا  دـلج  رد ص 435  يدوعسم  همالع  و 
. دوب هدش  دیعبت  هدنار و  هنیدم 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  راتفر  هریس و  فالخ  رب  دش  هفیلخ  هک  نامثع  یلو  تفاین  هنیدمب  دورو  هزاجا  رمع  رکب و  یبأ  تفالخ  نامز  رد 
. دومن ینابرهم  دح  زا  هدایز  اهنآ  اب  عمج و  دوخ  رودب  هّیما  ینب  ریاس  اب  داد و  دورو  هزاجا  ار  وا  رمع  رکب و  یبأ  هلآ و  و 

. دومن درط  ار  وا  ربمغیپ  هچ  يارب  هدوب و  هک  صاعلا  یبا  نب  مکح  بحاص  هلبق  باون :

صاعلا یبا  نب  مکح 

رد دناهتشون  باسنا  مجنپ  دلج  رد ص 17  يرذالب  ریثأ و  نبا  يربط و  هچنآ  ربانب  دوب  ناـمثع  هفیلخ  يومع  صاـعلا  یبأ  نب  مکح  یعاد :
هکم حـتف  زا  دـعب  تثعب و  زا  دـعب  اصوصخم  دومنیم  تیذا  ار  ترـضح  نآ  رایـسب  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هیاسمه  تیلهاج 
بقع رد  درکیم  تکرح  ترضح  یتقو  دومنیم  ریقحت  هعماج  نایم  رد  ار  ترضح  نآ  هتسویپ  یلو  دومن  لوبق  مالسا  ارهاظ  دمآ و  هنیدمب 

اب زامن  رد  یتح  دادیم  رازآ  ار  ترضح  نآ  دیلقت  قیرطب  دروآیم و  رد  کلکـش  تسد  ناهد و  غامد و  مشچ و  اب  دمآیم و  ترـضح  نآ 
دـش نونجم  همین  هُلب و  هوالعب  دنام  یقاب  جّنـشت  تلاح  نامهب  ترـضح  نآ  نیرفن  رثا  رد  اذلف  دومنیم  هراشا  ترـضح  نآب  ریقحت  تشگنا 

شنادنزرف شدوخ و  یتسیاب  دنکن  یهاوخ  رذع  وا  فرط  زا  یسک  دومرف  دمآ  نوریب  هرجح  زا  ترـضح  تفر  ترـضح  نآ  لزنمب  يزور 
: رمع رکب و  یبا  تفالخ  نامز  رد  فئاطب  دـندومن  دـیعبت  ار  اـهنآ  يروف  ترـضح  نآ  رماـب  اذـلف  دـنور  نوریب  هنیدـم  زا  نارگید  ناورم و 

هدـش دـیعبت  دـیرط و  دـنتفگ  دـندومنن و  لوبق  اهنآ  هنیدـمب  ددرگ  رب  دـیهد  هزاجا  تسا  نم  يومع  مکح  نوچ  هک  دومن  تعافـش  ناـمثع 
دندرک ضارتعا  هّللا  لوسر  باحـصا  مدرم و  دنچ  ره  دـنادرگرب  ار  اهنآ  دیـسر  تفالخب  دوخ  نامثع  نوچ  مینادرگیمن  رب  ام  ار  هّللا  لوسر 

هیما ینب  رارشأ  مامت  داد و  رارق  تفالخ  رابرد  سیئر  راکشیپ و  ار  ناورم  داد و  رارق  دوخ  ششخب  لذب و  مارکا و  دروم  هوالعب  دومنن  انتعا 
ببـس مود  هفیلخ  رمع  ینیبشیپ  بسح  رب  اهنآ  هک  دومن  راذـگاو  اهنآب  ار  ساّـسح  ياهتـسپ  گرزب و  ياـهتیرومأم  عمج و  دوخ  رودـب  ار 

. دندیدرگ وا  یتخبدب 

دناوخ تعامج  زامن  یتسم  لاح  رد  قساف  دیلو 

رد يدوعـسم  تیاورب  انب  هک  تسیـسک  دـیلو  داتـسرف  هفوک  تراما  تیالوب و  ار  وا  هک  دوب  طیعم  یبأ  نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  اهنآ  هلمج  زا  هک 
روجف قسف و  رد  تسا و  شتآ  لها  وا  ینعی  رانلا  لها  نم  ّهنا  دوب  هدومرف  وا  هرابرد  ربمغیپ  نامثع : تـالاح  لـیذ  بهذـلا  جورم  لوا  دـلج 
جرفلا وبأ  ءافلخلا و  خیرات  رد ص 104  یطویـس  دوخ و  خیرات  رد  ءادفلا  وبأ  بهذلا و  جورم  رد  يدوعـسم  هک  دوب  رهاجتم  هجرد  اهتنمب 

متشه دلج  رد  یقهیب  خیرات و  مجنپ  دلج  رد ص 60  يربط  دنسم و  لوا  دلج  رد ص 144  دمحأ  ماما  یناغأ و  مراهچ  دلج  رد ص 178 
هباغلا دسا  مجنپ  دلج  رد ص 91  ریثا  نبا  خیرات و  مود  دلج  رد ص 142  یبوقعی  لماک و  میس  دلج  رد ص 42  ریثأ  نبا  ننس و  ص 318 

تفر یتسم  تلاح  رد  تساخرب  نذؤم  يادص  هک  حبص  تشاد و  شیع  سلجم  حبص  ات  یبش  هفوک  تراما  مایأ  رد  دنـسیونیم  نارگید  و 
. مناوخب رتشیب  امش  يارب  دیراد  لیم  رگا  تفگ  مدرمب  هاگنآ  دروآ  ياجب  تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  مدرم  اب  دجسم و  بارحم  رد 

. دندرب نامثعب  تیاکش  هدیدرگ  يذأتم  مدرم  مامت  هک  دومن  غارفتسا  یق و  بارحم  رد  دنسیونیم  اهنآ  زا  ضعب  زین  و 
تایلمع رثا  رد  هک  داتـسرف  هفوکب  دـیلو  زا  دـعب  ار  ار  صاع  نب  دیعـس  دومن و  ماش  یلاو  ار  وا  هک  دوب  لاحلا  مولعم  هیواعم  اهنآ  هلمج  زا  و 

تفالخ رابردب  دروآ  ملظت  همان  دـمآ  اجکره  زا  سک  ره  دـش و  دـنلب  اهدایرف  دیـسر  طارفا  دـحب  داسف  ملظ و  نیملـسم  دالب  مامت  رد  اهنآ 
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. دندومن شدرط 

دش وا  لتق  بجوم  نامثع  ياهیراکطلغ 

رهاظ رمع  رکب و  یبا  یشم  هقیرط و  فالخ  رب  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکأ  لوسر  راتفر  هیور و  فالخ  رب  هک  وا  راتفر  لامعأ و  نیمه 
. دش هچنآ  دش  و  لیکشت . یّلم  تضهن  دمآ  شوجب  مدرم  نوخ  هک  دش  ببس  دیدرگ  زراب  و 

بیرف دادن و  شوگ  نینمؤملا  ریما  انالوم  حیاصنب  هدومنن و  رظن  دیدجت  دوخ  ياهراک  رد  هک  دوب  شدوخ  وا  یتخبدـب  لتق و  لوئـسم  اعطق 
. دراذگ اهنآ  یتسود  رس  رب  ار  دوخ  ناج  تبقاع  ات  دروخ  ار  هّیما  ینب  زا  دوخ  نایفارطا  ياهیئامندوخ 

میس دلج  رد ص 106  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  ربانب  تشاد ) یهاگآ  نامثع  قالخاب  نوچ   ) دوب هدومن  ار  ینیبشیپ  نیا  رمع  هفیلخ  هچنانچ 
رفن شـش  زا  کی  ره  هرابرد  رمع  هفیلخ  دـیوگ  هک  اجنآ  ات  هدومن  لقن  سابع  نبا  اـب  ار  رمع  يوگتفگ  رـصم ) پاـچ   ) هغـالبلا جـهن  حرش 
یلع طیعم  یبا  ینب  نلمحیل  اهیلو  نئل  هّللا  اثالث و  هوأ  تفگ  وا  هراـبرد  ناـمثعب  دیـسر  اـت  تفرگ  یبیع  تفگ و  یمـالک  يروش  باحـصأ 

. هلتقتف برعلا  هیلا  ضهنتل  مث  سانلا  باقر 
یتقو هک  تسویپ  تحـصب  رمع  تسارف  دیوگ  روکذم  هلمج  لقن  زا  دعب  هغالبلا  جـهن  حرـش  لوا  دـلج  رد ص 66  دـیدحلا  یبا  نـبا  زین  و 

رد اهنآ  ندرک  یلاو  اب  دومن و  راـب  مدرم  ندرگ  رب  عمج و  دوخ  رودـب  ار  هّیما  ینب  دوب ) هدومن  ینیبشیپ  رمع  هچناـنچ   ) دـش هفیلخ  ناـمثع 
ات دومنن  یلو  دیامن  رود  دوخ  زا  ار  نوعلم  ناورم  دهد و  رییغت  دنک و  لوزعم  ار  اهنآ  دوب  رداق  هکنآ  اب  دـننکب  دـیابن  هچنآ  دـندرک  تایالو 

. دندیدرگ وا  لتق  شروش و  ببس  دندومن و  داجیا  مدرم  رد  اهیتیاضران 
. دیدرگ وا  لتقب  رجنم  تما  ياههمان  هب  وا  یئانتعایب  دندروآ و  رد  وا  ياهیفارطا  ناورم و  وا  رس  رب  ار  اهتمرح  کته  ایالب و  نیا  مامت 

يرجه و دصیـس  رد  امـش  ءاملع  رباکا  زا  هک  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  گرزب  خـیرات  هب ص 357  دـیئامن  هعجارم  تسبوخ  فاصنا  ناـیاقآ 
یّلـص لاقف  هب  قوسی  هنبا  دیزی  هب و  دوقی  ۀیواعم  هرامح و  یلع  البقم  نایفـس  ابا  هّللا  لوسر  يار  دـق  هتـشون و  هک  هدوب  مومع  دامتعا  دروم 

. قئاسلا دئاقلا و  بکارلا و  هّللا  نعل  ملس  هیلع و  هّللا 
تبحم شوغآ  رد  هداد و  رارق  مارتحا  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هدش  هدنار  نوعلم و  ارچ  نامثع  هفیلخ  هک  دینک  تواضق  هاگنآ 

. دنیامنب مالسا  نید  رد  بالقنا  داجیا  ات  داد  اهنآب  تموکح  تراما و  هکلب  هتفریذپ 
رد دناهدومن و  بجعت  یفوک  مثعا  نبا  يربط و  دـننام  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  هکلب  مینکیم  بّجعت  وا  يرکفیب  هفیلخ و  لامعا  نیا  زا  ام  هن 
وا هفیلخ  دش  لیئربج  یحو و  لوزن  مالسا و  رکنم  شتفالخ  لوا  رد  نامثع  سلجم  رد  نایفـس  وبأ  یتقو  ارچ  هک  دناهدرک  تبث  دوخ  خیرات 

. تسا هدوب  لتقلا  بجاو  ینوعلم  نینچ  نیملـسم  عیمج  قافتاب  هکنآ  لاـح  دومن و  یلاـم  تساـم  ار  هیـضق  يّریغت  کـیب  طـقف  تشکن و  ار 
!؟ راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف 

دش نامثع  لتقب  رجنم  مدرم  رد  یتیاضران  داجیا 

مود دلج  رد ص 482  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  ار  يربـخ  نینچمه  هغـالبلا و  جـهن  هبطخب 163  دـیئامن  هعجارم  دـش  ضرع  هچنآ  رب  هوـالع  و 
اههمان هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  باحصا  زا  ضعب  هک  هدومن  لقن  هبطخ  حرش  نمـض  يربط  ریبک  خیرات  زا  رـصم ) پاچ   ) جهن حرش 
يدایز تیعمج  لاس 34  رد  ار و  اهنآ  نامثع  تیامحب  هّیما  ینب  ملظ  لباقم  هنیدم  رد  دندومن  داهجب  توعد  ار  ناناملسم  تایالوب و  هتشون 
ترضح نامثع  دزن  دنداد  رارق  هطساو  ار  ترضح  نآ  دندش و  بایفرش  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هدمآ و  هنیدمب  نامثع  لاّمع  زا  اهیضاران  زا 

ار وا  دـنک و  رظن  دـیدجت  دوخ  لامعا  لاّـمع و  رییغت  رد  هک  دـندومن  تحیـصن  ار  هفیلخ  دوب  رودـقم  هک  اـجنآ  اـت  دـنتفر  هفیلخ  تاـقالمب 
هذـه ماما  نوکت  نا  هّللا  كدـشنا  ّینا  و  دـندومرف : هک  یئاج  ات  تسا  نیب  رد  ناج  ياـپ  هک  دـندنامهف  واـب  دـنتخاس و  هجوتم  روما  بقاوعب 
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. ۀمیقلا موی  یلا  لاتقلا  لتقلا و  هیلع  حتفی  ماما  ۀّمالا  هذه  یف  لتقی  لاقی  ناک  ّهناف  لوتقملا  ۀّمالا 
رما نامثع  لزنم  زا  ترـضح  نآ  جورخ  زا  دعب  اذـل  دـنک  رثا  ترـضح  نآ  هناقداص  حـیاصن  هک  دـندراذگن  يوما  ياهیفارطا  ناورم و  یلو 

نیرومأم لاّمع و  دیوگب  دنک و  یئابرلد  ضراع  مدرم  زا  دنک و  بیبحت  هکنآ  ضوع  ربنم  يالاب  تفر  دندش  عمج  دجـسم  رد  مدرم  درک 
هدومن ینیبشیپ  رمع  هفیلخ  هک  اجنآب  ات  دیـشک  هتـشر  تبقاع  دش  رت  هدیجنر  هدیدجنر  ياهلد  هک  تفگ  نخـس  یعون  لوزعم ، هعاّسلا  نم 

. دیدرگ هتشک  یضاران  مدرم  تسدب  نامثع  دوب و 
رکب و یبا  فالخ  رب  دیـسر  دوخ  لمع  يازجب  ات  دادـن  شوگ  ناگرزب  حـیاصنب  هک  دوب  وا  دوخ  ياهیراکهتـسنادن  نامثع  لـتق  ببـس  سپ 

. دندربیم لماک  هجیتن  هدومن  ینادردق  هداد و  رثا  بیترت  دندادیم و  شوگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  حیاصنب  هک  رمع 

ار ربمغیپ  باحصا  نامثع  ندز  همدص 

رثا رد  هک  دندز  ردق  نآ  درک  رما  دندوب  وا  هیوریب  تایلمعب  ضرتعم  هاوخ و  ریخ  حصان و  هک  ار  ربمغیپ  باحـصا  زا  ياهدـع  هکنآ  ایناث  و 
. دنتشگ ناوتان  لیلع و  دندنام  رگا  دندرم و  ابلاغ  تابرض  نامه 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  صاخ  باحـصا  زا  نآرق و  بتاک  نابهگن و  يراق و  ظفاح و  هک  دوب  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  اهنآ  هلمج  زا  هک 
. تسا هدوب  اهنآ  روش  لحم  رمع و  رکب و  یبأ  مارتحا  دروم  یتح  هلآ 

يارب ددرگن  ادـج  وا  زا  هّللا  دـبع  تشاد  رارـصا  شتفالخ  هرود  رد  رمع  یناث  هفیلخ  تسا  هتـشون  دوخ  خـیرات  رد  نودـلخ  نبا  اـصوصخم 
دیدحلا و یبا  نبا  هچنانچ  هدومن  نآ  زا  رایـسب  حدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تشاد و  نید  ماکحا  نآرقب و  لماک  یهاگآ  هکنآ 

. دناضرعتم نارگید 

وا ندرم  دوعسم و  نبا  ندش  بورضم 

هراشا

ار همه  تساوخ و  اهنآ  باّتک  زا  ار  نآرق  خسن  مامت  دنک  عمج  ار  اهنآرق  تساوخ  نامثع  نوچ  هک  دناهتشون  امومع  امش  نیخروم  ءاملع و 
دادن هّللا  دبع  دـیبلط  دوب  ءایبنالا  متاخ  نانیمطا  دروم  یحو و  باّتک  هلمج  زا  هک  ار  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  نآرق  هلمج  نم  دومن  يروآعمج 

دندینازوس رگید  ياهنآرق  دننام  مه  ار  وا  نآرق  هک  دینـش  هّللا  دبع  یتقو  تفرگ  وا  زا  ار  نآرق  اربج  هّللا و  دـبع  لزنم  تفر  شدوخ  نامثع 
. دش گنتلد  یلیخ 

هجوتم قیاقحب  ار  مدرم  تایانک  اب  دزیم و  الاب  ار  اههدرپ  درکیم و  لقن  تسنادـیم  ناـمثع  حدـق  رد  هک  ار  یثیداـحا  لـفاحم  سلاـجم و  رد 
تسکش و وا  ياههدند  تابرض  نآ  تدش  زا  هک  دندز  ار  هّللا  دبع  ردق  نآ  دنتفر  شنامالغ  درک  رما  دنداد  نامثعب  ار  اهربخ  نیا  تخاسیم 

. تفر ایند  زا  زور  هس  زا  دعب  دش و  يرتسب 
هک اجنآ  ات  هتشون  الصفم  ار  ایاضق  حرش  مشش  نعط  نمض  رصم ) پاچ   ) جهن حرـش  لوا  دلج  رد ص 67 و 226  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
لاق نمحرلا  دبع  ابا  ای  یل  رفغتسا  تفگ  هّللا  دبعب  نامثع  هک  یئاجب  دیسر  ات  دش  یئاهوگتفگ  امهنیب  تفر و  هّللا  دبع  تدایعب  نامثع  دیوگ 

. یقح کنم  یل  ذخأی  نا  هللا  لأسا 
هّللا دبع  ندب  رب  هنایزات  لهچ  دندومنیم  دیعبت  هذـبر  تمـسب  ار  وا  هک  یعقوم  دومن  رذ  یبا  هقردـب  ارچ  هکنآ  مرجب  تسا  هدومن  لقن  زین  و 

. دز
تافو زا  دعب  لصا  نیمه  يور  دومن  لوبق  مه  راّمع  دراذـگ  زامن  نم  هزانج  رب  نامثع  راذـگن  هک  دومن  ّتیـصو  رـسای  راّمعب  هّللا  دـبع  اذـل 
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. دندومن شنفد  هدراذگ و  زامن  وا  هزانج  رب  هباحص  زا  یعمج  اب  راّمع  هّللا  دبع 
میامن لمع  هک  مدوب  راچان  شدوخ  ۀّیصولا  بسح  تفگ  يدومن  نینچ  ارچ  تفگ  راّمعب  هّللا و  دبع  ربق  رـس  تفر  دنداد  نامثعب  ربخ  یتقو 

(. دومن یفالت  وا  اب  ادعب  هک  دش  ياهنیک  ببس  راّمع  لمع  نیا  )
هباحـصاب هک  یتایلمع  اصوصخم  تسا  روآتریح  دناهتـشون  ناـتدوخ  نیخروم  ءاـملع و  رباـکا  هچنآ  رباـنب  ناـمثع  هفیلخ  ياـهراک  اـعقاو 

راتفر فالخ  رب  هکلب  دـندومنن  يراتفر  ناـنچ  زگره  مه  رمع  رکب و  یبا  یتح  هک  دومنیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  كاـپ  صاـخ و 
. دندومنیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  باحصا  زا  لماک  مارتحا  اهنآ  اب  نامثع 

نامثع رماب  رامع  ندش  بورضم 

ربمغیپ صاخ  هباحـص  زا  هک  تسا  فیرـش  درم  نآ  ندز  رـسای و  راّمعب  نیهوت  دراد ؟ وا  بلق  ّتقر  رب  تلالد  هک  نامثع  لامعا  هلمج  زا  و 
دایز مالـسا  دالب  فارطا  رد  هّیما  ینب  لاّمع  يّدـعت  ملظ و  نوچ  هک  دناهتـشون  نیقیرف  نیخروم  ءاملع و  هچناـنچ  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هناقفـشم حیاصن  اب  دندومن و  يروآدای  ار  وا  ملاظم  مامت  دنتـشون و  نامثعب  ياهمان  دندش و  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص  دش 
دوخ و راـتفر  هیور و  رد  رظن  دـیدجت  یئاـمنب و  اـهنآ  زا  تیوقت  اـهيوما و  ملظ  لاّـمع  راـتفر  هیور و  زا  يوریپ  رگا  هک  دـندومن  دزـشوگ 

. ینزیم مالساب  ررض  هکنآ  رب  هوالع  دش  دهاوخ  تدوخ  لاح  لماش  رتشیب  نآ  میخو  جیاتن  یئامنن  دوخ  ياهیفارطا 
. دشاب راّمع  همان  لماح  هک  تسنآ  یضتقم  دنتفگ  تبقاع  دربب  ار  همان  یسک  هچ  هک  دندومن  روش  هاگنآ 

مرکا لوسر  تفگیم  هک  میدینـش  شدوخ  زا  ررکم  دـشابیم و  نامثع  دوخ  فارتعا  رارقا و  دروم  راّـمع  تمظع  يوقت و  لـضف و  هکنآ  هچ 
تـشهب دومرفیم  هک  دومنیم  لـقن  ترـضح  نآ  زا  زین  تسا و  طولخم  راّـمع  نوخ  تشوگ و  اـب  ناـمیا  تسا  هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. رسای راّمع  ناملس و  بلاط و  یبأ  نب  یلع  تسا  سک  هس  قاتشم 
رد دوش  جراخ  لزنم  زا  تساوخیم  نامثع  هک  دیـسر  یتقو  تفر  نامثع  هناخب  تشادرب  ار  ذـغاک  راّمع  بانج  باحـصا  تساوخردـب  اذـلف 

باحـصا زا  یعمج  نکل  مرادـن و  یـصخش  راک  تفگ  يراد  يراک  دوب ) راّمع  هینک   ) ناظقیلا ابا  ای  درک  لاؤس  دـید  ار  راّـمع  لزنم  زیلهد 
هعلاطم دناهداتسرف  نم  طسوت  دشابیم و  وا  رد  امش  حالـص  ریخ و  هک  دناهدیناجنگ  همان  نیا  رد  ار  یبلاطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

. دیهدب ار  نانآ  باوج  دیئامن و 
همان يدرکن  بوخ  دومرف  راّمع  بانج  دـنکفا  نیمزب  ار  همان  ّریغت  لامک  اب  دـش  كانبـضغ  دـناوخ  همان  زا  هک  يرطـس  دـنچ  تفرگ  ار  همان 

. يدادیم باوج  يدناوخیم و  دوب  قح  يدنکفا  نیمز  رب  ارچ  تسا  مرتحم  هّللا  لوسر  باحصا 
دندـیبوکیم هتخادـنا و  نیمز  رب  ار  وا  دـندز و  یتخـسب  ار  راّمع  بانج  شنامالغ  درک  رما  هاگنآ  یئوگیم  غورد  تفگ  ماـمت  ّتینابـصع  اـب 

شناشیوخ تشگ  شوهیب  دش و  قتف  ضرمب  التبم  درم  ریپ  راّمع  تابرض  نامه  ّتلعب  هک  دز  راّمع  مکـش  رب  يدگل  دنچ  مه  وا  دوخ  یّتح 
دمآ شوهب  یتقو  دش  توف  وا  زا  زامن  راهچ  ات  دنام  شوهیب  بش  فصن  بیرق  ات  رهظ  زا  دـندرب  نینمؤملا  ّما  هملـس  ّما  لزنمب  ار  وا  دـندمآ 

. درک اضق  ار  اهزامن 
لوا دلج  رد ص 437  يدوعـسم  جـهن و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا  تبث  ناـتدوخ  ءاـملع  هربتعم  بتک  رد  اـیاضق  نیا  طوسبم  حرش 

اب وا  تایلمع  نامثع  زا  موزخم  ینب  لیزه و  هلیبق  فارحنا  ّتلع  هک  دنکیم  هراشا  هدـیدرگ  دراو  نامثعب  هک  ینعاطم  نمـض  بهذـلا  جورم 
بلق و ّتقرب  یپ  ات  تسا  فاصنا  اب  نایاقآ  اب  تواضق  کنیا  دوب  دـندروآ  دراو  اهنآ  رب  هک  یتابرـض  رـسای و  راّمع  دوعـسم و  نب  هّللا  دـبع 

. دنربب وا  یلدمحر 

هذبر يارحص  رد  وا  تافو  رذ و  ابا  ندومن  دیعبت  تیذا و 
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ترضح و نآ  بوبحم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صاخ  هباحص  زا  هک  هدانج  نب  بدنج  يرافغ  رذ  یبأ  اب  وا  راتفر  لمع و  اعبار 
. دیامنیم ار  يدازآ  ناسنا  ره  رظن  بلج  تسا  هدوب  هباحص  زا  مالسا  ملاع  درم  نیمود 

ماشب و دیعبت  تیذا  رازآ و  تّفخ و  هچ  اب  ار  هلاسدون  درم  ریپ  نآ  هک  دنراد  فارتعا  رارقا و  نیقیرف  گرزب  نیخروم  ثیدح و  بابرا  مامت 
زا رذ  یبأ  ارحص  نآ  رد  تبقاع  ات  دندومن  دیعبت  هذبر  فلع  بآیب و  يارحـصب  هنهرب  رتش  رب  راوس  شرتخد  اب  هنیدم  زا  هنیدمب و  اجنآ  زا 

. دنام اهنت  كانفوخ  يداو  نآ  رد  تسرپرسیب  شاهمیتی  رتخد  تفر و  ایند 
دیدحلا یبا  نبا  حیحـص و  ةاکز  باتک  رد  يراخب  تاقبط و  مراهچ  دـلج  رد ص 168  دعـس  نبا  دننام  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  ءاملع و 
نسحلا وبأ  دوخ و  خیرات  مود  دلج  رد ص 148  یبوقعی  هغالبلا و  جهن  حرـش  مود  دلج  ات 387  رد ص 375  زین  لوا و  دلج  رد ص 240 

هک نارگید  بهذلا و  جورم  لوا  دـلج  رد ص 438  لاس 346  یفوتم  مراهچ  نرق  فورعم  خروم  ثدـحم و  يدوعـسم  نیـسحلا  نب  یلع 
هیواعم دننام  وا  يوما  لاّمع  نامثع و  دیدش  تایلمع  هک  مناسرب  ناتضرعب  ار  اهنآ  یگمه  تانایب  ۀحورشم  هک  دهدیمن  هزاجا  سلجم  تقو 

هیلع نینمؤملا  ریمأـب  هک  یئاـهتناها  هوـالعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  بوـبحم  لدـکاپ  نمؤـم  درم  ریپ  نآ  اـب  ار  اـمهریغ  ناورم و  و 
تبث ار  ندز  یحو  بتاک  ظفاح و  دوعسم  نب  هّللا  دبعب  هنایزات  لهچ  مرج  نیمهب  نینچمه  هتفر و  رذ  یبأ  تعیاشم  ارچ  هکنآ  مرجب  مالّسلا 

. دناهدومن طبض  و 
هدوب و بلقلا  قیقر  محر و  لد  رایـسب  نامثع  هفیلخ  ّالا  هدوب و  تقیقحیب  نیرومأم  لـمع  رثا  زا  هدـمآ  دراو  رذ  یبا  هب  يرازآ  رگا  ظـفاح :

. تسا هدوب  ربخیب  یتایلمع  نینچ  زا  اعطق 
عقاو فالخ  رب  دیئامنیم  نامثع  هفیلخ  زا  یلاعبانج  هک  یعافد  نیا  نوتاخ » هیاد  رتنابرهم  ردام  ز   » دـنیوگیم هک  تسا  فورعم  یلثم  یعاد :
دراو رذ  یبأ  بانجب  هک  اهتیذا  رازآ و  مامت  هک  دومن  دیهاوخ  قیدـصت  اعطق  خـیرات  هربتعم  بتکب  دـیئامن  هعجارم  هچنانچ  تسا  تقیقح  و 

؟ هدوب هفیلخ  دوخ  حیرص  روتسدب  دناهدروآ 
خیرات ریثا و  نبا  هیاهن  لوا  دـلجب  دـیئامن  هعجارم  میاـمنیم  اـّنمت  هنومن  يارب  تسا  ناـتدوخ  گرزب  ءاـملع  هربتعم  بتک  ینعم  نیا  رب  لـیلد 

هک دناهدومن  تبث  هیواعمب  ار  هفیلخ  همان  هک  رـصم ) پاچ   ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  لوا  دـلج  صب 241  اـصوصخم  یبوقعی و 
: تسنیا همان  لصا  دیئامن  هنیدم  هناور  رجز  اب  ار  وا  هک  تشون  واب  نامثع  هفیلخ  دومن  رذ  یبا  زا  تیاعس  ماش  زا  هیواعم  نوچ 

فراش یلع  هلمح  راهنلا و  لیللا و  هب  راس  نم  عم  هب  هّجوف  هرعوا  بکرم و  ظلغا  یلع  ّیلا  ابدنج  لمحاف  دعب  اّما  ۀیواعم : یلا  نامثع  بتکف 
. دهجلا نم  هیذخف  محل  طقس  دق  ۀنیدملا و  هب  مدق  یّتح  بتقالا  اهیلع  سیل 

!؟ بلق ّتقر  ینابرهم و  تفوطع و  تفأر و  ینعم  تسنیا  دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امش 

دوب تما  يوگسار  ربمغیپ و  ادخ و  بوبحم  رذ  یبا 

گرزب ءاملع  هک  دندومن  هیصوت  همه  نآ  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راگدرورپ  لوسر  یلاعت و  يادخ  هک  تسا  هدوبن  رذ  یبا  نیا  ایآ 
. دناهدومن طبض  وا  هرابرد  ار  تلاسر  ماقم  زا  هرداص  هلّصفم  رابخا  نآ  هطوسبم  بتک  رد  ناتدوخ 

یخلب نامیلس  خیش  ننس و  لوا  دلج  رد ص 66  ینیوزق  هجام  نبا  ءایلوالا و  ۀیلح  لوا  دلج  رد ص 172  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  هچنانچ 
يذمرت زا  هدروآ  نینمؤملا  ریما  لیاضف  رد  هک  یثیدح  لهچ  زا  مجنپ  ثیدـح  یّکم  رجح  نبا  قعاوص  زا  هدوملا  عیبانی  باب 59  رد  یفنح 

حیحص مود  دلج  رد ص 213  يذمرت  هباصا و  میس  دلج  رد ص 455  ینالقسع  رجح  نبا  شردپ و  زا  هدیرب  زا  تحص  طرـش  اب  مکاح  و 
هک دناهدومن  لقن  ریغصلا  عماج  رد  یطویس  كردتسم و  میـس  دلج  رد ص 130  مکاح  باعیتسا و  مود  دـلج  رد ص 557  ربلا  دبع  نبا  و 

لوقی مهنم  ّیلع  لاق  انل  مهّمـس  هّللا  لوسر  ای  لیق  مهّبحی  ّهنا  ینربخا  ۀـعبرا و  ّبحب  ینرما  هّللا  ّنا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
. ناملس دادقم و  رذ و  وبا  اثالث و  کلذ 
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نینچ وا  لوسر  ادـخ و  بوبحم  اب  هک  دـهدیم  هزاجا  نایاقآ  فاصنا  ایآ  دنـشابیم  وا  لوسر  ادـخ و  بوبحم  رفن  راهچ  نیا  دـش  مولعم  سپ 
خیرات رد  تبث  اذل  دندرکن  نوچ  دندادن  رمع  رکب و  یباب  ار  اهتبـسن  نینچ  ارچ  دـنراذگب  بلق  ّتقر  ار  شمان  دـنیامنب و  هنالداع  ریغ  راتفر 

. میاهتفگن مه  ام  دیدرگن 
تاماش مدرم  هدومنیم و  يدیدش  تاغیلبت  ههجو  هّللا  مرک  یلع  مانب  تاماش  رد  هدوب  یتحاران  درم  رذ  یبأ  دناهتـشون  نیخروم  هچنآ  ظفاح :

هفیلخ ار  یلع  بصاـغ و  ار  نارگید  نوچ  تسا  نم  هفیلخ  یلع  دوـمرف  هک  مدینـش  ربـمغیپ  زا  تفگیم  دوـب و  هدوـمن  یلع  ماـقم  هجوـتم  ار 
. دناوخب تاماش  زا  ار  وا  دوب  راچان  داسف  زا  يریگولج  عامتجا و  ظفح  يارب  هنع  هّللا  یضر  نامثع  هفیلخ  اذل  دومنیم  یفرعم  صوصنم 
. دنیامن جراخ  بالقنا  لحم  زا  ار  وا  تسا  مزال  رصع  هفیلخ  رب  دهد  قوس  عامتجا  حالص  فالخ  رب  ار  مدرم  دهاوخب  يدرف  کی  یتقو 

مه ضرف  رب  یئامنیم  رهاظ  ار  دوخ  قح  تامولعم  ارچ  هک  دنیامن  شـشک  رجز  دیعبت و  ار  وا  دیاب  دنزب  یّقح  فرح  یـسک  رگا  الوا  یعاد :
ایآ دنیامن  تفالخ  زکرمب  راضحا  ای  دیعبت  دنهاوخب  هدیسرن  هدننکتیاعس  راتفگ  مقـس  تحـصب و  هدرکن و  همکاحم  ار  ناملـسم  درف  کی 

یبضغلا دـیدش  مـالغ  راـشف  تحت  رد  نـالاپیب و  ریپ  رتـش  راوس  ار  یفیحن  ریپ  دـنیامن  رما  هک  دـیامنیم  مکح  نینچ  مالـسا  سّدـقم  نوناـق 
ینعم تسنیا  دـیامن  شزیر  وا  ياپ  ياـهتشوگ  دـسریم  دـصقمب  یتقو  هک  دـنک  تحار  باوخ و  دراذـگن  زور  بش و  هک  دـنهد  تکرح 

!؟ تّورم محر و  بلق و  ّتقر 
دیلو ادخ و  لوسر  هدنار  دـیرط و  ناورم  دـننام  دـسفم  ياهیوما  ارچ  سپ  دوب  داسف  زا  يریگولج  عامتجا و  ظفح  هفیلخ  رظن  رگا  هوالع  و 
اهنآ تاّیلمع  ات  دومنن  رود  دوخ  فارطا  زا  ار  نارگید  دـیامنیم و  بارحم  رد  غارفتـسا  دـناوخیم و  زامن  تسم  هک  یقـسفب  رهاجتم  نیدیب 

. ددرگن هفیلخ  لتقب  رجنم  عامتجا و  رد  داسف  بجوم 
. هدومنیمن ادخ  لوسر  لوق  زا  ثیدح  عضو  هتشادیم و  زاربا  ار  یّقح  تامولعم  هتفگیم و  تسار  رذ  یبا  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  ظفاح :

دیامن هراپ  ار  لهج  ياههدرپ  ات  تسا  مزال  هنافصنم  تواضق 

هدیسر و هربتعم  رابخا  رد  هچنانچ  هدومن  ار  وا  یئوگتسار  تقادص و  قیدصت  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  هک  یئاجنآ  زا  یعاد :
تقادـص و رد  لیئارـسا  ینب  رد  تسا  یـسیع  لثم  نم  تما  رد  رذ  یبا  لثم  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دـناهدومن  تبث  ناـتدوخ  ءاـملع  رباـکا 

. يوقت دهز و  یتسار و 
دلج رد ص 84  ربلا  دبع  نبا  تاقبط و  مراهچ  دـلج  رد ص 167 و 168  تسا  امـش  نیثدحم  ءاملع  رباکا  زا  هک  دعـس  نب  دّمحم  هچنانچ 

رد ص 622 رجح  نبا  كردتسم و  میـس  دلج  رد ص 342  مکاح  حیحـص و  مود  دلج  رد ص 221  يذمرت  بدـنج و  باب  باعیتسا  لوا 
دیدحلا یبا  نبا  دنسم و  مود  دلج  رد ص 163 و 175  دمحا  ماما  لاّمعلا و  زنک  مشـش  دلج  رد ص 169  يدنه  یقّتم  هباصا و  میـس  دلج 

زا هّدوملا  عیبانی  برعلا و  ناسل  بحاص  هیلح و  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  يدحاو و  زا  القن  هغالبلا  جـهن  حرـش  لوا  دـلج  رد ص 241 
ءارـضخلا ّتلظا  ام  ءاربغلا و  تلقا  ام  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـناهدرک  لقن  ددـعتم  ياهدنـس  اب  يرافغ  رذ  یبا  راـبخا 

. رذ یبا  نم  ۀجهل  قدصا  لجر  یلع 
زگره هتفگ و  تسار  هتفگیم  هچنآ  اعطق  دشاب  هدومن  ار  وا  یئوگتسار  قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  تداهشب  ربمغیپ  هک  ار  یسک  تسا  یهیدب 

تقیقح ّقح و  ات  دیئاشگب  ار  فاصنا  هدید  تسبوخ  دنکیمن  یفرعم  دوخ  بوبحم  ار  ثیدح  لاّعج  عاّضو و  ای  باّذک و  صخش  دنوادخ 
هریره وبا  لاح  حرش  هچنانچ  دندومنیم . لقن  امش  ياملع  زا  نیمدقتم  اعطق  دوب  رذ  یبا  راتفگ  بذک  رد  ياهقباس  رگا  و  دینیبب . راکشآ  ار 

. دندومن لقن  ار  نارگید  و 
يوگ تسار  قداص و  ربمغیپ و  ادخ و  بوبحم  هّللا و  لوسر  صاخ  باحـصا  زا  هک  يدرم  دیهد  فاصنا  دینک و  رکف  يردق  ادخب  ار  امش 
ردـق نآ  هدومن  هّللا  لوسر  ثیداحا  لقن  ارچ  هکنآ  مرجب  هدومن  قح  هعاـشا  فورعمب و  رما  هدرک  راـتفر  دوخ  ینید  هفیظوب  رگا  هدوب  تما 
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!؟ بلق ّتقر  تّورم و  محر و  ینعم  تسنیا  دورب  ایند  زا  فلع  بآیب و  نابایب  رد  ات  دنهد  رجز  دننک و  نیهوت 
هچنانچ دادیم  واب  ار  هدراو  بئاصم  ربخ  هک  ینامز  هداد  وا  تیحلاصب  تداهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یـسک  هرابرد  مه  نآ 
هداتسیا ربمغیپ  تمدخ  تفگ  هک  يرافغ  رذ  یبا  زا  دیامنیم  لقن  دوخ  دانساب  ءایلوالا  ۀیلح  لوا  دلج  رد ص 162  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح 

. هّللا رماب  ابحرم  تلق  هّللا  یف  لاق  هّللا  یف  تلق  يدعب  ءالب  کبیصیس  حلاص و  لجر  تنا  دومرف  نمب  ترضح  نآ  مدوب 
مکح نم  باحـصا  درف  درف  دوـمرف  هّللا  لوـسر  هک  دـیئامنیم  لـقن  ثیدـح  یفرط  زا  ناـیاقآ  امـش  فـلتخم  تـالاح  تـسا  بـجع  یلیخ 

هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  كاپ  یباحص  نیرتهتـسجرب  اب  یفرط  زا  و  دشابیم . تیاده  هار  دینک  يوریپ  اهنآ  زا  کی  رهب  دنراد  ار  ناگراتس 
!!؟ دیئامنیم عافد  نیملاظ  زا  مه  امش  هدومن . یلع  زا  يرادفرط  ارچ  هکنیا  مرجب  دنشکیم . ار  وا  ات  دنیامنیم  تنوشخ  ملظ و  روطنآ  هلآ  و 
دجاو هک  دیئامن  قیدصت  ای  دناهتشون  دوخ  ياهباتک  رد  ار  ثیداحا  عیاقو و  نیا  هک  ار  ناتدوخ  گرزب  ياملع  عیمج  دینک  بیذکت  دیاب  ای 

. دندومن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  كاپ  هباحصب  تبسن  ار  یئاهملظ  نینچ  هک  دناهدوبن  یناسک  هروکذم  هیآ  رد  تافص 

هذبرب ارابجا  رذ  یبا  جارخا 

. دومن ترفاسم  اجنآب  لوبق و  ار  هذبر  دوخ  رایتخا  لیمب و  رذ  یبا  تسا  مّلسم  هچنآ  ظفاح :
ناگتـشذگ لامعا  یـشوپهدرپ  يارب  امـش  ياملع  نیبّصعتم  زا  نیرخأتم  هک  تسا  یئاجیب  ياهاپ  تسد و  رثا  یلاعبانج  تاـنایب  نیا  یعاد :

دمحا ماما  هک  میامنیم  افتکا  ربخ  کیب  هنومن  يارب  تسا  مومعلا  دنع  مّلسم  هارکا  ربجب و  ار  رذ  یبا  بانج  ندرک  نوریب  ّالا  دناهدرب و  راکب 
یلؤد دوسالا  وبا  زا  دوخ  خیرات  رد  يدقاو  جـهن و  حرـش  لوا  دـلج  رد ص 241  دیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و  مجنپ  دـلج  رد ص 156  لبنح 

شجورخ ّتلع  زا  میامن و  تاقالم  هذبر  رد  ار  رذ  یبا  متشاد  لیم  تفگ  هک  دناهدومن  لقن  تسا ) تاقث  زا  امش  لاجر  ياملع  دزن  رد  هک  )
یلـص ادخ  لوسر  ار  ربخ  نیا  فلع و  بآیب و  يارحـص  نیاب  دندومن  جارخا  ارابجا  ارم  تفگ  هدومن  لاؤس  وا  زا  متفر و  اذـلف  منک  لاؤس 

ماهدـیباوخ دجـسم  رد  ارچ  هک  دز  نمب  اـپ  اـب  دروآ  فیرـشت  ترـضح  نآ  دوب  هدرب  مباوـخ  دجـسم  رد  هک  يزور  داد  نمب  هلآ  هیلع و  هللا 
سدـقم نیمزب  موریم  مدرک  ضرع  دـنیامن  جارخا  هنیدـم  زا  ار  وت  یتقو  درک  یهاوخ  هچ  دومرف  هاـگنآ  درب  مباوخ  راـیتخایب  مدرک  ضرع 

زا یتـقو  درک  یهاوخ  هچ  دومرف  دجـسم  يوسب  مدرگیم  رب  مدرک  ضرع  دـننک  تجارخا  مه  اـجنآ  زا  یتـقو  درک  یهاوخ  هچ  دومرف  ماـش 
دـشاب نآ  رد  وت  ریخ  هک  يزیچ  رد  ار  وت  منکب  تلـالد  اـیآ  دومرف  منکیم  گـنج  مشکیم و  ریـشمش  مدرک  ضرع  يوـش  جارخا  مه  اـجنیا 

نامثع و هّللا  نیقلیل  هّللا  تفگ و  هاگنآ  مدومن  تعاطا  مدینـش و  سپ  عیطت  عمـست و  كوقاس و  ثیح  مهعم  قسنا  دومرف  یلب  مدرک  ضرع 
. نم دزن  رد  تسا  راکهنگ  هک  یتلاح  رد  دنکیم  تاقالم  ار  ادخ  نامثع  مسق  ادخب  ینعی  یبنج  یف  مثآ  وه 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  تفوطع  محر و  راثآ 

ریما انالوم  هفطاع  تقفـش و  محر و  نیاب  قحا  قیلا و  یلوا و  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  دینک  هجوت  یفرطیب  فاصنا و  تقد و  رظن  اب  رگا 
یبا نبا  اـصوصخم  امـش و  نیخروم  ماـمت  هچنآ  رباـنب  تفرگ  رارق  يرهاـظ  تفـالخ  دنـسم  رب  نوچ  هک  تسا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

تفالخ نامز  رد  هک  ار  هریغ  هّیما و  ینب  قاّـسف  داـسف و  روج و  نیرومأـم  ماّـکح و  دومن  فرط  رب  ار  اهتعدـب  دناهتـشون  احورـشم  دـیدحلا 
. دومن لزع  دندوب  هدومن  رارقرب  تراماب  نیملسم  تالایا  رب  نامثع 

دننام ماّکح  نیا  دیراذگب  يدنچ  هک  دندومن  داهنشیپ  ترضح  نآ  دنمجرا  عینم و  ماقمب  دنمهقالع  ناتسود  نیبرهاظ و  نویسایس  زا  یضعب 
نهادا هّللا ال  دندومرف و  ترضح  درادن  یعنام  اهنآ  لزع  هاگنآ  دیوش  رقتـسم  تموکح  رما  رب  امـش  ات  دننامب  دوخ  لحم  رد  هریغ  هیواعم و 

. يرما یف  ءایرلا  یطعا  ینید و ال  یف 
لاغتـشا يدـعت  ملظب و  قباسلا  یف  امک  دـنرارقرب  تموکحب  نم  فرط  زا  اـهنآ  هک  یتدـم  رد  دـینادیمن  یلو  دـیئامنیم  هنهادـمب  راداو  ارم 
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. مرادن یئاناوت  نینچ  نم  مهدب و  دیاب  نم  یهلا  لدع  همکحم  رد  ار  اهنآ  باوج  دنراد 
مهارف نیفـص  لمج و  ياهگنج  همدقم  دش و  هیواهلا  هیلع  هیواعم  دننام  نابلط  هاج  ياهّدع  تفلاخم  ببـس  روج  ماّکح  لزع  لمع  نیمه  و 

. دمآ
دوب هداد  اهنآب  ار  تموکح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تمدخ  دندمآ  رصم  هفوک و  تموکح  ياضاقتب  ریبز  هحلط و  هک  یعقوم  رگا 

. دندومنیمن اپرب  ار  لمج  گنج  هرصب و  هنتف  دنتساخیمن و  رب  تفلاخم  رد  زا 
؟ دنریگیم ترضح  نآ  يرادم  تسایسب  داریا  نیب  رهاظ  رکفلا  ریصق  نامدرم  زا  یضعب 

ءایر یئورود و  هک  تسا  لومعم  ایند  لها  دزن  رد  هک  یمومع  يانعمب  تسایس  اهتنم  دوب ، ترضح  نآ  هنالداع  تسایس  زکرم  هکنآ  لاح  و 
نآ دزن  رد  هتبلا  دـشاب  هریغ  هیرهاظ و  عفانم  بلج  يارب  اهنآ  نداد  بیرف  يداـعا و  اـب  تاـشامم  غورد و  بذـک و  هنهادـم و  لاـمعا و  رد 

. هتشادن هار  هدوب  ازج  زورب  دقتعم  راگدرورپ و  زا  سرت  فاصنا و  لدع و  همّسجم  هک  ترضح 
ءارق زا  ياهیرق  رب  هیواعم  رکاسع  ماهدینـش  دومرف  دندومن  لاؤس  شاهیرگ  ببـس  زا  دومن  هیرگ  تاباطخ  تانایب و  نمـض  ربنم  يالاب  ینامز 

. دندروآ رد  تسا  مالسا  هانپ  هیزج و  رد  هک  يدوهی  رتخدکی  ياپ  زا  لاخلخ  هدمآ  قئاف 
رکب و یبا  هک   ) دوب هدومن  ترـضح  نآ  اب  نامثع  هک  یئاهيراتفردـب  همه  نآ  اب  دوب  ءاوسلاـب  نمـشد  تسود و  اـب  ترـضح  نآ  یلدمحر 

داد ماغیپ  ترـضح  نآ  يارب  ماب  يالاب  زا  نامثع  هک  نیمه  کلذ  عم  دـندومنن ) ادـبا  ارهاظ  رکب  یبا  تفالخ  لوا  ياهزور  زا  هتـشذگ  رمع 
ود طسوت  دید و  هیهت  بآ  نان و  ترـضح  يروف  دناهتـسب  ام  يورب  ار  بآ  نان و  دـیئوگب  یلعب  هک  دوب  هدـش  عقاو  روصحم  هک  یعقوم  رد 

. دناهتشون لّصفم  نارگید  جهن و  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  داتسرف  وا  يارب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شدنزرف 
هک دومن  تدعاسم  هدنامرد  نامیتی  هراچیب و  نانزب  ردـق  نآ  هدوبن  يدـحا  راکنا  دروم  نمـشد  تسودـب و  ترـضح  نآ  ینابرهم  تفأر و 

هدـش هتـسخ  هدـناماو و  دـید  هچوک  رد  يرهاظ  تفالخ  هرود  رد  بآ  گشم  اب  ار  ینز  نیکاسملا  ماتیالا و  لـمارالا و  وبا  هب  دـش  فورعم 
ار وا  میتی  ياههچب  هدرب و  وا  يارب  امرخ  درآ و  هدیناسر  وا  لزنمب  هدیشک  شودب  دیامن  یفرعم  ار  دوخ  هکنآ  نودب  تفرگ  وا  زا  ار  گشم 

. دومن تحار  ار  اهنآ  لایخ  تخپ و  اهنآ  يارب  نان  رونت  رد  هدومن  شزاون 
مکح نب  ناورم  صاعلا و  یبا  نب  مکح  نایفس و  یبا  لیبق  زا  شناگتسب  هب  اما  دومن  ادیپ  ترهش  ششخب  اخس و  دوجب و  مه  نامثع  هفیلخ 

!؟ تخادرپیم دح  زا  هدایز  یعرش  زوجم  چیه  نودب  نیملسم  لاملا  تیب  زا  هریغ  و 

دومن يرتشیب  کمک  ياضاقت  هک  یماگنه  ار  لیقع  ندومن  بدا 

ترـضح نآ  گرزب  ردارب  لیقع  بانج  ینامز  دادـیمن  جاـیتحا  لـقا  ردـقب  زج  دوخ  کـیدزن  ناگتـسب  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلو 
دومن رارـصا  دح  زا  هدایز  دومنن  انتعا  ترـضح  دومن  هلومعم  قوقح  زا  يرتشیب  کمک  ياضاقت  دیدرگ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  بایفرش 
ردارب هکنآ  يارب  ترضح  دیئامن  يرتدایز  کمک  دینک و  یگدیسر  رتشیب  امب  یتسیاب  دیتسه  روما  رادمامز  هفیلخ و  زورما  امـش  نوچ  هک 

قرتحی نا  داک  اهملا و  نم  فند  يذ  جیجـض  ّجضف  دومن  کیدزن  لیقع  ندـبب  تخاس و  مرگ  شتآب  هتـسهآ  ار  ینهآ  هعطق  دزاس  هّبنتم  ار 
. اهمسیم نم 

يذالا نم  ّنئت  هبضغل أ  اهرابج  اهرجس  ران  یلا  ینرجت  هبعلل و  اهناسنا  اهامحا  ةدیدح  نم  ّنئت  لیقع أ  ای  لکاوثلا  کتلکث  دومرف : ترضح 
. یظل نم  نئأ  و ال 

. دندرگ تقیقح  قح و  وریپ  هدومن  تقیقح  فشک  اهنآ  لمع  زرط  هفیلخ و  ود  نیا  لاح  تقباطم  رد  هک  تسا  فاصنا  اب  نایاقآ  رب 
ناسکی ترضح  نآ  دزن  نمـشد  تسود و  ینابرهم  تفطالم و  زاربا  رد  هکلب  هتـشادن  ناتـسودب  صاصتخا  ترـضح  نآ  تفوطع  تفأر و 

. دندوب
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هشیاع ریبز و  نب  هللا  دبع  ناورم و  اب  ترضح  نآ  تفوطع 

. دومنیم ناریح  ار  همه  هک  درکیم  ینابرهم  یمسقب  دمآیم  بلاغ  نانمشد  رب  هاگره 
نوعلم دوب  هدش  مومع  لثملا  برض  راوگرزب  نآب  تبسن  وا  توادع  ضغب و  تدش  هک  ترضح  نآ  تخـسرس  نانمـشد  يداعا و  زا  یکی 

. دینادرگ وا  زا  يور  دیشخب و  ار  وا  هنع  حفصف  دمآ  بلاغ  وا  رب  یتقو  لمج  زور  یلو  دوب  یقش  مکح  نب  ناورم  نوعلم  نب 
بغولا مکاتا  دق  لاقف  ةرصبلا  موی  بطخ  داهـشالا و  سوءر  یلع  همتـشی  هک  دوب  ریبز  نب  هّللا  دبع  ترـضح  نآ  گرزب  نانمـشد  هلمج  زا 

. بلاط یبأ  نب  ّیلع  میئللا 
هنع حفـصف  دومرفن  واب  مه  ریغت  دنت و  هملک  کی  یتح  دندروآ  ترـضح  دزن  دندرک  ریـسا  ار  وا  دومن  لمج  حتف  ترـضح  یتقو  کلذ  عم 

. دیشخب ار  وا  دینادرگرب و  كرابم  يور 
تفالخ لوا  ار  وا  يزیگناهنتف  هک  یتروص  رد  دینادرگ  وحم  ار  ءالقع  لوقع  هک  دوب  هشیاع  نینمؤملا  ما  اب  ترضح  نآ  راتفر  همه  زا  رتالاب 

تسد واب  یتقو  هک  دنکیم  ینابصع  نانچ  ار  یمدآ  دومن  ترضح  نآب  تبسن  هک  رایسب  ياهیئوگدب  ترضح و  نآ  لباقم  رد  ندرک  مایق  و 
وا رب  مه  تناها  نیرتکچوک  دـمآ  بلاغ  وا  رب  ترـضح  نآ  یتقو  یلو  دـناسرب  شتازاجم  ّدـشأب  دروآرب و  وا  راگزور  زا  راـمد  دـنک  ادـیپ 

. دومنن
رما داد  رارق  مارکا  دروم  ار  وا  يرهمیب  بضغ و  ضوع  اهراک  زا  تغارف  زا  دـعب  دومن  وا  یئاریذـپ  رومأم  ار  رکب  یبا  نب  دّـمحم  شردارب 
اهنآ دنادن  یسک  هک  دنتـسب  ماثل  ار  اهتروص  رمکب  اهریـشمش  دندیـشوپ  هنادرم  سابل  سیقلا  دبع  هلیبق  زا  هدیـشر  نانز  زا  رفن  تسیب  دومرف 

راهظا ترـضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تاجوز  هنیدـم و  ناـنز  روضح  رد  یتقو  دومن  هنیدـم  هناور  هشیاـع  اـب  دنتـسه  نز 
نآ اب  هک  دشاب  شنمگرزب  ردق  نیا  یلع  مدرکیمن  نامگ  مرکشتم و  نونمم و  یلع  زا  رمع  رخآ  ات  نم  تفگیم  دومنیم و  نانتما  رکشت و 

. دراد زاربا  نم  هرابرد  ار  تفوطع  تفأر و  لامک  هکلب  درواین  نم  يورب  هملک  کی  نم  ياهيزیگناهنتف  ینمشد و  همه 
دندومن رود  دوخ  زا  ار  هنادرم  ياهـسابل  دـندمآ  اهزینک  يروف  داتـسرف  هنیدـمب  یبنجا  نادرم  اـب  ارم  ارچ  هک  مراد  وا  زا  یگنتلد  کـی  یلو 
نامدرم یفرط  زا  هک  دندوب  وا  هارمه  هنادرم  سابل  اب  هک  دـندوب  ینازینک  اهنآ  یگمه  دـش  مولعم  دـندز  رانک  رب  تروص  لباقم  زا  ار  اهماثل 

. دشاب هداتسرفن  نادرم  اب  ار  هشیاع  رگید  فرط  زا  دنیامنن و  عمط  اهنآ  لاومأب  دننادرم  ياهتسد  اهنآ  هکنآ  لایخب  قیرط 
. راک دیاب  درک  هچ  ناگرزب  دننک  نینچ  یلب ،

واب تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  تفوطع  هیواعم و  ندومن  بآ  عنم 

دنداد رارق  تارف  تظافح  يارب  یگنج  درم  رازه  هدزاود  دندومن  فرصت  ار  تارف  هعیرش  دندیسر و  رتدوز  هیواعم  رکشل  نیفص  گنج  رد 
. دندش بآ  نتشادرب  عنام  دیسر  نینمؤملا  ریما  يودرا  یتقو 

هنادازآ رکـشل  ود  ره  دنوشن  بآ  عنام  دیهد  روتـسد  مینک  گنج  بآ  رـس  رب  هک  میاهدماین  اجنیا  رد  ام  دنداد  ماغیپ  هیواعم  يارب  ترـضح 
. دنهدب ناج  یگنشت  زا  شرکشل  اب  یلع  ات  مهدیمن  بآ  زگره  تفگ  هیواعم  دنرادرب  بآ 

فرـصت ار  تارف  هدنکارپ و  ار  هیواعم  رکـشل  هلمح  کیب  راوس  هّدع  کی  اب  دومرف  رما  ار  رتشا  کلام  دینـش  ار  باوج  نیا  ترـضح  یتقو 
. دندومن

گنج ای  دنوش و  كاله  یگنشت  زا  ات  میئامن  عنم  اهنآ  زا  ار  بآ  هدومن  یفالت  ام  دیئامرفب  هزاجا  نینمؤملا  ریما  ای  دندرک  ضرع  باحـصا 
ۀعیرشلا ضعب  نع  مهل  اوحسفا  مهلعف  لثمب  مهیفاکا  هللا ال  دندومرف ال و  ترضح  دنک  ادیپ  همتاخ  رتدوز 

تبـسن ینابرهم  تفوطع و  تفأر و  زاربا  رد  ترـضح  نآ  تالاح  لصفم  زا  يرـصتخم  میدـش  روآدای  سلجم  تقو  ياضتقاب  هک  ار  هچنآ 
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رد دیدحلا  یبا  نبا  خیرات و  رد  يربط  دننام  دناهدومن  تبث  الصفم  احورـشم و  ار  بلاطم  نیا  مامت  امـش  گرزب  ياملع  هک  دوب  نانمـشدب 
. دنضّرعتم نیخروم  زا  نارگید  بهذلا و  جورم  رد  يدوعسم  عیبانی و  باب 51  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  جهن و  حرش 

رکف اب  دنهد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  مالّـسلا ) هیلع  یلع  نامثع و   ) هفیلخ ود  نآ  تالاح  هحفـص  ود  فاصنا  اب  رکف  نشور  مرتحم  نایاقآ  ات 
. دنشابیم مهنیب ، ءامحر  و  هفیرش ، هیآ  لومشم  هفیلخ  ود  نآ  زا  کی  مادک  هک  دننیبب  میلس 

هعم نیذلا  ءادـتبم و  هّللا  لوسر  دّـمحم  دوشیم  نینچ  هفیرـش  هیآ  يانعم  هک  دومرف  دـیهاوخ  قیدـصت  دـیرگنب  هنافـصنم  هناقیقد و  رگا  سپ 
ربمغیپ اب  هک  تافـص  نیا  مامت  ینعی  تسا  رفن  کی  تافـص  مامت  ربخ و  زا  دـعب  ربخ  تسنآ  زا  دـعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءادـتبم و  رب  فوطعم 

تسود و رب  ندوب  نابرهم  فوطع و  لد و  میحر  هینید و  تارظانم  هیملع و  هثحابم  رد  گنج و  ياهنادـیم  رد  رافک  رب  لاحلا  دـیدش  ندوب 
یلع طقف  هک  میدومن ) تباث  البق  مه  ار  نآ  و   ) دومنیمن مه  یئادج  لایخ  هکلب  هدوبن  ادـج  ربمغیپ  زا  ینآ  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  نمـشد 

تـسا هتفگ  بلاطلا  تیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هیقف  هماّلع  میدومن  ضرع  هچنانچ  تسا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب 
. تسا هدومن  فصو  هفیرش  هیآ  نیاب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنوادخ 

هک و اریز  دوشیمن  تسرد  هعم  نیذلا  هلمج و  اب  دیئوگیم  امـش  هک  دشاب  نینچ  هیآ  یناعم  رگا  یلو  دراد  رایـسب  باوج  امـش  تانایب  خـیش :
ظفل ارچ  هدوب  رفن  کی  يارب  تافـص  نیا  رگا  هدـشن و  دراو  رفن  کی  هرابرد  هیآ  هک  دـناسریم  تراـبع  نیا  دوخ  تسا و  عمج  هعم  نیذـلا 

. هدیدرگ رکذ  هیآ  رد  عمج 
دوخ نایاقآ  توکـس  سپ  دـنامن  مهبم  بلطم  هک  دـیهدیمن  باوج  نایاقآ  ارچ  سپ  دراد  باوج  یعاد  تانایب  دـیدومرف  هکنیا  الوا  یعاد :

اب نایاقآ  امـش  نوچ  یلو  تسا ) زاب  يراـک  هطلغم  هلداـجم و  يارب  هار  هکنیا  ول  و   ) تسا یقطنم  یعاد  لـئالد  هکنیا  رب  تسا  لـماک  لـیلد 
دیئامرفیم رایتخا  توکس  یقطنم  ياهباوج  لباقم  رد  دیتسه  فاصنا 

تسا میخفت  میظعت و  يارب  هیآ  رد  عمج  ظفل 

رگید تاهج  ای  میخفت  میظعت و  باب  نم  مجع  برع و  تاملک  رد  هک  دینادیم  ناتدوخ  الّوا  تسا  مالک  رد  هشقانم  یلاعبانج  نایب  نیا  ایناث 
. تسا لوادتم  عیاش و  رایسب  دحاو  رب  عمج  قالطا 

روهمج قافتاب  مالسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  تیالو  هیآ  لوزن 

( تسا هدئام   ) هروس 5 هیآ 60  هک  تیالو  هکرابم  هیآ  دننام  دراد  رایسب  رئاظن  دشابیم  ام  ینامـسآ  مکحم  دنـس  هک  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ 
َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  دیامرفیم 

رد یبلعث  قاحسا  وبا  ماما  ریبک 2 ) ریسفت  میس  دلج  رد ص 431  يزار  رخف  ماما  لیبق 1 ) زا  تسا  نیثدحم  نیرـسفم و  روهمج  یقافتا  هک 
یناّمر نسحلا  وبأ  ریسفت 5 ) مشش  دلج  رد ص 186  يربط  فاشک 4 ) لّوا  دلج  رد ص 422  يرشخمز  هّللا  راج  نایبلا 3 ) فشک  ریسفت 
ریسفت رد ص 496  ظفاح  یفسن  ریسفت 8 ) مشش  دلج  رد ص 221  یبطرق  نودعـس  نبا  ریـسفت 7 ) رد  يروباشین  نزاوه  نبا  ریسفت 6 ) رد 
بابسا رد ص 148  يدحاو  نسحلا  وبا  نآرقلا 10 ) بئارغ  لّوا  دلج  رد ص 461  يروباشین  لضاف  ( 9 يدادغب ) نزاخ  ریسفت  هیشاح  رد  )

ریمأ یف  نآرقلا  نم  لزن  اـمیف  رد  يزاریـش  رکب  وبا  ظـفاح  نآرقلا 12 ) ماکحأ  ریـسفت  رد ص 542  صاّـصج  رکب  وبأ  ظـفاح  لوزنلا 11 )
لالج لیزنتلا 15 ) راونا  لّوأ  دلج  رد ص 345  يواضیب  یضاق  شریبک 14 ) ریسفت  رد  ینیوزق  مالّسلا  دبع  خیش  فسوی  وبأ  نینمؤملا 13 )

رد ص یسولآ  دومحم  دیـس  ریدقلا 17 ) حتف  ریسفت  رد  یئاعنـص  یناکوش  یـضاق  روثنملا 16 ) رد  مود  دـلج  رد ص 293  یطویـس  نیدلا 
رد يوغب  ظفاح  دوخ 20 ) ریسفت  لوا  دلج  رد ص 496  تاکربلا  وبا  ریسفت 19 ) رد  یفوک  هبیش  یبا  نبا  ظفاح  ریسفت 18 ) مود  دلج   329

یبا نبا  لوئسلا 23 ) بلاطم  رد ص 31  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  دوخ 22 ) حیحـص  رد  یئاسن  نمحرلا  دـبع  وبا  ماما  لیزنتلا 21 ) ملاعم 
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رد ص 212 یفنح  نامیلس  ریسفت 25 ) لّوا  دلج  رد ص 496  يدادغب  نیدلا  ءالع  نزاخ  جهن 24 ) حرش  میس  دلج  رد ص 275  دیدحلا 
رد یقشمد  رکاسع  نبا  ۀّتسلا 28 ) حاحـصلا  نیب  عمج  رد  يردبع  نیزر  فنـصم 27 ) باتک  رد  یقهیب  رکب  وبا  ظفاح  ةّدوملا 26 ) عیبانی 

حرش رد  یناجرج  فیرش  دیـس  فقاوم 31 ) رد ص 276  یجیا  دـضع  یـضاق  هرکذت 30 ) رد ص 9  يزوـج  نبا  طبـس  ماش 29 ) خیرات 
رد یفاکسا  رفعج  وبا  ۀباحصلا 34 ) لئاضف  رد  یناعمس  دعـس  وبا  ظفاح  هّمهملا 33 ) لوصف  رد ص 123  یکلام  غاّبـص  نبا  فقاوم 32 )

بلاطلا ۀـیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  بقانم 37 ) رد  یعفاش  هیقف  یلزاـغم  نبا  طـسوا 36 ) رد  یناربط  هینامثعلا 35 ) ضقن 
رد ص 227 يربط  نیدـلا  ّبحم  راصبالا 40 ) رون  رد ص 77  یجنلبش  نمؤم  دمحم  دیـس  دیرجت 39 ) حرش  رد  یچـشوق  یلع  یلوم  ( 38

. ةرضنلا ضایر  مود  دلج 
میکح و یبا  نب  ۀبتع  شمعا و  يرـصب و  نسح  دهاجم و  يدس و  زا  القن  دـناهدومن  قیدـصت  ناتدوخ  شناد  ملع و  لاجر  رثکا  هرخالاب  و 

دبع نب  رباج  يرافغ و  رذ  وبا  و  نآرقلا ) نامجرت  تما و  ربح   ) سابع نب  هّللا  دبع  یعبر و  نب  ۀیابع  هعیبر و  نب  سیق  هّللا و  دـبع  نب  بلاغ 
هدیدرگ و لزان  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نأش  رد  هفیرش  هیآ  نیا  هک  مهریغ  مالـس و  نب  هّللا  دبع  عفار و  وبا  راّمع و  يراصنا و  هّللا 

لئاسب قافنا و  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  رتشگنا  زامن  عوکر  لاح  رد  ترـضح  نآ  هک  ینامز  دـناهدومن  رکذ  هفلتخم  ظافلا  تارابعب و  کی  ره 
. دیدرگ لزان  هفیرش  هیآ  نیا  داد 

هملک اب  هک  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و  تابثا  تیالو و  ماقم  میرکت  میظعت و  ۀهج  رگم  تسین  نیا  هدروآ و  عمج  ظفل  اب  هکنآ  لاح  و 
هار رد  قافنا  هبودنم  هقدص  زامن  عوکر  رد  هک  تسا  سک  نآ  ربمغیپ  ادـخ و  زا  دـعب  تما  روما  رد  فرـصتب  یلوا  دـیامرفیم  اّمنا )  ) رـصح

. دشابیم مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نآ  تسا و  هدومن  ادخ 
یـضعب تسا  فالتخا  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  هکنآ  يارب  دیدومرف  امـش  هک  تسین  یمکحم  نیاب  بلطم  هک  دیئامرفیم  قیدصت  هتبلا  خـیش :
. دناهدروآ مالس  نب  هّللا  دبع  هرابرد  یضعب  هدمآ و  تماص  نب  ةدابع  نأش  رد  دنیوگ  یخرب  هدیدرگ و  لزان  راصنا  نأش  رد  دنیوگ 

ءاملع رتاوت  رب  هوالع   ) ناتدوخ ءاملع  رباکا  نیرّسفم و  روهمج  دیاقع  ءارآ و  لباقم  رد  هک  میامنیم  بجعت  دنمـشناد  نایاقآ  امـش  زا  یعاد 
هک نایبلا  فیعض  لوهجم و  بّصعتم  یتارفن  لاوقا  فالتخاب  ترضح ، نآ  نأش  رد  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  دناهدومن  حیحـصت  هک  هعیش )

. دیئوج کسمت  دنشابیم  لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  ذاش و 
یچـشوق یلع  یلوم  ینازاتفت و  لضاف  دننام  دـناهدومن  ینعم  نیا  رب  قافتا  يوعد  ناتدوخ  ءالـضف  رباکا  نیققحم  زا  ياهدـع  هکنآ  لاح  و 

یف عکار  وه  همتاخ و  لئاسلا  یطعا  نیح  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّقح  یف  نیرّسفملا  قاّفتاب  تلزن  اهنا  دیوگ  دیرجت  حرـش  رد  هک 
. هتاولص

چوپ لاوقا  ذوذـشب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  تنـس  لها  ءاملع  رباکا  نیرـسفم و  روهمج  لاوقا  هک  دـهدیم  هزاجا  ملاع  فصنم  ناسنا  لـقع  اـیآ 
؟ دیوج ءاکتا  بصاون  جراوخ و  يایاقب  زا  نیدناعم  هکلب  نیبصعتم  يانعمیب 

اهنآ زا  باوج  تیالو و  هیآ  رد  تالاکشا  تاهبش و 

دیئامنب و ههجو  هّللا  مرک  یلع  يارب  تماما  لصفالب و  تفالخ  تابثا  هیآ  نیا  لقنب  یتسدرت  هب  دیتساوخ  دوخ  نایب  نمـض  یلاعبانج  خـیش :
دشاب حیحـص  امـش  هدومرف  رگا  توملا و  دعب  لصف  الب  هفیلخ  ماما و  هن  تسا  رادتـسود  بحم و  ینعمب  هیآ  نیا  رد  یلو  هملک  هکنآ  لاح 
دارفا رب  هکلب  دوشیم  رفن  کی  رب  لمتشم  اهنت  هن  ببسلا  صوصخب  ظفللا ال  مومعب  ةربعلا  هررقم  هدعاقب  دشاب  ماما  هفیلخ و  یلو  زا  دارم  هک 
موـمع دـیفم  نیذـلا  هملک  هّللا و  مکّیلو  هملک  رد  عـمج  هغیـص  دـیآ و  یم  لـماش  تسناـشیا  زا  یکی  زین  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هـک  يرگید 

. تسین زیاج  زوجم  نودب  ادخ  مالک  لیوأت  لیلد و  نودب  دحاو  رب  عمج  لمح  دشابیم و 
دحاو رب  قـالطا  دـشابیم و  تماـب  طوـبرم  هک  تسا  عـمج  مک  تسا و  درفم  یلو  هکنآ  هچ  دـیدومرف  هابتـشا  مکّیلو  هـملک  رد  ـالوا  یعاد :
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. دراد تما  رب  تیالو  هرود  ره  رد  هک  تسا  يدحاو  درف  یلو  هتفرگ  رارق  امش  لاکشا  دروم  هک  دشابیمن 
دحاو رب  لمح  دنیوگ  هتفرگ و  رارق  جراوخ  بصاون و  زا  ياهشارتلاکشا  نیبّصعتم و  زا  یضعب  ضرعت  دروم  هک  عمج  تاملک  نآ  ایناث  و 

. دشابیم نوتؤی  نومیقی و  نیذلا و  دوشیمن 
تانایب رد  تسا و  عیاش  تباث و  بدا  ملع و  لها  دزن  رد  هک  مدرک  ضرع  دوب  نامراتفگ  دهاش  هک  بلطم  لصا  رد  مه  لاکشا  نیا  باوج 

. دناهدومن دحاو  رب  عمج  لمح  رگید  تاهج  ای  لیلجت  میظعت و  باب  نم  هک  هدش  هدید  رایسب  ءالضف  ءابدا و 
رـصح و امنا  هملک  قبط  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  مه  ام  ظفل  مومع  بسحب  دیئامنیم  اعدا  امـش  هک  یمـسق  نامه  نایب  نیا  رب  هوالع 

لومشم تمصع  لها  زا  مه  ار  يرگید  دارفا  مینکیمن  صاصتخا  يوعد  مینادیم  مالّسلا  ةالّصلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  نأش  رد  لزان 
یماما ره  دـنالخاد و  هیآ  نیا  رد  زین  هرهاط  ترتع  زا  همئا  ریاس  هک  تسا  هدیـسر  ام  هربتعم  ثیداحا  رابخا و  رد  هچنانچ  مینادـیم  هیآ  نیا 

دیاب هک  دینکیم  اعدا  امش  هک  دنتسه  يدارفا  نامه  اهنیا   ) ددرگیم لئان  یمظع  هصیـصخ  تلیـضف و  نیاب  تماما  ماقمب  لوصو  یکیدزن  رد 
. دنریگ رارق  هیآ  نیا  لومشم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب 

زا دوصقم  یلو  هدیدرگ  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  و  تسا ) رصح   ) هفیرش هیآ  نیا  ول  دیوگ و  فاشک  رد  يرشخمز  هّللا  راج  هچنانچ 
. دنیامنب ترضح  نآ  زا  تعباتم  تبغر و  مه  نارگید  هک  تسنآ  هدش  هدروآ  عمج  قیرطب  هکنیا 

یلعب صاصتخا  هدومن و  لیوأت  ار  هیآ  نیا  نایعیش  هک  دیدومن  یگرزب  هطسفس  دینک  هبتشم  ماوع  رب  ار  رما  هکنآ  يارب  ناتنایب  نمض  اثلاث  و 
. دناهداد مالّسلا  هیلع 

البق هچنانچ  نیبّصعتم ) نیدـناعم و  زا  یلیلق  ریغ  ینـس  هعیـش و   ) نیقیرف نیثدـحم  نیرـسفم و  عیمج  قاـفتاب  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنآ  لاـح  و 
. دشاب هدش  داد  تبسن  ترضح  نآ  هب  ماقم  نیا  نایعیش  لیوأت  هب  هکنآ  هن  هدمآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  الیزنت  دش  ضرع 

رد یتسیاب  دـشاب  تماما  تفالخ و  ماقم  نامه  هک  دوبیم  فرـصتب  یلوا  يانعمب  رگا  تسا و  رـصان  يانعمب  هیآ  نیا  رد  یلو )  ) اعطق خـیش :
. تسا نالطبلا  یهیدب  بلطم  نیا  هکنآ  لاح  دشاب و  هدوب  اراد  ار  ماقم  نیا  مه  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تایح  لاح 

ترضح نآ  يارب  ار  بصنم  ماقم و  نیا  ماود  دیامنیم  تابثا  هیآ  رهاظ  هکلب  دشابیمن  تسد  رد  هدیقع  نیا  نالطب  رب  لیلد  هکنآ  هن  یعاد :
هفیلخ بلطم  نیا  دیؤم  گرزب و  ماقم  نیا  ماود  تابث و  رب  تسا  لیلد  ود  ره  نیا  تسا و  ههّبشم  تفص  یلو  هکنیا  هّیمسا و  هلمج  تلالدب 

. تافو نامز  ات  ندومنن  لوزعم  هرّونم و  هنیدم  رد  كوبت  هوزغ  رفس  رد  ار  ترضح  نآ  تسا  ربمغیپ  نداد  رارق 
یـسوم نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  یلع  دوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ررکم  هک  هـلزنم  ثیدـح  ار  بـلطم  نـیا  دـیامنیم  دـییأت  و 

تافو زا  دـعب  تایح و  نامز  رد  ترـضح  نآ  تیالو  رب  تسا  رگید  لیلد  دوخ  نیا  و  میداد ) حرـش  الـصفم  هتـشذگ  ياهبـش  رد  هچنانچ  )
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

یلع ماقم  هکنوچ  هدیدرگن  لزان  بانج  نآ  نأش  رد  هیآ  نیا  میئوگب  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  دینک  رکف  يردق  رگا  منکیم  نامگ  خـیش :
تلیضف تابثا  هکنآ  زا  هتـشذگ  هیآ  نیا  اریز  میئامنب  بانج  نآ  يارب  یتلیـضف  تابثا  میهاوخب  هیآ  نیاب  هک  تسنآ  زا  ّلجا  ههجو  هّللا  مرک 

. دنزیم بانج  نآ  لئاضفب  مه  همطل  هکلب  دیامنیمن 
لوزن نأش  هکنآ  هچ  میئامن  تلاخد  تایآ  لوزن  نأش  رد  هک  میرادـن  هزاجا  رابک  هباحـص  یتح  تما  زا  يدـحا  هکلب  امـش  ام و  الّوا  یعاد :

نّویرکب دننام  دنشابیم  نیدیب  ینامدرم  اعطق  دنیامنب  تایآ  لوزن  یناعم و  رد  فرصت  يدنع  نم  یناسک  رگا  دشابیمن و  هاوخب  لد  تایآ 
. دناهدروآ رکب  یبا  هرابرد  ار  هیآ  نیا  لوزن  لاحلا  مولعم  لاّعج  همرکع  لوق  زا  هک 

مدینـش امـش  زا  ینایب  نینچ  هک  تسیا  هبترم  نیلوا  نیا  اریز  دـیئامنیم ؟ رارـسا  زومر و  فشک  اعقاو  دـیئآیم  قطنب  تقو  ره  یلاعبانج  اـیناث 
نینمؤملا ریما  نیدحوملا  یلوم  تیالو  ماقمب  همطل  هیآ  نیا  هار  هچ  زا  دـیئامرفب  تسبوخ  دـیدومرف ؟ یبوخ  راکتبا  یلاع و  امـش  رکف  قحلا 

!؟ دروآیم دراو  مالّسلا  هیلع 
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هک دـیدیمن  یقلخ  ادـبا  هک  تشاد  قحب  یهجوت  نانچ  زامن  تقو  رد  هک  تسنآ  ههجو  هّللا  مرک  یلع  انالوم  هیلاع  تاـماقم  زا  یکی  خـیش :
اهنآ جورخ  هک  یمـسقب  دمآ  دراو  بانج  نآ  ندب  رب  ریت  دنچ  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  هدـمآ  تباث  ام  دزن  رد  دـشاب و  هتـشاد  اهنآب  یهجوت 
ادـبا قح  تمحر  رد  قارغتـسا  عوشخ و  عوضخ و  تدـش  زا  دـندروآ  نوریب  ار  اـهریت  داتـسیا  زاـمنب  یتـقو  اذـل  هدوب  رازآ  درد و  بجوـم 

نآ زامنب  یگرزب  همطل  دـشاب  هداد  لـئاسب  رتشگنا  زاـمن  رد  باـنج  نآ  هک  دـشاب  تسار  هّیـضق  نیا  رگا  دومنن  يدرد  ساـسحا  یهجوت و 
ادـخ يوسب  بلق  روضح  تدـش  زا  تسا  رـشب  ره  یعیبـط  هک  ملا  دردـب و  زاـمن  رد  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دروآیم  دراو  باـنج 

. دهدب واب  عوکر  لاح  رد  ار  دوخ  رتشگنا  هک  دیامن  هجوت  نانچ  یلئاس  هلانب  دیامنن  هجوت 
هب فرـصنم  زامن  تین  زا  هنوگچ  دـشاب  قحب  هجوت  اپارـس  یتسیاب  هک  زامن  لاح  رد  تسا  تین  مزلتـسم  ةاکز  ءادا  مه  نآ  ریخ  لمع  هوالع 

. میئامنیمن ار  ینعم  نیا  قیدصت  اذل  مینادیم  یلاع  ار  بانج  نآ  ماقم  ام  نوچ  دیامنیم  قلخب  هجوت  رگید و  تین 
عـضاوت عوشخ و  اب  بانج  نآ  ینعی  تسا  عضاوت  عوشخ و  يانعمب  عوکر  هکنآ  يارب  هدوبن  زامن  لاح  رد  امتح  هدـش  لئاسب  یئاطع  رگا  و 

. زامن لاح  رد  هن  داد  لئاسب  ار  رتشگنا 
. دشابیم توبکنع  هناخ  زا  رتتسس  امش  لاکشا  نیا  ياهدرک ، مگ  اعد  خاروس  کیل  ياهتخومآ ، يدرو  بوخ  مزیزع ، یعاد :

هچ تسا  لامک  بجوم  ندومن  شوخ  ار  وا  لد  واب و  قدـصت  لئاسب و  هجوت  هکلب  دـنزیمن  ترـضح  نآ  ماقمب  ياهمطل  هن  لـمع  نیا  ـالوا 
یندـب و تدابع  نایم  هدومن  عمج  مه  لمع  نیا  رد  هتـشاد و  راـگدرورپ  ياـضر  ادـخب و  هجوت  لاـح  همه  رد  هتـسویپ  ترـضح  نآ  هکنآ 

. دشاب ادخ  هار  رد  قافنا  هک  یلام  تدابع  اب  یحور 
یناسفن ضارغا  يویند و  روماب  تافتلا  ددرگیم  تدابع  ناصقن  ببـس  دـنزیم و  زاـمن  عوشخب  همطل  دیاهدینـش  هک  یتاـفتلا  نآ  زیزع  ياـقآ 

. تسا لامک  بجوم  رگید  تدابع  رد  تستدابع  هک  ریخ  لمعب  هجوت  ّالا  دشابیم و 
نیعمجا مهیلع  هّللا  مالـس  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  نادـناخ  هک  هّللا  قلخ  زعأ  يارب  ول  شنازیزع و  يارب  دـنک  هیرگ  یمدآ  رگا  زاـمن  رد  ـالثم 

لامک و بجوم  دـیامن  هیرگ  دـنوادخ  زا  فوخ  ای  قحب  قایتشا  قوش و  يارب  زامن  لاـح  رد  رگا  یلو  ددرگیم  زاـمن  نـالطب  بجوم  دـشاب 
. تسا تلیضف 

ۀغل امـش  تسا  نّیعم  بجاو  لعف  هک  ار  زاـمن  عوکرب  رما  رگا  یلو  تسا  ربتعم  نّیعم  لـحم  رد  تسا  عوشخ  ياـنعمب  عوکر  دـیدومرف  اـیناث 
. دش دیهاوخ  شناد  نید و  لها  ءالقع و  هبعلم  دروم  دینک  عوشخ  رب  لمح  دیهاوخب 

هک دـینادیم  دوخ  اریز  دوخ  یفرع  یقیقح  ینعم  زا  تسا  ظـفل  جارخا  دروـم  اـعطق  دـیداد و  رظن  رهاـظ  فـالخ  رب  مه  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
. دسرب ونازب  تسد  فک  هک  يّدحب  تسا  ندیدرگ  هدیمخ  نآ  تسا و  زامن  ناکرا  زا  ینکر  رب  قالطا  عرش  فرع  رد  عوکر 

لاوقا دهدیم  حیـضوت  دیرجت  حرـش  رد  یچـشوق  لضاف  دش و  ضرع  البق  هچنانچ  دـناهدومن  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  ار  ینعم  نیا  قیدـصت  و 
. هدوب زامن  عوکر  رد  هک  یتلاح  رد  داد  رتشگنا  ترضح  نآ  ینعی  هتالص  یف  عکار  وه  هک و  ار  نیرسفم  روهمج 

. تمذم ای  تسا  حدمب  لزان  رصح  هملک  اب  هفیرش  هیآ  نیا  دیئامرفب  هتشذگ  اهفرح  نیا  همه  زا  و 
. هدمآ حدم  دروم  رد  هک  تسا  یهیدب  خیش :

هیلع یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  دـنتفگ  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیققحم  نیثدـحم و  نیرـسفم و  ءاـملع و  رباـکا  روهمج  هک  یتقو  سپ  یعاد :
دهاوخن یهار  نایاقآ  لاثما  تاداریا  تاشقانم و  لیبق  نیا  يارب  رگید  هتفرگ  رارق  راگدرورپ  دیجمت  حدم و  دروم  هدـیدرگ و  لزان  مالّـسلا 

هک دـنیامن  دراو  امـش  دـننام  یکاپ  نامدرم  زغم  رد  تیلوفط  زا  دـنیوج و  کسمت  نآـب  بصاون  جراوخ و  زا  بّصعت  داـنع و  لـها  هک  دوب 
. میئامنیمن ار  هیضق  نیا  قیدصت  ام  هک  دیئامن  نایب  مامت  تماهش  اب  یمسر ، سلجم  وچ  مه  رد  قّمعت  نودب 

یتایانک دوخ  تاشیامرف  نمض  تاملک و  رد  یهاگ  دیتسه  نایب  قطن و  رد  تسدربز  يربنم و  بیطخ و  یلاعبانج  نوچ  دیـشخبب  اقآ  خیش :
نیا تیاعر  دوخ  تانایب  رد  تسبوخ  دشاب  هتـشادن  یبوخ  جیاتن  هک  دیامن  یتالایخ  دیلوت  عالطایب  دارفا  رد  تسا  نکمم  هک  دـیربیم  راکب 
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. دیئامنب ار  یناعم 
مرب راکب  هیانک  هک  درادن  مه  تهج  متـشادن  ياهیانک  دصق  تسا  دـهاش  ادـخ  دـشابیمن  يرگید  زیچ  قیاقح  زج  یعاد  تانایب  رد  یعاد :

دیئامرفب دیاهدومن  روصت  روطنیا  يریگهدروخ  رظنب  ای  هدومرف  هابتـشا  تسا  نکمم  ۀـیانک ، هن  میوگیم  احیرـص  میوگب  مهاوخب  هچ  ره  اریز 
. تسمادک هیانک  نآ 

یبأ نب  یلع  صوصخم  تسا  یتافـص  اهنیا  هک  دیدومرف  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هیآ  رد  هجردنم  تافـص  نایب  تبحـص و  نمـض  هعاسلا  خـیش :
دیدرت دیامنیم  تابثا  هک  حضاو  تسیاهیانک  هلمج  نیا  دـشن ، ادـیپ  شنامیا  رد  يدـیدرت  کش و  رخآب  ات  لوا  زا  هک  ههجو  هّللا  مرک  بلاط 

هّللا مرک  یلع  دننام  مهعمجأب  باحصا  همه  اعطق  دنتـشاد  دوخ  نامیا  رد  يدیدرت  کش و  هباحـص  رئاس  ای  نیدشار  ءافلخ  رگم  ار  نارگید 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ینآ  دندوب و  هدیقع  رد  مدـق  تباث  دـیدرت  کش و  نودـب  رمع  رخآب  ات  دـندروآ  نامیا  هک  یلوا  زا  ههجو 

. دندومنن يرود  فارحنا و  مّلس 
رظن امـش  رگا  اثلاث  دنکیمن  ادـع  ام  یفن  ءیـش  تابثا  هک  دـینادیم  دوخ  ایناث  مدومنن  ظفلت  دـیدومرف  اقآ  هک  ترابع  نیاب  یعاد  الّوأ  یعاد :
ادخ دیدومن  يراک  هطلغم  مهاوخیم ) ترذعم  دیشخبب   ) ناتدوخ نایب  نیا  رد  امش  امتح  دنـشاب  هتـشادن  نارگید  دیاش  دیراد  يریگهدروخ 

هطلغم لایخ  رگا   ) دمآ امـش  نهذ  رد  یلایخ  هک  ضرف  رب  ماهتـشادن  دیدومن  امـش  هک  یلایخ  نینچ  یئوگهیانک و  رظن  وگاعد  تسا  دـهاش 
. مدرکیم ضرع  ار  یفنم  ای  تبثم  باوج  ات  دیدومنیم  لاؤس  یعاد  زا  هتسهآ  ار  هلمج  نیا  دوب  بوخ  دیتشادن ) ههبش  داجیا  يراک و 

رظن رد  هچنآ  تسا  ینمتم  دیامنیم  تالایخ  دیلوت  دوخ  باوج  زا  توکـس  هتبلا  تسه  يزیچ  هک  دناسریم  امـش  راتفگ  مالک و  زرط  خـیش :
. دیئامرف نایب  حیحص  دنس  اب  دیراد 

. دیئامرفن رارصا  دیرذگب و  هلحرم  نیا  زا  تسبوخ  منکیم  ضرع  مهزاب  دیدومن  ار  لاؤس  نیا  هک  دیدش  امش  لایخ  دیلوت  ببس  یعاد :
هدومن ینارگن  دـیلوت  امتح  دـیهدن  یفنم  ای  تبثم  حیرـص  باوج  رگا  دـیرادن  باوج  زج  هراچ  هتـشذگ  هدـش  یقالخا  فـالخ  رگا  خـیش :

. دشاب هتشادن  یبوخ  جیاتن  منکیم  نامگ 
قیاقح فشک  ات  دیدرگ  ببـس  دیدومرف  مدـیدهت  يرخا  ةرابعب  هکنیا  امـش و  رارـصا  دوشیمن ، بدا  هئاسا  هاگچـیه  یعاد  فرط  زا  یعاد :
دروم رد  اما  دـندومن . تبث  دوخ  بتک  رد  ار  قیاقح  هک  هدـش  ناـتدوخ  ءاـملع  فرط  زا  قیاـقح  زا  عون  نیا  فشک  مه  لوا  زور  زا  دوش و 

. دندشیم دیدرت  کش و  راتفرگ  یهاگ  دوب  هدیسرن  لامک  هبترمب  ناشنامیا  زونه  هک  هباحص  بلاغ  اقافتا  دیدرت  کش و 
رد دیجم  نآرق  رد  ياهروس  هک  نیقفانم  دننام  دیدرگیم  لزان  اهنآ  تمذم  رد  تایآ  دندنامیم و  دـیدرت  کش و  لاحب  اهنآ  زا  ضعب  اهتنم 

. دمآ اهنآ  تمذم 
مهزاب دـننک  يریگهدروخ  هنالهاج  ضغب  ّبح و  يور  درخیب  نامدرم  دـنکن  ددرگ  ینلع  تسین  راوازـس  اقالخا  تـالاؤس  لـیبق  نیا  یلو 

. منک ضرع  ینامدوخ  هتسهآ  ار  شباوج  دوخ  عقومب  دیئامرفب  هزاجا  ای  دیئامن  رظن  فرص  عوضوم  نیا  زا  منکیم  انمت 
. دندومنیم کش  هک  دندوب  اهنآ  ءزج  مهنع  هّللا  یضر  نیدشار  ءافلخ  هک  دیئوگب  دیهاوخیم  ینعی  خیش :

سکع رگا  مراذگیمن  باوج  الب  ار  امش  مه  یعاد  دیراد  يرارصا  هک  لاح  دیئامنیم  باصعا  کیرحت  دینکیم و  يراکهطلغم  اعقاو  یعاد :
ءاملع دیدومن  وهس  ادمع  ای  دیدومرف  هابتشا  میئوگیم  ام  دیدومرف  هکنیا  دیتسه و  امش  نآ  لوئسم  درخیب  ماوع  نایم  رد  دیامن  ادیپ  یلمعلا 

. هدیدرگ خیرات  رد  تبث  دناهدومن و  لقن  ناتدوخ  گرزب 
. دیئامرف نایب  تسا  یضتقم  دندومن  کش  یصاخشا  هچ  هدوب و  اجک  رد  اهنآ  کش  دنتشون و  عوضوم  هچ  رد  خیش :

هک دعب  دندومنیم  کش  یـصاخشا  هددعتم  تاعفد  رد  هکلب  هدوبن  هبترم  کی  دوشیم  مولعم  خـیراوت  رابخا و  بتک  رد  ریـس  زا  هچنآ  یعاد :
. دنتفرگیم رارق  یهلا  بضغ  بوضغم  دندنامیم و  یقاب  کش  نآ  رب  یضعب  یلو  دنتشگیم  رب  دشیم  تقیقح  فشک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تّوبن  رد  هّیبیدح  رد  رمع  ندومن  کش 
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يراخب و نیحیحـصلا  نیب  عمج  رد  يدیمح  رـصن  یبا  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  ظفاح  بقانم و  رد  فورعم  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  هچنانچ 
. هّیبیدحلا موی  یّکشک  ّطق  دّمحم  ةّوبن  یف  تککش  ام  هنع  هّللا  یضر  باّطخلا  نب  رمع  لاق  دناهتشون  ملسم 

. تسا هدوب  رتيوق  همه  زا  هّیبیدح  رد  کش  اهتنم  تسا  هدومن  کش  ترضح  نآ  توبن  رد  ررکم  هک  دناسریم  هفیلخ  مالک  زرط 
. هدیدرگ توبن  رما  رد  کش  ثعاب  هک  هدوب  هچ  هّیبیدح  رد  رگم  بحاص  هلبق  دیشخبب  باون :

. مناسریم ناتضرعب  سلجم  تقو  ياضتقاب  ار  شاهصالخ  یلو  تسا  لّصفم  هیضق  نیا  حرش  یعاد :

هّیبیدح هعقو 

لقن باحصا  يارب  حبص  هدروآ  ياجب  هرمع  هدرب و  فیرـشت  هکمب  باحـصا  اب  دید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
میهاوخ هکمب  ام  هّللا  ءاش  نا  دندومرف  ترـضح  تسیچ  باوخ  نیا  ریبعت  دیئامرفب  دیتسه  ام  ياهباوخ  ّربعم  دوخ  امـش  دندرک  ضرع  دومن 

(. دندومنن ار  فرشت  نامز  نییعت  یلو   ) دروآ میهاوخ  ياجب  لمع  تفر و 
رد دـندومرف  تکرح  همظعم  هکم  مزعب  باحـصا  اـب  تشاد  هّللا  تیب  تراـیزب  هک  یقوشب  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لاـس  ناـمه  رد 
ولج یتازیهجت  اب  دندش  ربخ  شیرق  راّفک  تسا ) مارح  زا  جراخ  رگید  فصن  مرح و  ءزج  شفـصن  هکم  کیدزن  تسا  یهاچ  هک   ) هّیبیدح

. هّکمب دورو  زا  دندومن  تعنامم  دندمآ و 
لوسر دنتشون  همانحلص  دندومن و  حلص  هکم  راّفک  اب  اذل  دوب  ترایز  طقف  شفده  هدماین  گنج  دصقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ 

. تشگرب اجنامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
دمآ دومن  ترـضح  نآ  توبن  لصا  رد  کش  هک  دناهتـشون  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هچنانچ  شدوخ  هتفگب  انب  رمع  کش  دروم  دوب  اـجنیا 

میروآیم و ياجب  لمع  هکم و  میوریم  ام  دیدومرفن  رگم  دیتسه  لوقلا  قداص  ربمغیپ و  هک  امـش  هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  ربمغیپ  تمدخ 
. دش فالخ  رب  ارچ  لاحلا  میئامنیم  ریصقت  سأر و  قلح  اجنآ  رد 

متفگ هچنآ  سپ  دـندومرف  ترـضح  هّللا  لوسر  اـی  هن  درک  ضرع  میوریم  لاـسما  متفگ  مدومن و  ناـمز  نییعت  نم  اـیآ  دـندومرف  ترـضح 
اذـلف دراد  دوز  رید و  دـنوادخ  تیـشمب  باوخ  ریبـعت  اـهتنم  دـش  دـهاوخ  عقاو  باوخ  ریبـعت  هّللا و  ءاـش  نا  تفر  میهاوخ  تسا و  حـیحص 
ایْؤُّرلا َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل  هک  دروآ  ار  حـتف )  ) هروس 48 هیآ 27  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  قیدـصت  يارب  دـیدرگ  لزان  لیئربج 

ًاْحتَف َِکلذ  ِنُود  ْنِم  َلَعَجَف  اوُمَْلعَت  َْمل  ام  َِملَعَف  َنُوفاَخت  َنیِرِّصَقُم ال  َو  ْمُکَـسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََـتل  ِّقَْحلِاب 
. ًابیِرَق

. لزلزتم نامدرم  تباث و  نینمؤم  يارب  دوب  یناحتما  هک  هّیبیدح  هیضق  زا  ياهصالخ  دوب  نیا 
یلکب دوخ  زا  هک  تسا  هدـنریگ  نیریـش و  بلطم  يردـقب  دـنتفگ  هدومن  دـیدش  هدـنخ  هدرک  رظن  اهتعاسب  نایاقآ  دیـسر  اـجنیاب  هک  نخس 

بـش فـصن  زا  یلیخ  مه  بشما  دـش  هتفرگ  ناـیاقآ  تقو  زا  یلیخ  بشید  میدـش  سلجم  لـها  تمحز  بابـسا  اـعقاو  میوـشیم و  دوـخیب 
مرگرـس دندروآ  یکاروخ  ینیریـش و  يردق  ياچ و  نیب  نیمه  رد  میهد  همتاخ  ار  سلجم  تسبوخ  تسین  یئوکین  راک  اقالخا  هتـشذگ و 

. میروآ نوریب  رطاخ  یگتفرگ  زا  ار  نایاقآ  هک  میدش  حیرفت  حازم و 

هرظتنم ریغ  ياهوگتفگ 

امـش اب  ار  دوخ  تقو  رتشیب  هک  میتشاد  لیم  میدش  رورـسم  یلیخ  امـش  یقالخا  هبذج  زا  اصوصخم  امـش  تاقالم  زا  ام  بحاص  هلبق  ظفاح :
یفرح ره  دنامیم و  تکاس  مامت و  بوذـجم  دوش  مالک  مه  سلاجم و  امـش  اب  سک  ره  هک  تسا  يوق  يردـقب  امـش  هبذاج  میئامن  فرص 
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رابجا مکحب  راچان  هک  مینکهچ  یلو  هدنام  لامجا  هتوب  رد  هک  میراد  میتشاد و  اهفرح  یلیخ  ام  هچنانچ  دـنامیم  شلایخ  نطاب  رد  دراد  مه 
دیراذگب تنم  ام  رب  یلاعبانج  تسا  دـیما  درذـگیم  شتقو  هک  میراد  یمومع  یـصخش و  مزال  ياهراک  مه  اجنآ  رد  میدرگرب  نطوب  دـیاب 

. میوش دنمهرهب  الماک  ناترضحم  زا  ات  دیوش  امرف  فیرشت  ام  ياوأم  لزنمب و 
اهامـش اریز  دوش  هفرط  کی  بلطم  یتسیاب  هدیـسر  کیراب  ياـهاجب  راـک  اریز  دـینک  تکرح  امـش  میراذـگیمن  اـم  ظـفاحب ) ور  : ) باون

دوز دنریگ  رارق  ام  لباقم  رد  رگا  دنوریم  یـضاق  اهنت  دنناهرب و  لیلد و  دقاف  یلکب  اههعیـش )  ) اهیـضفار نایاقآ  هک  دیتفگیم  اهامب  هشیمه 
. دنوشیم طقاس 

نیرظان و ام  ات  دوش  مولعم  تقیقح  امتح  یتسیاب  مینیبیم  نوبز  طقاس و  ار  امـش  ام  الماک  تاـسلج  نیا  رد  ناـیاقآ  امـش  راـتفگ  سکع  رب 
. مینک يوریپ  میدید  قح  ار  یقیرط  ره  لقاع  نیعمتسم 

دنمجرا بیطخ  نایب  نسح  ناسل و  تقالط  یقالخا و  تیباّذج  هکلب  دیتشادنپ  طقاس  تکاس و  ار  ام  هک  دیدومن  هابتشا  باّونب ) ور  : ) ظفاح
مرگ الماک  رگا  میاهدشن و  یـساسا  نانخـس  دراو  زونه  ام  الا  میهدـن و  رازآ  ار  زیزع  نامهم  هدومن و  بدا  تیاعر  هک  هدومن  تکاس  ار  ام 

. تسا قح  تبثم  ام  لئالد  ام و  اب  قح  هک  دید  دیهاوخ  لیلد  ناهرب و  هماقا  اب  میوش  تبحص 
هدوب و لیلد  ناهرب و  اب  یقطنم و  مامت  میدینـش  بحاص  نیظعاولا  ناطلـس  هلبق  رورـس و  یلوم و  زا  هچنآ  بشما  ات  ام  ظـفاحب ) ور  : ) باون

. میدید تکاس  لیلد  قطنم و  لباقم  رد  ار  امش 
هک میاـمنیم  رطخ  مـالعا  میوـگیم و  امـشب  احیرـص  نـم  دـیئامن  لـیلد  هماـقا  دـینامب و  دـیاب  اـعطق  سپ  تـسه  یلئـالد  دـیئامرفیم  هچناـنچ 

رهاظ تسا  راوازس  هچنانچ  ار  قح  رگا  تسا و  هدش  ياهّدع  هدیقع  رد  دیدرت  ثعاب  تالجم  اههمانزور و  رد  لقن  اهبـش و  نیا  ياهوگتفگ 
. دوب دیهاوخ  لوئسم  تعیرش  بحاص  دزن  رد  اعطق  دینکن 

( توکس يردق  زا  سپ  تفرگ  دوخب  يروآتهب  توکس  سلجم  تقو  نیا  رد  )
دنتسه دهـشم  رفاسم  ناشدوخ  هدومرفب  انب  ناشیا  دیئامنب  مه  ار  زیزع  نامهم  ياقآ  نیا  هظحالم  امـش  باون ) هب  ور  هدیرپ  گنر  اب  : ) ظفاح

ناشتمحز بابـسا  نیا  زا  شیب  هک  تسین  قالخا  بدا و  راوازـس  دـندنام  ام  رطاخ  ضحم  دنتـشاد  تکرح  لایخ  ایوگ  تسا  زیزع  ناشتقو 
. میوش

هتشاد یمهم  راک  ره  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  حیحص  دیدومرف  ینایب  صلخم  تکرحب  عجار  یلو  متسه  امش  فطل  زا  نونمم  یلیخ  یعاد :
مه یعاد  دیـشاب  رـضاح  نایاقآ  مه  رگید  لاس  کی  ات  تسین  یعنام  چـیه  یعاد  فرط  زا  منادیم  زیچاـن  ینید  تامدـخ  لـباقم  رد  مشاـب 

سلاجم زا  یعاد  هفیظو  ءادا  زا  هتشذگ  دیآ  نوریب  هدرپ  ریز  زا  قح  ات  میئامنب  هفیظو  ماجنا  هتسویپ  هک  تسا  نیمه  ام  هفیظو  نوچ  مرضاح 
. دیاهداد رارق  دوخ  بوذجم  ار  یعاد  اقالخا  هک  یلاعبانج  اصوصخم  میامنیم  يرادربهرهب  هک  مدنسروخ  ملع  لها 

. میاهدش ناشیا  تمحز  بابسا  هک  ملجخ  یلیخ  ناخ  یلع  بوقعی  ازریم  ياقآ  مرتحم  نابزیم  زا  طقف 
لاح اب  هبترم  کی  دنشابیم  شابلزق  مرتحم  لاجر  زا  هک  مرتحم  ناوخا  ناخ  یلع  تلادع  ناخ و  یلع  راقفلا  وذ  ناخ و  یلع  بوقعی  ازریم  )
لزنم نیا  رد  یلاعبانج  رمعلا  مادام  رگا  میتسین  لزنم  بحاص  ام  میتشادـن  ار  نایب  عون  نیا  راظتنا  امـش  زا  ام  هک  دـندرک  دـنلب  ادـص  بلقنم 

زا هاش ، دمحم  دیـس  ياقآ  بانج  دشابیم  ام  راختفا  ببـس  امـش  دوجو  میتسه و  راد  ارـس  لزنم  نیا  رد  ام  نوچ  دیرادن  امب  یتمحز  دـینامب 
ار ینید  سلجم  نیا  راختفا  یبش  دـنچ  تسا  نکمم  دـندومرف  رواشیپ ، هعیـش  ياملع  زا  رتخا ، لیدـع  دیـس  اقآ  باـنج  و  رواـشیپ ، فارـشا 

(. دیهدب ام  لزنمب 
تـسا رارقرب  سلجم  نیا  دنتـسه و  رواشیپ  رد  نیظعاولا  ناطلـس  هلبق  هکیمادام  تسا  نکمم  ریغ  دندومرف  ناخ  یلع  بوقعی  ازریم  ياقآ  )

(. دنشاب اج  نیمه  یتسیاب 
. مراد ار  نانتما  رکشت و  لامک  اصوصخ  مرتحم  نانابزیم  زا  امومع و  نایاقآ  زا  یعاد :
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بحاص هلبق  هک  يروط  نیمه  یلو  مینامیم  رگید  زور  دـنچ  تسه  ناـیاقآ  لـیم  نوچ  درادـن و  یعناـم  توکـس ) يردـق  زا  دـعب  : ) ظـفاح
مهارف لماک  لداعت  ات  دـیهد  رارق  تاـثحابم  زکرم  ار  اـم  لزنم  تسبوخ  تسا  تمحز  بابـسا  اـجنیا  رد  تیعمج  ندـمآ  بش  ره  دـندومرف 

. دیآ
تیعمج نیا  يارب  دراد و  تعسو  اب  ترامع  غاب و  تسا  عیسو  لزنم  نیا  نوچ  دیوش  امرف  فیرشت  نایاقآ  امتح  هک  مرادن  يرارـصا  یعاد :
تمدـخ مرـضاح  لیم  لامک  اب  دـیئامرفب  رما  اج  ره  تسین  یعنام  صلخم  فرط  زا  اـّلا  دـیدراذگ و  اـجنیا  رب  رارق  ناـتدوخ  تسا  رتهداـمآ 

. مسریم
دنرادـن هقباس  ام  لاحب  دـندروآ و  فیرـشت  هزات  ظفاح  ياقآ  رگا  تسین  یعنام  چـیه  شابلزق  تعامج  لزنم و  زا  ناخ : یلع  بوقعی  ازریم 

. دنرادن یگهتسخ  نیدراو  يرازگتمدخ  یئاریذپ و  زا  دنتسه و  عون  راذگتمدخ  امومع  شابلزق  تعامج  هک  دننادیم  یلاها  مومع  یلو 
یبهذـم تارظانم  ینید و  ثحب  ملع و  سلجم  دنتـسب . وا  رب  ياهیاریپ  هک  صوصخلا  یلع  تسا  نیدراو  زکرم  هشیمه  لزنم  نیا  اصوصخم 

. دیامنیم رکشتم  دنسروخ و  ار  مومع  شیپ  زا  شیب 
تباجا يارب  یلو  هدـنام  لطعم  هک  مراد  لـحم  رد  يرایـسب  ياـهراک  نوچ  رواـشیپ  رد  فقوت  تسا  راوشد  یلیخ  نم  رب  هکنیا  اـب  ظـفاح :

. هّللا ءاش  نا  بش  ادرف  ات  میوشیم  صخرم  الاح  سپ  میامنیم  تعاطا  نایاقآ  توعد 

بجر 45 هبنشجنپ 29  هلیل  متفه  هسلج 

هسلج عورش 

(. دش مالک  حاتتفا  نایاقآ  فرط  زا  سلجم  تیمسر  یلومعم و  ياهتبحص  ياچ و  فرص  زا  سپ  دندروآ  فیرشت  نایاقآ  بش  لوا  )
لیلد امش  زا  بحاص  ظفاح  رورس  هلبق و  هک  دیدومن  یتانایب  لبق  بش  دنچ  بحاص  هلبق  تعامج ) ّتنس و  تعامج  ماما  ، ) یحلا دبع  دیس 

. تفر نایم  زا  بلطم  دیدومن و  مرگرس  ار  ام  یملع  هطلغمب  حالطصاب  ای  دیتفر  هرفط  ای  دنتساوخ 
. دیئامرف يروآدای  منکیم  شهاوخ  تسین  مرظن  هدنام  باوجیب  امش  لاؤس  مادک  هدوب و  هچ  بلطم  دیئامرفب  یعاد :

نیمهب هتشاد  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  یناسفن  داحتا  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیـس  هک  دیدومرفن  لبق  بش  دنچ  امـش  رگم  دیس :
. هدوب ءایبنا  مامت  رب  لضفا  تهج 

. تسه هدوب و  یعاد  هدیقع  راتفگ و  نیا  تسا  حیحص  یعاد :
. دیدراذگ باوجالب  ار  ام  لاکشا  ارچ  سپ  دیس :

هرفط و دیهدب  وگاعدب  يراک  هطلغم  هرفط و  تبسن  دیدوب  شوگ  اپارس  اهبش  مامت  هک  امش  زا  تسا  بجعت  دیدومرف و  هابتشا  یلیخ  یعاد :
دینک تقد  بوـخ  رگا  هدروآ و  فرح  فرح  هدوـب  مـالکلا  رجی  مـالکلا  ياـضتقمب  هدـش  تبحـص  هچنآ  هـکلب  هدوـبن  راـک  رد  ياهـطلغم 

ره لاحلا  مدوب  باوجب  روبجم  یعاد  دـندومن و  یتالاؤس  نایاقآ  هکلب  مدرواین  ناـیمب  یجراـخ  فرح  وگاـعد  هک  دومن  قیدـصت  دـیهاوخ 
. یلاعت هّللا  نوعب  مرضاح  باوج  يارب  دیئامرفب  دیراد  یلاؤس 

یکی ود  ره  هک  دیآ  لصاح  اهنآ  نیب  نانچ  یناسفن  داحتا  دـندرگ و  دـحتم  مه  اب  رفن  ود  تسا  نکمم  هنوگچ  میمهفب  میلیام  یلیخ  دـیس :
. دنشاب

تقیقح زاجم و  داحتا  نیب  قرف 

هکلب هدمآ  نهربم  دوخ  ماقم  رد  نآ  هلاحتـسا  تسا و  نالطبلا  یهیدـب  عنتمم و  لاحم و  تقیقح  يانعمب  نینثالا  نیب  داحتا  عوضوم  یعاد :
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. مالک رد  هغلابم  زاجم و  تهج  زا  رگم  تسین  داحتا  يوعد  سپ  تسا  هیلوا  تایهیدب  زا  وا  عانتما 
. دنیامنیم داحتا  يوعد  ابلاغ  دنراد  تهباشم  تاهج  زا  یتهج  رد  ای  دنراد  ار  تبحم  تدش  مه  اب  هک  رفن  ود  اریز 

هک تسا  زراب  رهاظ و  مه  قح  ءایلوا  تاملک  رد  یّتح  تسا  رایسب  هغلابم  زا  عون  نیا  مجع  برع و  ءارعـش  ءابدا و  زا  ناگرزب  تاملک  رد  و 
. دیامرفیم هک  تسا  مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالومب  بوسنم  ناوید  رد  هلمج  زا 

ةریثک روما  یف  لاجر  مومه 
دعاسم قیدص  ایندلا  یف  یمه  و 

تمسق نیمسج  نیب  حورک  نوکی 
دحاو حورلا  نامسج و  امهمسجف 

نم یلیلب  رتشین  مسرتیم  هک  دینکن  دـصف  ارم  درکیم  سامتلا  دـننک  شدـصف  دنتـساوخ  هک  ینامز  تسا  فورعم  يرماع  نونجم  تالاح  رد 
. دناهدروآ مظنب  ار  ینعم  نیمه  ءابدا  اذلف  هتفرگ  ياج  نم  باصعا  قورع و  رد  یلیل  هک  دسرب 

شین مسرتیمن ز  نم  نونجم  تفگ 
شیب تسا  نیگنس  هوک  زا  نم  ربص 

تسا رپ  نم  دوجو  یلیل  زا  کیل 
تسا رد  نآ  تافص  زا  رپ  فدص  نیا 

تسا ینشور  لد  نآ  هک  یلقع  نآ  دناد 
تسین قرف  نم  یلیل و  نایم  رد 

ینک مدصف  نوچ  داّصف  يا  مسرت 
ینز یلیل  رب  هاگان  ار  شین 

نم تسیک  یلیل  یلیل و  میک  نم 
ندب ود  ردنا  میحور  یکی  ام 
هحور یحور  یحور و  هحور 

ندبلا یف  اشاع  نیحورلا  يری  نم 
نایب و نیریـش  رعاش  هچنانچ  دید  دـیهاوخ  رایـسب  ازاجم  تاریبعت  لیبق  نیا  زا  ۀـغلابملا  ثیح  نم  دـینک  هعلاطم  ار  بدا  بابرا  بتک  رگا  و 

. هدورس بیبل  بیدا 
انا يوها  نم  يوها و  نم  انا 

اندب انللح  ناحور  نحن 
هترصبا ینترصبا  اذاف 

انا ناک  هترصبا  اذا  و 

یلع ربمغیپ و  یناسفن  داحتا 

یناسفن داحتا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدرک  ضرع  رگا  هکنیاب  منکیم  هجیتن  ذخا  کنیا  مریگن  همدـقم  رد  ار  نایاقآ  تقو  نیا  زا  رتشیب 
لئاق یسک  رگا  هدومنن و  یقیقح  داحتا  يوعد  يدحا  هکنآ  هچ  دورن  یقیقح  داحتاب  امـش  هجوت  دراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب 

. تسا طقاس  رابتعا  هجرد  زا  لطاب و  لطاع و  اعطق  دوش  داحتا  نینچب 
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هیلع نینمؤـملا  ریما  یلع  امّلـسم  مسج و  هن  تسا  تـالامک  حور و  يواـست  نآ  زا  دارم  تقیقح و  هن  تسا  زاـجم  ثیح  زا  داـحتا  نیا  سپ 
. لیلّدلا صّنلاب و  جرخ  ام  ّالا  تسا  هدوب  يواسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  تافص  تالامک و  لئاضف و  عیمج  رد  مالّسلا 

هدوب يربمغیپ  رد  کیرش  مه  یلع  هک  دناسریم  امـش  راتفگ  نیا  دنـشاب و  ربمغیپ  ود  ره  یلع  دّمحم و  یتسیاب  هدعاق  نیا  يور  سپ  ظفاح :
. تسا هدوب  ود  ره  رب  يواست  تهج  زا  مه  یحو  لوزن  دب  و ال 

امـش زا  میرادـن و  هدـیقع  يزیچ  نینچب  نایعیـش  زا  يدـحا  هن  ام و  هن  تسین  دـیدومن  نایب  امـش  هک  مسق  نیا  دـیدومرف  هطلغم  قحلا  یعاد :
. ددرگ رارکت  هتفگ  بلاطم  هک  دیریگب  هلداجمب  ار  سلجم  تقو  هک  متشادن  راظتنا 

نآ هدـیدرگ و  جراخ  لیلد  صنب و  هک  يزیچ  نآ  رگم  لیلدـلا  صنلاب و  جرخ  ام  ّالا  دـندّحتم  تالامک  عیمج  رد  هک  مدرک  ضرع  لاـحلا 
. تسا ماکحا  یحو و  لوزن  هلمج  زا  هک  تسا . نآ  طئارش  هّصاخ و  توبن  ماقم  نامه 

ياهبش رد  ام  هک  دید  دیهاوخ  دیئامرف  هعجارم  هرشتنم  تالجم  دئارجب و  دیدومرف  شومارف  رگا  هدش و  شومارف  هیـضام  یلایل  تانایب  رگم 
نید و تیعبت  تحت  رد  نکل  هدوـب و  توـبن  ماـقم  دـجاو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  هلزنم  ثیدـح  نمـض  میدـناسر  تاـبثاب  هتـشذگ 

یـسوم نامز  رد  نوراه  هچنآ  زا  شیب  شتوبن  ماقم  هدوبن و  راوگرزب  نآ  رب  یحو  لوزن  اذـلف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنالا  متاـخ  تعیرش 
. تسا هدوبن  هتشاد 

. تسا توبن  طیارش  توبن و  رد  يواستب  هدیقع  شاهمزال  دیدش  تالامک  لیاضف و  عیمج  يواستب  لئاق  امش  یتقو  ظفاح :
دیدومن نایب  هک  تسنیا  زا  ریغ  بلطم  دومرف  دیهاوخ  قیدصت  دیدش  قیقد  هک  يردق  یلو  دـیایب  رظنب  روطنیا  تسا  نکمم  رهاظ  رد  یعاد :

رب بتارم  نآ  زا  ضعب  نابحاص  تسا  یبتارم  توبن  يارب  زا  دـیجم  نآرق  هفیرـش  تایآ  مکحب  هک  میدومن  تباث  هیـضام  یلایل  رد  هچناـنچ 
: دیامرف دیجم  نآرق  رد  احیرص  هچنانچ  دنراد  يرترب  ماقم  رگید  ضعب 

. ٍضَْعب یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت 
ٌدَّمَُحم َناک  ام  دیامرفیم : بازحا )  ) هروس 33 هیآ 40  رد  تهج  نیمهب  تسا  هیدّـمحم  هّصاخ  توبن  هبترم  ءاـیبنا  بتارم  عیمج  زا  لـمکا  و 

َنیِِّیبَّنلا َمَتاخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ 
رد تالامک  ریاس  یلو  درادن  هار  يدحا  یصاصتخا  لامک  نیا  رد  سپ  هدیدرگ  ّتیمتاخ  بجوم  هک  تسا  یصاصتخا  توبن  لامک  نامه 

. تسا رامشیب  رایسب و  یسب  نیهارب  لئالد و  ینعم  نیا  توبث  يارب  تسا و  دراو  تاواسم  مکح 
. دیراد اعدم  تابثا  رب  یلیلد  دیجم  نآرق  زا  ایآ  دیس :

هلهابم هیآب  داهشتسا 

هلهابم هیآ  دیجم  نآرق  زا  لیلد  رتگرزب  دشابیم و  ام  ینامسآ  مکحم  دنـس  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  ام  لیلد  نیلوا  هتبلا  تسا  یهیدب  یعاد :
َو انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  دیامرفیم  احیرـص  هک  تسا 

. َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ 
نایبلا و فشک  ریسفت  رد  یبلعث  قاحسا  وبا  ماما  ریبک و  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  دننام  ناتدوخ  نیرّـسفم  ءاملع و  نایعا  زا  گرزب  لاجر 
حیحص و رد  جاّجح  نب  ملسم  فاّشک و  رد  يرشخمز  هّللا  راج  لیزنتلا و  راونا  رد  يواضیب  یـضاق  روثنملا و  رد  رد  یطویـس  نیّدلا  لالج 

هّمهملا لوصف  رد  یکلام  نیدلا  رون  ءایلوالا و  ۀیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  بقانم و  رد  یطـساو  یعفاش  یلزاغم  نبا  هیقف  نسحلا  وبا 
رد يزوج  نبا  طبس  هدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  بقانم و  رد  یمزراوخ  دّیؤملا  وبا  دئارف و  رد  ینیومح  مالسالا  خیـش  و 

هقرحم و قعاوص  رد  یّکم  رجح  نبا  بلاطلا و  ۀیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  لوئسلا و  بلاطم  رد  هحلط  نب  دمحم  هرکذت و 
. هدوب مارحلا  ۀّجح  يذ  ای 25  نآ 24  هک  دنسیونیم  هلهابملا  موی  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  تارابع  ظافلا و  رد  يدایز  مک و  رصتخمب  مهریغ 
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نارجن ياراصن  اب  ربمغیپ  هثحابم 

قیلثاج بقاع و  دیس و  لیبق  زا  اهنآ  گرزب  ءاملع  دومن  مالساب  توعد  ار  نارجن  ياراصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هکنیا  زا  سپ 
اب تاقالم  هسلج  دـنچ  رد  دـندوب و  رفن  دصیـس  بیرق  هک  دوخ  عابتا  اب  هنیدـمب  دـندمآ  دـندوب  رفن  داتفه  زا  هداـیز  هک  نارگید  همقلع و  و 
نآ لئالد  هک  اریز  دندش  باجم  تسا  لّصفم  رایسب  هک  ترـضح  نآ  هتباث  لئالد  لباقم  یملع و  تارظانم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

اب ار  ترـضح  نآ  ندـمآ  ربخ  یـسیع  ترـضح  هکنیا  دوخ و  ّتیناقح  تاـبثا  رب  دوب  اـهنآ  تسد  رد  هک  ياهربتعم  بتک  يور  زا  ترـضح 
( هّکم رد   ) ناراف ياههوک  زا  رتش  رب  راوس  هک  دـنراد  ار  يروهظ  نینچ  راظتنا  هّللا  حور  ترـضح  رابخا  يور  يراصن  هداد و  راثآ  میالع و 

. دندرگ میلست  هکنآ  زج  دنتشادن  یباوج  هک  دوب  يوق  ياهزادناب  دیامنیم  ترجاهم  تسا ) هنیدم  رد  هک   ) دحا ریع و  نیب  ام  رهاظ و 
بسح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دندیچیپ  رس  میلـست  مالـسا و  زا  نوچ  دندرگ . میلـست  هک  دراذگن  ماقم  دنـسم و  هاج و  ّبح  یلو 

. دش دعب  زورب  لوکوم  رما  نیا  دندرک  لوبق  يراصن  ددرگ  ادج  بذاک  زا  قداص  ات  دومن  هلهابم  داهن  شیپ  اهنآب  راگدرورپ  رمالا 

هلهابم يارب  يراصن  ندش  هدامآ 

کی هوک  هنماد  هنیدـم  هزاورد  نوریب  رد  دوخ  ياـملع  زا  رفن  داـتفه  زا  هداـیز  قاـّفتاب  يراـصن  تیعمج  ماـمت  دوب  هاگهدـعو  زور  هک  ادرف 
يارب ناوارف  تیعمج  اب  یلاع  رایـسب  تالیکـشت  قارطمط و  اب  دـب  ـال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـندوب  رظتنم  هداتـسیا و  فرط 

. دوش امرف  فیرشت  اهنآ  ندرک  بوعرم 
پچ و فرط  رد  ياهّللجم  هبوجحم  نز  تسار و  فرط  رد  یناوج  هک  یتلاح  رد  دـمآ  نوریب  ءایبنالا  متاخ  دـشزاب و  هنیدـم  هعلق  رد  هاگان 

فقـسا دماین ) نوریب  اهنآ  اب  يدـحا  رگید  و   ) دـنتفرگ رارق  يراصن  لباقم  یتخرد  ریز  رد  ات  دـندمآ  ترـضح  نآ  يور  لباقم  رد  هچب  ود 
نب یلع  شّمع  رسپ  داماد و  ناوج  نآ  دنتفگ  دندمآ  نوریب  دّمحم  اب  هک  دنتـسیک  اهنیا  نیمجرتم  زا  درک  لاؤس  اهنآ  ياملع  ملعا  ینارـصن 

. دنانیسح نسح و  وا  ناگدازرتخد  هون و  هچب  رسپ  ود  نآ  همطاف و  شرتخد  نز  نآ  بلاط و  یبأ 
ار دوخ  نازیزع  نیرتزیزع  ناّصاخ و  نادنزرف و  کیدزن و  ناشیوخ  هک  تسا  نئمطم  هنوگچ  دّمحم  دینیبب  تفگ  ینارصن  ياملعب  فقـسا 
زا امتح  يدرکن و  رایتخا  ار  ناشیا  زگره  يدوب  باب  نیا  رد  یفوخ  ای  يدـیدرت  ار  وا  رگا  هّللا  هداد و  رارق  الب  ضرعم  رد  هدروآ و  هلهابمب 
ۀهج رگا  مینک  هلهابم  وا  اب  هک  تسین  تحلـصم  ادـبا  يدراذـگ  راـنک  رب  هثداـح  نیا  زا  ار  دوخ  نازیزع  لـقاال  اـی  يدومن و  زارتحا  هلهاـبم 
دوخ رهـشب  دـهاوخ و  وا  هچ  رهب  مینک  هحلاـصم  يو  اـب  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  سپ  مدروآیم  ناـمیا  يوـب  دوـبن  مور  رـصیق  زا  فوـخ 

اب ام  مساقلا  ابأ  ای  کلهابن  ّانا ال  هک  داتسرف  ماغیپ  ترضح  يارب  فقـسا  سپ  تسا  تحلـصم  نیع  یتفگ  هچنآ  دنتفگ  همه  مینک  تعجارم 
. دندومرف لوبق  مه  ترضح  مینکیم  هحلاصم  هکلب  مینکیمن  هلهابم  وت 

هک الط  لاقثم  رازه  دـشاب و  مهرد  لهچ  هّلح  ره  تمیق  هک  یقاوا  ياههّلح  زا  هّلح  رازه  ود  رب  دـش  هتـشون  نینمؤملا  ریمأ  طـخب  همانحـلص 
نطوب هاگنآ  دیـسر  نیفرط  ءاضماب  دـنهدب و  بجر  رد  ار  رگید  فصن  و  مّرحم ، رد  دوب  ـالط  لاـقثم  دـصناپ  هّلح و  رازه  هک  ار  نآ  فصن 
ربمغیپ نامه  دّـمحم  نیا  هک  مینادـیم  امـش  نم و  هّللا  تفگ و  دوخ  نارایب  دوب  اـهنآ  ءاـملع  زا  یکی  هک  بقاـع  هار  نیب  رد  دنتـشگرب  دوخ 

زا هدش و  لصأتـسم  هکنآ  رگم  هدرکن  هلهابم  يربمغیپ  چـیه  اب  سکچـیه  هک  مسق  ادـخب  تسا  ادـخ  لبق  زا  دـیوگیم  هچنآ  تسا و  دوعوم 
یقاب یئاسرت  چـیه  نیمز  يور  رب  میدـشیم و  كاله  یگمه  میدرکیم  هلهابم  ام  رگا  اـعطق  هدـنامن و  هدـنز  یکی  اـهنآ  کـچوک  گرزب و 

. دنامیمن
. دندادیم تکرح  دوخ  لحم  زا  ار  اههوک  دندرکیم  تساوخرد  ادخ  زا  رگا  هک  مدید  یئاهتروص  مدرک  رظن  ناشیا  رد  نم  هک  مسق  ادخب 

ههجو هّللا  مرک  یلع  هک  دراد  ام  ثحب  عوضوم  اب  یطبر  هچ  یلو  تسا  نیملـسم  مامت  لوبق  دروم  حیحـص و  دیدومرف  نایب  ار  هچنآ  ظفاح :

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


. دراد یناسفن  داحتا  ادخ  لوسر  اب 
. دشابیم ادیوه  رهاظ و  گرزب  بلطم  دنچ  هیضق  نیا  رد  اریز  دشابیم  انَسُْفنَأ  هلمج  اب  هیآ  نیا  رد  ام  داهشتسا  یعاد :

زا یحیـسم  گرزب  ءاـملع  دومنیمن و  هلهاـبم  تأرج  دوبن  قح  يذ  رگا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیناّـقح  تاـبثا  ـالوا 
. دندومنیمن رارف  هلهابم  نادیم 

دـشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نادـنزرف  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هکنآ  رب  دـنکیم  تلـالد  هیآ  نیا  هکنآ  اـیناث 
(. مدومن هراشا  لوا  بش  رد  هچنانچ  )

فرشا تبترم  یمتخ  ترضح  زا  دعب  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نینمؤملا  ریمأ  هک  ددرگیم  تباث  هفیرـش  هیآ  نیاب  اثلاث 
ریغ يزار و  رخف  يواضیب و  يرـشخمز و  لیبق  زا  ناتدوخ  بّصعتم  ءاملع  عیمج  هچنانچ  ترـضح  نآ  دزن  دناهدوب  مدرم  نیرتزیزع  قلخ و 

. دناهتشون ناشیا 
اجنآ ات  هدومن  ار  ابع  لآ  نت  جنپ  نیا  عامتجا  زا  یقیاقح  رکذ  هلّصفم  هحورشم  اب  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  يرـشخمز  هّللا  راج  اصوصخم  و 

ابع ریز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـب  هک  اـبع  باحـصا  تیلـضفا  رب  لـیلد  نیا  زا  ياوقا  هک  تسا  یلیلد  رتگرزب  هیآ  نیا  دـیوگ  هک 
. دشابیمن دندش  عمج 

سفن ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  لیلدـب  هدوب  همه  زا  لضفا  رتالاب و  ربمغیپ  باحـصأ  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  اعبار 
. تسا هدناوخ  هفیرش  هیآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

دراد تریاغم  ياضتقا  توعد  هک  اریز  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  دّمحم  ترضح  صخش  سفن  انـسفنا  زا  دارم  تسا  یهیدب 
. تسا ربمغیپ  سفن  هلزنمب  هک  دشاب  يرگید  توعد  دارم  دیاب  سپ  دناوخب  ار  دوخ  هک  دوشیمن  رومأم  زگره  ناسنا  و 

نآ اب  يدـحا  مالّـسلا  مهیلع  همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع و  زا  ریغ  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیثدـحم  نیرّـسفم و  نیّقثوم  قافتاب  نوچ  و 
هّللا مالـس  ارهز  ترـضح  مکءاسن  انءاسن و  اب  مالّـسلا و  امهیلع  نینـسح  مکئانبا  انئانبا و  هلمج  اب  سپ  دناهدوبن  رـضاح  هلهابم  رد  ترـضح 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  زج  هسدقم  تئیه  نآ  رد  دوش  هدرک  ریبعت  انسفنا  هب  هک  یـسک  رگید  دنوشیم و  جراخ  اهیلع 
یلع هتمظع  ّتلج  یلاعت  قح  هک  دوشیم  تباث  مالّسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  نیب  یناسفن  داحتا  هک  تسا  انـسفنا  هلمج  نیمه  زا  سپ  هدوبن 

. تسا زاجم  داحتا  دارم  اعطق  سپ  تسا  لاحم  سفن  ود  نایم  یقیقح  داحتا  نوچ  هدناوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  سفن  ار 
رد يواست  تازاجم  برقا  دعبا و  رب  لمح  زا  تسیلوا  تازاجم  برقا  رب  ظفل  لمح  هک  تسا  دراو  لوصا  ملع  رد  هک  دـننادیم  رتهب  نایاقآ 

جراخ عامجا  لیلدـب و  هچنآ  هک  میدرک  ضرع  البق  اـم  دوش و  جراـخ  لیلدـب  هچنآ  رگم  تسا  تـالامک  عیمج  رد  تکرـش  روما و  عیمج 
. مینادیمن کیرش  هصیصخ  نیا  رد  مّظعم  ربمغیپ  اب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یحو  لوزن  ترضح و  نآ  هّصاخ  توبن  تسا 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  دوخ  هلیسوب  قالطالا  یلع  ضاّیف  ءدبم  زا  ضیف  اعطق  دنشابیم و  کیرـش  تالامک  ریاس  رد  هفیرـش  هیآ  مکحب  یلو 
. دشابیم ام  ياعدم  هک  تسا  یناسفن  داحتا  لیلد  دوخ  نیا  هدیسر و  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  هلآ 

. دشابیمن یلوا  رگید  زاجم  زا  يزاجم  دشابن و  دارم  ازاجم  سفن  توعد  اجک  زا  ظفاح :
افاصنا دیدیـسر  تسب  نب  هب  یتقو  دـیوشن و  جراخ  فاصنا  قیرط  زا  دـینکن و  عیاض  ار  سلجم  تقو  دـینکن و  هشقاـنم  منکیم  اـنمت  یعاد :

. میرادن ار  هلداجم  مالک و  رد  هشقانم  راظتنا  یفاصنااب  لیلج  ملاع  امش  لثم  زا  اعطق  دیرذگب و  دیراذگب و 
ءالـضف هاوفا  هنـسلا و  رد  رگید و  زاجم  زا  تسا  رت  عیاش  ازاجم  سفن  قـالطا  هک  تسا  تباـث  زین  لـضف  لـها  دزن  رد  دـینادیم و  دوخ  اریز 
يدارفا هک  تسا  هدـش  ررکم  مدرک  ضرع  ـالبق  هچناـنچ  دـنیامنیم  ازاـجم  داـحتا  يوـعد  هک  تسا  عیاـش  ءارعـش  ءاـبدا و  مـجع و  برع و 
مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  هرابرد  ثیداحا  رابخا و  ناسل  رد  ینعم  نیا  اصوصخم  ینم و  ناج  هلزنمب  وت  دناهتفگ  رگیدکیب 

. دوصقم تابثا  رب  هدحیلع  تسا  یلیلد  کی  ره  هک  هدیسر  رایسب 
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یلع ربمغیپ و  داحتا  رد  رابخا  زا  دهاوش 

دنیامنیم لقن  بقانم  رد  مزراوخ  بیطخ  دـمحا  نب  قفوم  بقانم و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماـما  هلمج  زا 
. هّللا ّبحا  دقف  ینّبحا  نم  ینّبحا و  دقف  هّبحا  نم  هنم  انا  ینم و  یلع  دومرفیم  ررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 

نینمؤملا ریما  لیاضف  رد  هک  یثیدح  لهچ  زا  مشش  ثیدح  رد  رجح  نبا  حیحص و  رد  يذمرت  ننس و  لوا  ءزج  رد ص 92  هجام  نبا  زین  و 
دنسم و مراهچ  دلج  رد ص 164  لبنح  نب  دمحا  ماما  و  هجام ، نبا  یئاسن و  يذمرت و  دمحا و  ماما  زا  هدومن  لقن  قعاوص  رد  مالّسلا  هیلع 

دبع وبا  ماما  و  یناربط ، ریبک  مجعم  كامـس و  نبا  دنـسم  مراـهچ  ءزج  زا  بلاـطلا  تیاـفک  باب 67  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم 
تیاور یلولـسلا  ةداـنج  نب  شیج  زا  یگمه  ةاکـشم  زا  هدوـملا  عیباـنی  باـب 7  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  صئاـصخ و  رد  یئاـسن  نـمحرلا 

وا انا  ّالا  یّنع  يّدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  ّیلع  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاـفرع  رد  عادولا  ۀـجح  رفـس  رد  هک  دـناهدومن 
. ّیلع

لوسر هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  ادنـسم  لبنح  نب  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  دنـسم  دـئاوز  زا  هدوملا  عیبانی  باب 7  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  و 
وه یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  ّیلع  نم  انا  یّنم و  ّیلع  دومرف  اهنع  هّللا  یـضر  نینمؤملا ) ّما   ) هملـس ّماـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

. نیملسملا دّیس  ّیلع  اذه  يدهشا  یعمسا و  ۀملس  ّما  ای  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم 
ّیلع دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دننکیم  لقن  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  نیحیحـصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح 

. هّللا عاطا  دقف  ینعاطا  نم  ینعاطا و  دقف  هعاطا  نم  ندبلا  نم  سارلا  ۀلزنمب  یّنم  ّیلع  هنم و  انا  یّنم و 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یبرقلا  ةدوم  زا  متـشه  تدوم  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیـسریم  ریـسفت و  رد  يربط  ریرح  نب  دـمحم 
ّهبر و نم  ۀـنّیب  یلع  ناک  نمف  لزنا أ  هیف  هنم و  انا  یّنم و  ّهنا  ّیلعب و  نیّدـلا  اذـه  دـیأ  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنا  دومرف  هک  دـنیامنیم  لـقن  هلآ 

. هنم دهاش  هولتی 
هّللا مّرک  اّیلع  ّنا  نایب  یف  عباسلا  بابلا  هک  ناونع  نیاب  هداد  عوضوم  نیاب  صاـصتخا  ار  ةدوملا  عیباـنی  باب 7  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  و 

. هنم انا  یّنم و  ّیلع  ثیدح  ملس و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  سفنک  ههجو 
یلع دومرف  هک  دـیامنیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هتواـفتم  ظاـفلا  هفلتخم و  قرطب  ثیدـح  راـهچ  تسیب و  باـب  نیا  رد  و 

هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ  هک  دـنکیم  لقن  رباـج  زا  بقاـنم  زا  یثیدـح  باـب  رخآ  رد  تسا و  نم  سفن  هلزنمب 
زا تسا  تراـبع  لاـصخ  نآ  وا و  فرـش  لـضف و  يارب  دوب  یفاـک  دوب  يدرم  يارب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسه  یلاـصخ  یلع  رد  دوـمرف 
هنم انا  یّنم و  ّیلع  هلوق  و  یسوم ، نم  نوراهک  یّنم  ّیلع  هلوق  و  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لیبق  زا  یلع  هرابرد  ترضح  نآ  ياههدومرف 
هّللا ّیلو  ّیلع  ّیلو  هلوق  و  هّللا . ملس  ّیلع  ملس  هّللا و  برح  ّیلع  برح  هلوق  و  یتیصعم . هتیصعم  یتعاط و  هتعاط  یـسفنک  یّنم  ّیلع  هلوق  و 

. رفک هضغب  نامیا و  ّیلع  ّبح  هلوق  هدابع و  یلع  هّللا  ۀّجح  ّیلع  هلوق  و  هّللا . ّودع  ّیلع  ّودع  و 
. رانلا ۀّنجلا و  میسق  ّیلع  هلوق  و  ناقرتفی ، هعم ال  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  هلوق  ناطیشلا و  بزح  هئادعا  بزح  هّللا و  بزح  ّیلع  بزح  هلوق  و 

. ۀمیقلا موی  نوزئافلا  مه  ّیلع  ۀعیش  هلوق  و  هّللا . قراف  دقف  ینقراف  نم  ینقراف و  دقف  اّیلع  قراف  نم  هلوق  و 
ریخ ینلعج  ةّوبنلاب و  ینثعب  يذـلا  هّللاب  مسقا  دـیامرفیم  نآ  همتاخ  رد  تسا  لّصفم  هک  دـیامنیم  لقن  بقاـنم  زا  يرگید  ربخ  باـب  رخآ  رد 

. هدابع یلع  هّللا  ۀفیلخ  هّرس و  یلع  هنیمأ  هقلخ و  یلع  هّللا  ۀّجحل  ّکنا  ۀّیربلا 
قیدصت دومرف و  دیهاوخ  هعلاطم  اهدـعب  ای  هتـشذگ  ناترظن  زا  هک  هدیـسر  رایـسب  امـش  ءاملع  هربتعم  بتک  حاحـص و  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
بسحب مالّسلا  هیلع  یلع  داحتا  طابترا و  تدش  رب  یحضاو  تلالد  انـسفنا )  ) هملک سپ  تسا  زاجم  نیا  هنیرق  امامت  اهنیا  هک  دومن  دیهاوخ 

. دراد المع  املع و  یجراخ  یبسح و  یبسن و  تالامک 
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لیلد دوخ  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دـیئامن  قیدـصت  دـیاب  دیـشابیم  رود  جاجل  دانع و  زا  هّللا  ءاـش  نا  دـیتسه و  شناد  ملع و  لـها  نوچ  امـش  و 
. دوشیم هداد  مه  امش  مود  لاؤس  باوج  هیآ  نیمه  زا  ام و  دوصقم  مارم و  تابثا  رب  تسا  یعطاق 

هیلع و هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  اب  یحو  لوزن  هصاخ و  توبن  ءانثتـساب  تالامک  عیمج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  میدومن  تباث  ام  یتقو  اریز 
هباحص عیمج  رب  ندوب  لضفأ  ترضح  نآ  صئاصخ  تاماقم و  تالامک و  هلمج  زا  هک  مینادیم  هاگنآ  هدوب  کیرش  انـسفنا  هیآ  مکحب  هلآ 
ءایبنا رب  لضفا  یتسیاب  لقن  لقع و  مکحب  مه  هفیرـش و  هیآ  لیلد  نیمهب  هکلب  تسا  هدوب  تما  هباحـص و  رب  لضفا  نامه  هن  دشابیم  تما  و 

. تسا هدوب  تما  ایبنا و  مامت  رب  لضفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچنانچ  ءانثتسا  نودب  دشاب  هباحص  تما و  مامت  زا  و 

دشابیم اهنآ  زا  لضفا  مه  یلع  تسا  ءایبنا  رب  لضفا  ربمغیپ  نوچ 

يزار و رخف  ماما  ریسفت  یلزتعم و  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یلاّزغ و  ماما  مولعلا ) ءایحا   ) لیبق زا  ناتدوخ  هربتعم  بتک  یتقو  امش 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  دینیبیم  دـیئامن  هعلاطم  ار  ءاملع  زا  نارگید  يروباشین و  يواضیب و  يرـشخمز و  هّللا  راج  ریـسفت 

. لیئارسا ینب  ءایبنأک  یتّما  ءاملع  هدومرف  ترضح  نآ  هک  دنیامنیم  لقن  یثیدح 
. لیئارسا ینب  ءایبنا  نم  لضفا  یتّما  ءاملع  هدومرف  رگید  ربخ  رد  و 

لضفا و ای  دننام  تسا  يدّمحم  ملع  همـشچ  رـس  زا  ناشملع  هکنآ  هطـساوب  تما  نیا  ءاملع  هک  یئاج  دومن  دیهاوخ  قیدـصت  افاصنا  هاگنآ 
ربانب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  راتفگب  تسا  صوصنم  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  امتح  دنـشاب  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  زا  رتهب 

دـشابیم و ءایبنا  زا  لضفا  اهباب  ّیلع  ۀـمکحلا و  راد  انا  و  اهباب ، یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  دومرف  هک  دـناهدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنآ 
هراشا تیلـضفا  تاهج  زا  یـضعبب  دـندومن  ار  ینعم  نیا  لاؤس  یتقو  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوخ  زا  دـیئامنیمن و  دـیدرت  کـش و  نآ  رد  زگره 

. دومرف

نآ باوج  ءایبنا و  زا  ندوب  لضفا  تلع  رد  مالسلا  هیلع  ّیلع  زا  هعصعص  تالاؤس 

ياهداد بآ  رهز  ریشمش  تبرـض  رثا  رد  دش  رهاظ  ترـضح  نآ  رب  گرم  راثآ  هک  ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هام  متـسیب  زور  رد 
رـس قرف  رب  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  دـندوب ) هداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  يربخب  رظن  ، ) نیرخآلا نیلوالا و  یقـشا  هک 

دننیبب ارم  دنیایب  دیهد  هزاجا  دناهدومن  عامتجا  هناخ  رد  رب  هک  ینایعیش  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرفب  دومرف  دوب  هدروآ  دراو  شکرابم 
نا لبق  ینولـس  دـندومرف  فعـض  لامک  اب  ترـضح  دـندومنیم  هیرگ  ترـضح  نآ  لاـحب  هتـسهآ  دـنتفرگ و  ار  رتسب  فارطا  دـندمآ  یتقو 

. دندینشیم یئاهباوج  دندومنیم و  یلاؤس  کی  ره  باحصا  مکلئاسم  اوفّفخ  نکل  ینودقفت و 
هک تسا  یگرزب  تاور  زا  هفوک و  فورعم  ءاـبطخ  زا  هعیـش و  گرزب  لاـجر  زا  هک  دوب  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  ناگدـننک  لاؤس  هلمج  زا 

. دناهدومن لقن  سابع  نبا  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  ار  وا  ياهتیاور  حاحص  نابحاص  یتح  ناتدوخ  ياملع  زا  رابک  هعیش  ياملع  رب  هوالع 
فراعم و رد  هبیتق  نبا  تاقبط و  رد  دعـس  نبا  باعیتسا و  رد  ربلا  دـبع  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  ياملع  وا  تالاح  همجرت  لـقن و  رد  و 

مالّـسلا هیلع  یلع  صاخ  باحـصا  زا  نّیدـتم و  قداص و  لضاف و  ملاـع و  يدرم  هک  دـناهدومن  قیثوت  ار  وا  هتـشون و  یتاحورـشم  نارگید 
. هدوب

حیبق حیبق ، هسفنل  ءرملا  ۀیکزت  دندومرف  ترضح  مدآ  ای  دیتسه  لضفا  امش  دیهد  ربخ  ارم  مدآ  ما  لضفا  تنا  ینربخا  درک  ضرع  هعـصعص 
متسه لضفا  مدآ  زا  نم  مدآ  نم  لضفا  انا  میوگیم  ثدحف  کبر  ۀمعنب  اّما  باب و  زا  نکل  دیامنب و  هیکزت  فیرعت و  ار  دوخ  درم  هک  تسا 

همه مدآ  يارب  هک  تسنیا  شاهصالخ  هک  دومرف  یتانایب  ترـضح  یتسه  مدآ  زا  لضفا  لیلد  هچب  نینمؤملا  ریما  ای  کلذ  مل  درک و  ضرع 
هّیهنم هرجش  نآ  زا  دشن و  یهتنم  وا  دیدرگ و  عنم  مدنگ  هرجـش  کی  زا  طقف  دوب  مهارف  تشهب  رد  تمعن  تحار و  تمحر و  لیاسو  مسق 
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. دش جراخ  قح  تمحر  راوج  تشهب و  زا  دروخ و 
. مدروخن مدنگ  زا  متسنادیمن  هجوت  لباق  ار  ایند  نوچ  دوخ  هدارا  لیمب و  نم  دومنن  عنم  مدنگ  ندروخ  زا  ارم  دنوادخ  یلو 

اعطق تسا  رتشیب  ایند  عاتم  ایند و  زا  وا  ضارعا  سک  ره  تسا  يوقت  عرو و  دهزب و  ادخ  دزن  رد  صخش  تلیـضف  تمارک و  هکنآ  زا  هیانک 
. دیامن بانتجا  یهنم  ریغ  لالح  زا  هک  تسنیا  دهز  ياهتنم  رتشیب و  ادخ  دزن  رد  وا  تلزنم  برق و 

ارچ کلذ  مل  درک  ضرع  حون  زا  متسه  لضفا  نم  دومرف  حون  ای  دیتسه  لضفا  امش  حون  نم  لضفا  انا  لاق  حون  مأ  لضفأ  تنا  درک  ضرع 
راوگرزب نآب  رایـسب  رازآ  تیذا و  هوـالعب  دـندرکن  تعاـطا  ادـخ  يوسب  درک  توعد  ار  دوخ  موق  حون  دومرف  حون  زا  دـیتسه  لـضفا  اـمش 

. اراّید نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت  ّبر ال  درک  نیرفن  اهنآ  هرابرد  ات  دندومن 
اهنآ هرابرد  ادـبا  مدـید  تما  نیا  زا  هک  یناوارف  رایـسب  ياهتیذا  تامدـص و  همه  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  زا  دـعب  نم  اـما 

زا هیانک  یجش  قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و  دومرف  هیقشقشب  فورعم  هبطخ  نمض  رد  هچنانچ   ) مدومن ربص  الماک  مدرکن و  نیرفن 
. دشاب رتشیب  الب  رب  شربص  هک  تسیسک  قح  يوسب  قلخ  برقا  هکنآ 

مل درک  ضرع  متسه  میهاربا  زا  لضفا  نم  دومرف  میهاربا  ای  دیتسه  لضفا  امـش  میهاربا  نم  لضفا  انا  لاق  میهاربا  ما  لضفا  تنا  درک  ضرع 
نکل یلب و  لاـق  نمؤـت  مل  لاـق أ و  یتوـملا  یحت  فـیک  ینرا  بر  درک  ضرع  میهاربا  دوـمرف  دـیتسه  میهاربا  زا  لـضفا  امـش  ارچ  کـلذ 

وا نیقی  ماقمب  صخـش  هجرد  ولع  هکنآ  زا  هیانک  انیقی  تددزا  ام  ءاـطغلا  فشک  ول  متفگ  هک  هدیـسر  یئاـجب  نم  ناـمیا  یلو  یبلق  ّنئمطیل 
. دوش نیقیلا  قح  ماقم  دجاو  هک  دشابیم 

لیلد هچب  درک  ضرع  متـسه  لضفا  نم  دومرف  یـسوم  ای  دـیتسه  لضفا  امـش  یـسوم ، نم  لضفا  انا  لاق  یـسوم  مأ  لضفأ  تنا  درک  ضرع 
اسفن مهنم  تلتق  ّینا  بر  درک  ضرع  دورب  رـصمب  هک  نوعرف  توعدب  درک  رومأم  ار  وا  دنوادخ  یتقو  دومرف  دیتسه  یـسوم  زا  لضفا  امش 
یلـص مرکا  لوسر  یتقو  نم  اما  نوبّذکی  نا  فاخا  ّینا  ینقّدصی  ادر  یعم  هلـسراف  اناسل  یّنم  حـصفا  وه  نوراه  یخا  نولتقی و  نا  فاخاف 
میامن تئارق  شیرق  رافک  رب  ار  تئارب  هروس  لوا  تایآ  هبعک  ماب  يالاب  همّظعم  هّکم  رد  مورب  هک  درک  مرومأم  ادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

ادـبا کلذ  عم  دنـشاب  هدـشن  هتـشک  نم  تسدـب  شناشیوخ  براقا و  زا  یکی  ای  لاخ  ای  مع  ای  ردـپ  اـی  ردارب  هک  دوب  یـسک  رتمک  هکنآ  اـب 
. مدومن تعجارم  مدناوخ و  اهنآ  رب  ار  تئارب  هروس  تایآ  مداد  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  متفر  اهنت  هدومن  رما  تعاطا  مدرکن  فوخ 
شرداربب دامتعا  ءاکتا و  یسوم  تسا  رتشیب  وا  تلیضف  تسا  رتشیب  شلّکوت  سک  ره  تسادخب  لک  وت  اب  صخـش  تلیـضف  هکنآ  زا  هیانک 

. دومن قح  لالجلا  وذ  تاذ  میمع  فطل  مرکب و  دامتعا  ادخب و  لماک  لّکوت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلو  دومن 
متسه یسیع  زا  لضفا  نم  دومرف  یسیع  ای  دیتسه  لضفا  امش  درک  ضرع  کلذ  مل  لاق  یـسیع  نم  لضفا  انا  لاق  یـسیع  ما  لضفا  تنا  لاق 

هکنیمه دش  هلماح  ادخ  تردقب  وا  نابیرگ  رد  لیئربج  ندیمد  هطساوب  میرم  هکنآ  زا  سپ  دومرف  دیتسه  لضفا  امش  هچ  يارب  درک  ضرع 
اریز وش  نوریب  سدقملا  تیب  هناخ  زا  ةدالولا  تیب  ةدابعلا ال  تیب  هذه  ناف  تیبلا  نع  یجرخا  هک  میرمب  دش  یحو  دیسر  لمح  عضو  عقوم 
هلخن ياپ  ارحـص  ناـیم  رد  تفر  نوریب  سدـقملا  تیب  زا  اذـلف  ندـیئاز  تدـالو و  لـحم  هاگـشیاز و  هن  تسا  تداـبع  لـحم  هناـخ  نیا  هک 

. دمآ ایندب  یسیع  هدیکشخ 
هدیدرگ و کسمتم  هبعک  راجتـسمب  دوب  مارحلا  دجـسم  طسو  هک  یتلاح  رد  تفرگ  ندـیئاز  درد  ار  دـسا  تنب  همطاف  مردام  یتقو  نم ، اما 

راوید تعاس  نامه  نادرگ  ناسآ  نم  رب  ار  ندـیئاز  درد  نیا  هدرک  انب  ار  هناخ  نیا  هک  یـسک  نآ  قحب  هناـخ و  نیا  قحب  یهلا  درک  ضرع 
رد نم  دش و  دراو  مردام  همطاف  تیبلا  یلخدا  همطاف  ای  هک  دندومن  هناخ  لخادب  توعد  یبیغ  يادـن  اب  ار  همطاف  مردام  دـش  هتفاکـش  هناخ 

. مدمآ ایندب  هبعک  هناخ  نامه 
لـضفا وا  تسا  هزیکاپ  وا  دـسج  سفن و  حور و  هک  ره  تسا  دـلوم  تیرهاـط  بسن و  بسحب و  درم  فرـش  لوا  هبترم  رد  هکنآ  زا  هیاـنک 

. تسا
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رب همّظعم  هکم  تفارـشب  هجوت  اب  سدـقملا  تیب  رد  لمح  عضو  زا  میرم  زا  یهن  همّظعم و  هبعک  لوخد  رد  همطاـفب  راـگدرورپ  رما  نیا  زا  )
(. دوشیم مولعم  مالّسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  یسیع  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  تفارش  میرم و  رب  همطاف  تفارش  سدقملا  تیب 

تسا هدوب  ءایبنا  عیمج  تآرم  یلع 

هوالع مدرک ) ضرع  هدومن  مالک  حاتتفا  یعاد  ياچ  فرص  تحارتسا و  هضیرف و  ءادا  زا  دعب  دنتـساخرب  زامن  يارب  نایاقآ  دش  زامن  عقوم  )
تافـص نآ  دجاو  ءایبنا و  تافـص  عیمج  تارم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  ناتدوخ  ءاملع  قثوم  هربتعم و  بتک  رد  دش  ضرع  هچنآ  رب 

. دناهداد رارق 
رد یقهیب  نیـسحلا  نب  دـمحا  یعفاش  هیقف  رکب  وبا  ظفاح  هغـالبلا و  جـهن  حرـش  مود  دـلج  رد ص 449  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هچناـنچ 

ثحبم 32 زا  رد ص 172  یبرع  نیدلا  یحم  ریبک و  ریـسفت  رد  هلهابم  هیآ  لیذ  رد  يزار  رخف  ماما  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  بقانم و 
فقاوملا و حرش  یقهیب و  حیحـص  دمحا و  دنـسم  زا  ةدوملا  عیبانی  باب 40  لوا  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  رهاوج و  تیقاوی و  باتک 
لوئـسلا و بلاطم  رد ص 22  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  یقهیب و  زا  هّـمهملا  لوـصف  رد ص 121  یکلام  نیدلا  رون  ۀـیدمحملا و  ۀـقیرطلا 

مرکا لوسر  هک  دناهدومن  تیاور  تارابع  ظافلا و  رد  يدایز  مک و  رصتخمب  بلاطلا  ۀیافک  باب 23  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم 
و هملح ) یف   ) هتّلخ یف  میهاربا  یلا  و  هتمکح ) یف   ) هئاوـقت یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  دوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا 
هدروآ نآ  رخآ  رد  دیامنیم و  لقن  یئاهیتدایز  اب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یبرقلا  ةدوم  زا  متـشه  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  و 

. هریغ دحا  یف  اهعمجی  مل  هیف و  هّللا  اهعمج  ءایبنالا  لاصخ  نم  ۀلصخ  نیعست  هیف  ّناف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  رباج  زا 

هیبشت ثیدح  فارطا  رد  یعفاش  یجنگ  نایب 

دیوگ هک  دراد  ینایب  تلق  ناونعب  دوخ  ثیدـح  لقن  زا  سپ  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  ظاّـفحلا  ردـص  ماـش  ثدـحم  هیقف  خیـش  و 
دیامرف هرقب  هروس  رد  هکنانچ  مه  ار  يزیچ  ره  تفص  ملع و  مدآب  تخومآ  دنوادخ  هک  تسنیا  يارب  وا  ملع  رد  مدآب  ار  یلع  ندومن  هیبشت 
طابنتسا كرد و  مهف  نآ و  ملع  دشابیم  یلع  دزن  رد  هکنآ  رگم  ياهعقاو  هثداح و  هن  يزیچ و  تسین  نینچ  مه  اهَّلُک و  َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو 

دهدیم ربخ  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 28  رد  دنوادخ  هک  دمآ  تفالخ  تعلخب  علخم  مدآ  ترضح  هک  دوب  یهلا  ملع  نیمه  هطـساوب  نآ ، يانعم 
. ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  دومرف  هک 

تیدوجسم يرترب و  مدآ و  تیلضفا  ببس  ملع  نآ  نوچ  هک  دمهفیم  مدآ ، ملعب  ار  یلع  ترـضح  نآ  هیبشت  نیا  زا  یقوذ  اب  ناسنا  ره  سپ 
ءایبنالا متاخ  زا  دعب  تفالخ  ماقم  دجاو  قیالخ و  همه  زا  رترب  لضفا و  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  دیدرگ  تفالخ  ماقم  بحاص  هکئالم و  رب  وا 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
مه هدوب  فؤر  نینمؤم  رب  دـیدش و  راّـفک  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـناسرب  دـهاوخیم  ّهناـک  نآ  تمکح  رد  حونب  ار  یلع  ندومن  هیبـشت  و 
رد هیآ  نیا  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  دوخ  نیا   ) ْمُهَْنَیب ُءاـمَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  هدومن  فصو  ار  وا  نآرق  رد  دـنوادخ  هکناـنچ 

(. مدومن ضرع  البق  هچنانچ  هدیدرگ  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  فصو 
. ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  ٌحُون  َلاق  َو  دهدیم  ربخ  نآرق  رد  هچنانچ  دوب  دیدش  رایسب  رافکب  تبسن  حون  و 

فصو تفـص  نیاب  ار  مالّـسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  میهاربا  نآرق  رد  هک  تسنآ  يارب  میهاربا  ملحب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندومن  هیبشت  و 
. ٌمِیلَح ٌهاَّوََأل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  هک  هدومن 

. یهتنا هدوب  ءایفصا  تافصب  فصّتم  ءایبنا و  قالخاب  ّقلختم  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دناسریم  تاهیبشت  نیا 
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دشابیم ینس ) هعیش و   ) نیقیرف هیلع  عمجم  هک  فیرش  ثیدح  نیا  نیماضم  زا  دینیبیم  دیوش  قیقد  هنافصنم  يردق  رگا  مرتحم  نایاقآ  سپ 
ءایبنا تافص  نیرتهب  يواسم  يو  زا  یتفـص  ره  هک  تسا  هنکمم  هیلاع  تافـص  عیمج  عماج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دوشیم  دافتـسم 

. دشاب هّیوبن  هلیلج  هلسلس  لضفا  تیعماج  ثیح  زا  هک  یتسیاب  هدعاقلا  یلع  سپ  دشابیم 
یتقو اریز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ءانثتساب   ) ماظع ءایبنا  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  ّتیلـضفا  رب  تسا  يرگید  لیلد  دوخ  ثیدح  نیا  و 
دشاب هتشاد  صاصتخا  زین  نارگید  لاصخ  لیاضفب و  دشاب و  يواسم  یبن  نآب  هصوصخم  تلـصخ  تلیـضف و  رد  ماظع  ءایبنا  زا  کی  ره  اب 

. دشاب ءایبنا  همه  زا  لضفا  هک  دیآیم  مزال 
مرکا لوسر  دـیوگ  احیـضوت  هدومن و  ینعم  نیاب  حیرـصت  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  لوئـسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  دوخ  هچنانچ 

هیبش یملح  حون و  ياوقت  هیبش  یئاوقت  مدآ و  ملع  هیبش  یملع  ثیدح  نیاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  تسا  هدومن  تباث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ثیح یلعلا  جوا  یلا  تافـصلا  هذـه  اولعت  دـیوگ و  هک  اجنآ  اـت  یـسیع  تداـبع  هیبش  یتداـبع  یـسوم و  تبیه  هیبش  یتبیه  میهاربا و  ملح 

. هروکذملا تافصلا  نم  نیلسرملا  ءایبنالا  ءالؤهب  اههّبش 
ءایبنا هدیدنسپ  قالخا  هدیمح و  تافص  مامت  دجاو  هک  هریغ  نیعبات و  هباحـص و  زا  دینک  ادیپ  ار  یـسک  هموحرم  تما  رد  تسا  نکمم  ایآ 
ياملع زا  گرزب  لاجر  فارتعا  لوبق و  دروم  ینعم  نیا  هک  یتلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  ریغ  دـشاب  ماـظع 

. دشابیم ناتدوخ 
زا مدینـش  تفگ  هک  دـیامنیم  لقن  روصنم  نب  دّـمحم  زا  یمزراوخ  بقانم  زا  هدوملا  عیبانی  باب 40  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  هچنانچ 

. بلاط یبأ  نب  ّیلعل  ام  لثم  لئاضفلا  نم  ۀباحصلا  نم  دحال  ءاج  ام  تفگیم  هک  ّتنس  لها  هلبانح  ماما   ) لبنح نب  دمحا 
هک هدومن  لقن  دمحا  ماما  زا  قیرط  نیاب  یسوط  روصنم  نب  دّمحم  زا  ادنسم  بلاطلا  تیافک  باب 2  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  و 

. بلاط یبأ  نب  ّیلعل  ءاج  ام  هّللا  لوسر  باحصا  نم  دحال  ءاج  ام  تفگ 
دناهدومن ار  ینعم  نیا  قیدـصت  امـش  فصنم  ءاملع  رثکا  هکلب  درادـن  دـمحا  ماماب  صاـصتخا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیلـضف  اـب  لوق 

صنلا هجو  یلع  ّقحا ال  رمالاب و  یلوا  ناک  مالّسلا  هیلع  ّهنا  دیوگ  هغالبلا  جهن  حرش  لوا  دلج  رد ص 46  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
. نیملسملا عیمج  نم  ۀفالخلاب  ّقحا  هّللا و  لوسر  دعب  رشبلا  لضفا  ّهناف  ۀّیلضفالا  هجو  یلع  لب 

زا دیلقت  تداع و  يور  طقف  هک  تسین  یفاصنایب  ایآ  دینیبب  دینک  رکف  هنافـصنم  يردق  مسق  نایملاع  راگدرورپ  لالجلا  وذ  تاذـب  ار  امش 
لیلد و نودب  یگرزب  تیـصخش  نینچب  دنراد  مدـقم  دـناهدوب  تافـص  نیا  دـقاف  هک  ار  یناسک  لمأت  رکف و  نودـب  ناگتـشذگ  فالـسا و 
هدومن و نیـشنهناخ  ار  تما  لضفا  يدنبهتـسد  تسایـس و  يور  هک  دندنخیمن  ناگتـشذگ  مهف  رکف و  رادـقمب  ءالـضف  ءالقع و  ایآ  ناهرب 

ربخ تفالخ  دننام  یگرزب  رما  رد  روش  يارب  ار  راوگرزب  نآ  هفیقـس  رد  لقا  و ال  دـنیامن ، رارق  رب  تفالخ  دنـسم  رب  ار  ینعم  مامتب  لوضفم 
!؟ ددرگ كورتم  یلکب  ات  دنیامنن .

اعقاو دناهدرب  ار  تفالخ  هتـسناد و  مدقم  ار  نارگید  ربمغیپ  باحـصا  ناهرب  لیلد و  نودب  دـیئامرفیم  هک  یلاعبانج  ای  میفاصنایب  ام  ظفاح :
رب اعامجا  تما  هباحـص و  مامت  هک  تسا  عامجا  لیلد  زا  رتالاب  لیلد  مادک  دیاهدرک  ضرف  اپورپیب  دـلقم  نادان و  رکفیب و  ار  ام  همه  امش 

. ههجو هّللا  مرک  یلع  انالوم  یّتح  دندش  میلست  هدومن و  مکح  رکب  یبا  تفالخ 

؟ تسا قح  عامجاب  کسمت  دنیوگ  نیفلاخم 

یلع یتما  عمتجت  دومرف ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  اریز  بجاو  عامجا  نآ  تعاطا  تسا و  ۀّـجح  تما  عاـمجا  تسا  یهیدـب 
تافو زا  دـعب  لوا  زور  تما  مامت  یتقو  هتفرن  دوخ  ناگتـشذگ  فالـسا و  لابند  هناروکروک  ام  سپ  ۀلالـضلا  یلع  یتّما  عمتجت  ال  ءاطخلا ،
فرـص عیطم  یتسیاب  هک  تسا  لقع  همزال  میتفرگ  رارق  هدـش  عقاو  رما  لباقم  رد  ام  دـندراذگ و  رکب  یبا  تفالخ  رب  هّحـص  اعامجا  ربمغیپ 
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. میشاب
،. ددرگیم تباث  لیلد  هچب  تفالخ  ینعی  تسیچ ، مرکا  لوسر  زا  دعب  تفالخ  ّتیناّقح  رب  لیلد  دیئامرفب  الصا  یعاد :

. دشابیم تما  مامت  عامجا  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هفیلخ  دوجو  تابثا  رب  لیلد  رتگرزب  تسا  یهیدب  ظفاح :
یبأ هب  ار  مدـقت  قح  هک  تسا  ّتیخوخیـش  نس و  ربک  دروآیم  دورف  میلـست  نیمزب  ار  یئاناد  لقاع و  ره  يوناز  هک  عامجا  لیلد  رب  هوـالع 

تسا تّما  مامت  لوبق  دروم  هک  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسرب  یکیدزن  لامک و  لضف و  مامت  اب  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هداد و  رمع  رکب و 
زا ار  یگداتفا  بقع  نیا  ام  و  دیامن ، ادیپ  هباحص  زا  رابک  رب  مّدقت  یسرون  ناوج  دوبن  قح  افاصنا  دنام و  بقع  یناوج  نس و  رغص  هطساوب 

. تسا تباث  مومعلا  دنع  بانج  نآ  ّتیلضفا  هک  نوچ  مینادیمن  صقن  ههجو  هّللا  مرک  یلع  يارب  تفالخ  ثیح 
زا ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  دحاو  تیب  لها  یف  کلملا  ةوبنلا و  عمتجی  ال  دومرف : هک  هدومن  لقن  هنع  هّللا  یضر  رمع  هفیلخ  هک  یثیدح  زین  و 

. ددرگ تفالخ  ماقم  دجاو  دشیمن  اذل  تسا  هدوب  ادخ  لوسر  تیب  لها  یلع  نوچ  دومن  طقاس  تفالخ  ماقم 
تحت هزادنا  هچ  ات  هک  دوشیم  هدینش  هدیمهف  دنمشناد  نامدرم  امش  لثم  زا  لئالد  لیبق  نیا  یتقو  تسا  بّجعت  ّریحت و  بابسا  یلیخ  یعاد :

دـشابیم یلکثلا  هب  کحـضی  هک  دینکیم  یلئالدب  هّوفت  هتخادنا و  رـس  تشپ  ار  قح  رّکفت  نودب  هتـسب  مشچ  هک  دیاهتفرگ  رارق  تداع  ریثأت 
. تسا شیشحب  ّثبشت  چوپ و  لئالد  لیبق  نیا  هک  دینادیم  دینک  رکف  يردق  رگا  مه  امش  دوخ 

هعیـش گرزب  ءاملع  لیالد  رد  رود و  دوخ  زا  ار  نّنـست  بّصعت و  سابل  یتعاـس  دـیوشیمن  رـضاح  ناـیاقآ  هک  تسا  اـجنیا  رد  فسأـت  یلو 
. دیئامن ّققدت  قّمعت و  هنافصنم  اپورپیب  لیالد  لباقم 

نیا مدید  بّصعت  رد  قرغ  هّیماما و  لئالد  زا  ربخیب  ار  اهنآ  مدومن  تبحـص  امـش  ءاملع  اب  اجکره  هکلب  دـنالئالد  زا  ربخیب  امـش  ماوع  هن 
هکلب دوشیمن  هدید  هعلاطم  يارب  امـش  ياههناخباتک  رد  هعیـش  ءاملع  زا  نیثدحم  نیملکتم و  رباکا  ربتعم  ياهباتک  هکنآ  ۀهج  زا  رگم  تسین 

!؟ لالض بتک  ناونعب  بتک  نآ  هعلاطم  زا  دننکیم  عنم  ار  رگیدکی 
هعیش ءاملع  هربتعم  بتک  زا  کی  ره  مان  اهشورفباتک  رازاب  رد  هناخ  یّنس  دالب  ینعی  بلح  توریب و  ماش و  دادغب و  هرصب و  رد  مدوخ  نم 

ربمغیپ تیب  لها  ترتع و  فیرعت  تیالو و  ماقم  تابثا  رد  نّنـست  لـها  ءاـملع  هک  ار  ياهیلاـع  بتک  هکلب  میـسانشیمن  دـنتفگ  مدیـسرپ  ار 
هنیک و رظن  اب  نوچ  دیئامن  دروخرب  هعیش  بتک  زا  یباتکب  افداصت  یهاگ  مه  رگا  و  دنراذگیمن ، شورف  ضرعمب  تسا  هدش  پاچ  هتـشون و 

تقیقح فشک  ات  دیئامن  دراو  فاصنا  قطنم و  ملع و  همـضاهب  دیهاوخیمن  هک  دیوشیم  رثأتم  ینابـصع و  یمـسقب  دیئامنیم  هعلاطم  توادع 
هکلب درادن  دوجو  امـش  ءاملع  بتک  رـشن  يارب  یعنام  چیه  نایعیـش  هعماج  ام  فرط  زا  سکع  رب  یلو  دیآ ، تسدـب  لماک  هجیتن  هدـیدرگ 

شورف يارب  نایعیش  رازاب  رد  اهنآ  زا  ثیدحلا  ملع  یبدا و  بتک  نینچمه  هدیدرگ و  رداص  امش  ياملع  ملقب  هک  يریـسافت  هربتعم و  بتک 
. دشابیم هجیتن  ذخا  هعلاطم و  دروم  یصخش  یمومع و  ياههناخباتک  لزانم و  رد  هدامآ و 

نقتم و امـش  لئالد  اعقاو  دـنیامنن  روصت  هک  رکف  نشور  نایاقآ  رظن  بلج  يارب  مراـچان  مراد  هدـهع  هک  یگرزب  هفیظوب  رظن  یعاد  کـنیا 
. میامن ضرع  باوج  ارصتخم  سلجم  تقو  ياضتقاب  تسا  ّدر  لباق  ریغ 

عامجا در  رب  لئالد 

. دیدروآ دهاش  هک  یثیدح  دانتساب  تسا  مکحم  لیلد  ۀّجح و  تما  عامجا  دیدومرف  الوا 
نینچ نآ ) تحـص  ضرف  رب   ) ثیدح يانعم  سپ  دنکیم  مومع  هدافا  ملکتم  يای  رب  هدش  هفاضا  تما  ظفل  هک  دـینادیم  رتهب  دوخ  امـش  هتبلا 

. دننکیمن یهارمگ  ءاطخ و  رب  عامتجا  نم  تما  مامت  هک  دوشیم 
. دشابیمن ءاطخ  رما  نآ  دندومن  يرما  رب  قافتا  ربمغیپ  تما  هّفاک  هاگره  ینعی 

. دوب دهاوخ  هجیتن  جتنم  يدرف  ءانثتسا  نودب  تما  مامت  عامتجا  هک  میراد  لوبق  ار  بلطم  نیا  مه  ام 
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ینعی دنـشابیم  قح  اب  ناشیا  ناشیا و  اب  قح  هک  دنـشاب  ياهفیاط  اهنآ  نایم  رد  هتـسویپ  هک  هداد  رارق  تما  نیا  ّصاوخ  زا  دـنوادخ  هک  اریز 
اهنآ نایم  رد  ادـخ  ۀّـجح  قح و  لها  هفیاط  نآ  تما  عیمج  عامتجا  عقوم  رد  اعطق  و  دـشابیم ، اهنآ  نایم  رد  اـمتح  ادـخ  هدـنیامن  ۀّـجح و 

. دنیامیپب تلالض  ءاطخ و  هار  تما  هک  دش  دنهاوخ  عنام  دوب و  دنهاوخ 
مرکا لوسر  هکنآ  توبث  رب  درادن  تلالد  ادبا  تحص ) ضرف  رب   ) ثیدح نیا  هک  دید  دیهاوخ  دیئامن  رکف  بوخ  دیوش و  قیقد  يردق  رگا 

. دشاب هدومن  راذگاو  تماب  و  طقاس ) دوخ  زا   ) ار تفالخ  نییعت  قح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یلع ای  ءاطخلا و  یلع  یتما  عمتجت  نایب ال  اب  لمکا  لماک و  نید  بحاـص  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  حیحـص  یلاـعبانج  هدـیقع  لوق و  رگا  و 
مومع قح  نیا  اعطق  درادن ) ادـبا  یتلالد  وچمه  هکنآ  لاح  و   ) دـشاب هدومن  راذـگاو  تماب  طقاس و  دوخ  زا  ار  تفالخ  نییعت  قح  ۀلالـضلا 

زا دـعب  ینعی  دنـشاب  هتـشاد  تلاخد  یگمه  دـیاب  تفالخ  يأر  رد  اذـل  دـناعفنيذ  تفالخ  رما  رد  نوچ  امومع  نیملـسم  ینعی  تسا ، تما 
تما مومع  عاـمجا  يأرب  ار  یلماـک  درف  کـی  دـنیامن  روش  دـندرگ و  عمج  تما  عیمج  یتسیاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تاـفو 

. دنیامن رارقرب  تفالخب 
هک هفیقـس  مانب  یکچوک  هدیـشوپ  رـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تافو  هزور  دـنچ  نآ  رد  ایآ  هک  میامنیم  لاؤس  امـش  زا  کـنیا 

. ریخ ای  هدش  عقاو  دنشاب  هداد  يأر  اقفّتم  نیملسم  مامت  هک  یعامجا  نینچ  تساوخ  رب  رکب  یبا  تفالخ  يادن 
تحت رد  نیملسم  مومع  دیدرگ  رارق  رب  تفالخ  دنسمب  هنع  هّللا  یضر  رکب  یبا  هک  يدنا  لاس و  ود  تدم  رد  دیدومرف  یبیرغ  نایب  ظفاح :

. تسا ّتیناّقح  رب  لیلد  هک  تسا  عامجا  ینعم  دوخ  نیا  دندومن  ناشیا  زا  يرادربنامرف  دایقنا  تیعبت و 
هدـعاس ینب  هفیقـس  رد  مدرک  ضرع  هکلب  دوبن  رکب  یبا  تفالخ  هرود  مامتب  عجار  صلخم  لاؤس  دـیدومرف  هطلغم  باوج  رد  اـعقاو  یعاد :
دندادیم ار  یکچوک  هتسد  لیکشت  هک  يرفن  دنچ  طقف  ای  دنتـشاد  تلاخد  هدعاقلا  یلع  تما  عامجا  رکب  یبا  تفالخب  نداد  يأر  تقو  رد 

. دندرک تعیب  دنداد و  يأر  کچوک  هدیشوپ  رس  نآ  رد 
. دش عقاو  عامجا  رورمب  یلو  دندوب  هباحص  زا  رابک  لیلق  هدع  نآ  تسا  یهیدب  ظفاح :

دوب قحا  یلوا و  هک  ادخ  لوسر  دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امش  دیدومن  نایب  ار  تقیقح  دیدادن و  چیپ  ار  بلطم  هک  مدش  نونمم  رایسب  یعاد :
دنچ طقف  هک  دومن  راذگاو  تماب  طقاس و  دوخ  ندرگ  زا  ار  گرزب  قح  نیا  دیامن  زاب  تما  يورب  ار  تسار  هار  میقتـسم و  طارـص  هکنیاب 

اب هک  یتوادع  يور  سوا  هلیبق  و   ) دنیامن تعیب  مه  اقفر  زا  رگید  رفن  دنچ  دیامن  تعیب  يرگید  اب  اهنآ  زا  یکی  دنیامن  يزاب  تسایس  يرفن 
عمط ای  سرت و  زا  رورمب  مدرم  دعب  دنیامن ) تعیب  ددرگ  ریما  هدابع  نب  دعـس  دنتفیب و  ولج  اهنآ  ادابم  هکنیا  دنتـشاد و  میدق  زا  جرزخ  هلیبق 
هّکم دالب  رد  قرفتم  نیملسم  ریاس  ایآ  دیراذگب !؟ عامجا  ار  رفن  دنچ  نآ  مان  یلاعبانج  بشما  هک  ددرگ  رارق  رب  یتموکح  دندرگ و  میلـست 

. دنتشادن تفالخ  نییعت  رد  يأر  رظن و  قح  دندوبن  هموحرم  تما  زا  ءارق  نئادم و  ریاس  هشبح و  فئاط و  هّدج و  نمی و  و 
عیمج رظن  ات  دـندرکن  ربص  ارچ  دوب  قح  امـش  لیلد  نیا  دوبن و  روظنم  یلبق  ياـهدادرارق  يزاـب و  تسایـس  دوبن و  راـک  رد  ياهسیـسد  رگا 

هتشادن هار  وا  رد  یهارمگ  تلالض و  هدومن  ادیپ  تقیقح  قادصم  تما  عیمج  عامجا  ات  دنیامن  ذخا  تفالخ  تمظع  اب  رما  رد  ار  نیملـسم 
. دشاب

تلم مومع  يأرب  دـنیامنیم و  یمومع  مالعتـسا  اوشیپ  ای  روهمج  تسایر  نییعت  يارب  تسا  لومعم  ناهج  هیقار  للم  مامت  ناـیم  رد  هچناـنچ 
. دریگیم رارق  لمع  دروم  تلم  رثکا  رظن  يأر و  دنراذگیم  مارتخا 

ناراد ناهج  هکلب  دینیبیمن  دوش  رازگرب  رفن  دنچ  تسدب  هک  یـسیئر  نییعت  ساسایب و  لیکـشت  نینچ  دـیئامن  هعجارم  ناهج  خـیراتب  رگا 
. دننادنخ لمع  نیاب  رکف  اب  نادنمشناد  ندمتم و 

رازه و زا  دـعب  دـننک و  يراذـگمان  عامجا  کچوک  هدیـشوپ  رـس  کـی  رد  ار  یکچوک  هتـسد  نینچ  لیکـشت  هکنآ  بجع  ره  زا  بجعا  و 
تما عامجا  دنیوگب  دنیامن و  یگداتـسیا  يراشف و  اپ  ابّـصعت  اپورپیب  طلغ و  لمع  فرح و  نیا  يور  مه  زونه  لاس  جنپ  یـس و  دصیس و 
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کی تاردقم  دندش و  عمج  هفیقـس  هدیـشوپ  رـس  رد  يرفن  دـنچ  کچوک  هتـسد  هک  یعامجا  نینچ  ینعی  تسا  تفالخ  ّتیناّقح  رب  لیلد 
!؟ دریگ رارق  تیعبت  دروم  امتح  یتسیاب  قح و  دنداد  رفن  کی  تسدب  ار  تما  تلم و 

. دش عقاو  هفیقس  رد  هک  دوب  هباحص  زا  رابک  ءالقع و  عامجا  عامجا  زا  دارم  دینکیم  یفطلیب  ارچ  ظفاح :
زج یلیلد  امـش  اریز  تسا  قطنم  لیلدیب و  مّکحت و  ضحم  هدوب  هباحـص  زا  رابک  ءالقع و  عامجا  عامجا ، زا ، دارم  دـیدومرف  هکنیا  یعاد :

لایخب ار  ثیدح  امش  دیآیم  نوریب  هباحـص  رابک  ءالقع و  تسا  امـش  ءاّکتا  لحم  هک  ثیدح  نیا  ياجک  زا  دیئامرفب  دیرادن  ثیدح  نیا 
،. دنرگنیم نآب  بیجع  رظن  اب  نادنمشناد  ءالقع و  هک  دینکیم ، ینعم  دوخ 

ءالـضف ءالقع و  هکنآ  ول  ار و  هباحـص  زا  یلیلق  هدـع  تیـصوصخ  هن  دـناسریم  ار  تیمومع  یتّما  رد  تبـسن  ءای  مدرک  ضرع  هکنآ  لاح  و 
. دنشاب

رد هک  دندوب  ياهّدع  نامه  هباحص  زا  رابک  ءالقع و  ایآ  تسا ) هدوب  باحصا  رابک  ءالقع و  عامجا  دارم  هک   ) امش هدومرفب  میلست  ضرف  رب 
!؟ دندومن تعیب  دنداد و  يأر  حاّرج )  ) نک روگ  هدیبع  وبا  رمع و  رکب و  یبا  یئاوشیپ  هب  هفیقس  کچوک  هدیشوپ  رس 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  تافو  نیح  هباحص  زا  رابک  موق و  ءالقع  مامت  ایآ  دندوبن !؟ هباحص  ناگرزب  ءالقع و  نیملسم  دالب  ریاس  رد  ایآ 
!؟ دشاب امش  لیلد  بشما  هک  دندومن  رما  نیا  رب  عامجا  یگمه  دندوب و  عمج  هفیقس  کچوک  هدیشوپ  رس  رد  مه  نآ  هنیدم  رد  هلآ  و 

رمع رکب و  یبا  اذل  دوبن  دنهدب  ربخ  ار  دالب  نیملسم  هکنآ  تصرف  دور  راکب  یئاههسیسد  دوب  نکمم  دوب و  مهم  تفالخ  رما  نوچ  ظفاح :
تسایس يدرم  هک  رمع  دندومن  یئاهتبحص  دندیناسر  ار  دوخ  هلجع  اب  دناعمج  اجنآ  رد  راصنا  زا  ياهّدع  دندینـش  یتقو  امهنع  هّللا  یـضر 

جرزخ هلیبق  راصنا و  زا  یعمج  یلو  دندومن ، تعیب  هدومن  تیعبت  مه  ياهّدع  دیامن  تعیب  رکب  یبا  اب  دـید  نانچ  ار  تما  حالـص  دوب  رادـم 
. راک نیا  رد  هلجع  تهج  دوب  نیا  دندش  جراخ  هفیقس  زا  هدومنن  تعیب  هدومن  هدابع  نب  دعس  زا  يوریپ 

راک لوا  هک  هفیقـس  زور  رد  دـناهدومن  قیدـصت  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  نیخروم و  عیمج  هچنانچ  دـیدومن  قیدـصت  ناتدوخ  سپ  یعاد :
وت دـنتفگ  دـندنادرگرب و  ار  فراعت  مه  اهنآ  درک  فراعت  حارج  هدـیبع  وبا  رمعب و  تسایـس  نسح  يور  رکب  یبا  دـشن  عقاو  یعامجا  دوب 
اب هک  یتوادع  هقباس  يور  دـندوب  سوا  هلیبق  زا  ياهّدـع  هک  مه  رـضاح  رفن  دـنچ  دـندومن  تعیب  يروف  تسایـس  يور  یتسه ، قیلا  یلوا و 

هکنآ لاح  و  دومن . ادیپ  هعسوت  رورمب  اهدعب  ات  دندومن  تعیب  ددرگن  ریما  هدابع  نب  دعـس  دنتفین و  ولج  اهنآ  هکنآ  يارب  دنتـشاد  اهیجرزخ 
ات دوش  يأر  ذخا  مومع  روش  نایم  رد  دنوش و  عمج  امـش ) لوقب  ءالقع  ای   ) تما یگمه  ات  دننک  ربص  یتسیابیم  دوب  نقتم  رگا  عامجا  لیلد 

. دنک ادیپ  تقیقح  تروص  عامجا  هلأسم 
ره و  دنتشاد ، عازن  دوخ  نایم  دندوب و  عمج  هفیقس  رد  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  دوب  راک  رد  یئاههسیسد  هکنآ  هطساوب  مدرک  ضرع  ظفاح :

تـسد دـشیم و  مامت  راصنا  عفنب  تلفغ  نیرتکچوک  تسا  یهیدـب  دـنیامن ، نیعم  دوخ  زا  ار  نیملـسم  تموکح  تراما و  دنتـساوخیم  کی 
. دنیامن لمع  رد  لیجعت  دندوب  راچان  تهج  نیمهب  دیدرگیم ، هاتوک  راک  زا  نیرجاهم 

دننام ناتدوخ  نیخروم  هچنآ  ربانب  مینکیم و  دنس  ذاختا  ناتدوخ  هدومرف  زا  میوشیم و  میلست  امش  هتفگب  هدومن  نیع  ضمغ  مه  ام  یعاد :
دندشن عمج  تفالخ  رما  رد  روش  يارب  هفیقس  رد  ناناملسم  دناهتشون  نارگید  دوخ و  خیرات  مود  دلج  رد ص 457  يربط  ریرج  نب  دمحم 

. دنیامن ریما  نییعت  ناشدوخ  يارب  دنتساوخیم  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  هکلب 
تفالخ و رما  يارب  اعقاو  رگا  دندومن و  يرادربهرهب  دوخ  عفنب  فالتخا  نیا  زا  هدیناسر و  اهنآ  همـصاخم  سلجمب  ار  دوخ  رمع  رکب و  یبا 

هدومرفب هچنانچ  و  دنوش . رـضاح  يأر  نداد  يارب  هک  دـندادیم  ربخ  ار  ناناملـسم  همه  یتسیاب  دـندوب  هدـش  عمج  گرزب  رما  نیا  رد  روش 
امش

اهرگیزاب اب  هماسا  يوگتفگ 
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دالب و ریاس  فئاط و  نمی و  هکمب و  میئوگیم  هدـش و  ادـص  مه  امـش  اب  مه  ام  تشذـگیم ، تقو  دوبن و  نیملـسم  ماـمت  نداد  ربخ  تصرف 
ار هباحص  ناگرزب  هک  دنتـشادن  سر  تسد  دوب  هنیدم  کیدزن  هک  مه  دیز  نب  ۀماسا  يودرا  هب  ایآ  دنتـشادن  سر  تسد  نیملـسم  تایالو 

ودرا رکـشل  ریما  ناناملـسم  يودرا  تیعمج  زا  رثؤم  درف  هکلب  اهنآ  زا  یکی  هک  دنیامن  روش  اهنآ  اب  دنیایب و  دنیامن  ربخ  دندوب  ودرا  رد  هک 
هماسا تراـما  تحت  رد  هک  دـندوب  رمع  رکب و  یبا  اـهنآ  هلمج  زا  هک  داد  رارق  ودرا  لـها  رب  ریما  ار  وا  مرکا  لوسر  هک  دوب  دـیز  نب  ۀـماسا 

دندومن تعیب  رفن  کی  اب  اهنآ  عالطا  روش و  نودـب  هدـش و  یـشارتهفیلخ  رفن  هس  تسدـب  هتفر و  راکب  ياهسیـسد  دینـش  یتقو  هک  دـندوب ،
یـشارتهفیلخ امـش  یک  هزاجا  اب  دـیاهدومن  اپرب  تسا  یئاغوغ  هچ  نیا  دز  داـیرف  دناهتـشون  نیخّروم  ماـمت  هک  دجـسم  رد  دـمآ  دـش  راوس 

. دیدومن هفیلخ  نییعت  اهنآ  عامجا  هباحص و  رابک  ناناملسم و  روش  نودب  دیدوب  هراک  هچ  رفن  دنچ  امش  دیدومن 
تفگ دـش  ریغتم  هماسا  امنب  تعیب  مه  وت  امنم  اصع  قش  هدـیدرگ  عقاو  تعیب  هدـش  مامت  راک  هماسا  تفگ  دـمآ  شیپ  تلامتـسا  ۀـهج  رمع 

تراماب و امش  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يریما  هنوگچ  مدیدرگن  لزع  مه  تراما  زا  دوب و  هداد  رارق  ریما  امـش  رب  ارم  ربمغیپ 
دهاش ضرغ  مهدب  مالک  لوط  دایز  مهاوخیمن  هک  هّجاحم  رخآ  ات  دریگ  رارق  دوخ  نیرومأم  تعیب  رما و  تحت  رد  دیایب  هدـیزگرب  تسایر 

. دوب لاح 
دوب رایسب  تفاسم  مه  ربمغیپ  هناخ  ات  دجـسم  هفیقـس و  زا  نایاقآ  تشذگیم  تقو  دوب  رود  يرادقم  رهـش  زا  مه  هماسا  يودرا  دیئوگب  رگا 

ترتع و هک  مشاه  ینب  ماـمت  ربمغیپ و  مرکا  ّمع  ساـبع  دوب و  ناناملـسم  ناـیم  رد  رثؤم  وضع  نیقیرف  قاـفتاب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ارچ 
اهنآ يأر  زا  دنیایب و  دندرکن  ربخ  دندوب  اجنآ  رد  هک  هباحص  رابک  دندوب و  نآرقلا  لیدع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هیـصوت  دروم 

!؟ دنیامن هدافتسا 
. دنتشادن ار  هفیقس  زا  ندمآ  نوریب  تلفغ و  تصرف  هک  هدوب  كانرطخ  یمسقب  عاضوا  منکیم  نامگ  ظفاح :

دندوب عمج  هناخ  رد  هک  ار  هباحص  رابک  مشاه و  ینب  مالّسلا و  هیلع  یلع  دنتـساوخن  ادمع  یلو  دنتـشاد  تصرف  دیئامرفیم  یفطلیب  یعاد :
. دنیامن ربخ 

. هدوب هچ  اهنآ  لمع  دّمعت  رب  امش  لیلد  ظفاح :
عمتجم هباحص  رابک  مشاه و  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  دشن  لخاد  یلو  دمآ  ربمغیپ  هناخ  رد  ات  رمع  هفیلخ  هکنآ  لیلد  نیرتگرزب  یعاد :

. دنوشن ربخ  اب  هناخ  نآ  رد 
. تسا ضفاور  ياههتخاس  زا  بلطم  نیا  اعطق  ظفاح :

ریرج نب  دمحم  گرزب  خیرات  مود  دـلج  هب ص 456  دـیئامن  هعجارم  تسبوخ  هتخاسن  ار  بلطم  نیا  یـسک  دـیدومرف  یفطلیب  زاب  یعاد :
دوز رکب  یباب  داد  ماغیپ  دشن  لخاد  ربمغیپ  هناخ  ردب  دمآ  رمع  دـسیونیم  هک  تسا  هدوب  میـس  نرق  رد  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  هک  يربط 

. تسا مزال  وت  دوجو  هدمآ  شیپ  یّمهم  رما  داد  ماغیپ  زاب  مرادن  تقو  لاحلا  تفگ  رکب  یبا  مراد  مزال  راک  ایب 
رد دنتفر  يرفن  ود  میورب . اجنآب  تیروفب  تسا  مزال  تفگ  داد و  ربخ  واب  هفیقـس  رد  ار  راصنا  عامتجا  هیـضق  هنامرحم  دمآ  نوریب  رکب  یبا 

ادـخب ار  امـش  دـشاب ؟ امـش  ءاّکتا  دروم  بشما  دـنهدب و  تما  عامجا  لیکـشت  يرفن  هس  ات  دـندرب  دوخ  اب  مه  ار  نکروگ )  ) هدـیبع وبا  هار 
ینب مامت  عمـسب  ار  هدراو  هثداح  هک  دـشن  لخاد  ارچ  تفر  ربمغیپ  هناخ  رد  ات  رمع  هدوبن  راک  رد  يداد  رارق  هسیـسد و  رگا  دـیهد  فاـصنا 

هباحص زا  نارگید  و  دوب !! ربمغیپ  تما  رد  درفب  رصحنم  لک  لقع  رکب  یبا  ایآ  دیامن ؟ دادمتسا  یگمه  زا  دناسرب و  هباحـص  رابک  مشاه و 
!! دنوش ربخ  اب  هثداح  نیا  زا  دیابن  هک  دندوب  هناگیب  ربمغیپ  ترتع  و 

یمع نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 
ادخ يدنبمشچ  زا  متریح 

رارقرب حاّرج ) نکربق )  ) هدیبع وبا  رمع و  رکب و  یبا   ) رفن هس  تسدـب  دناهتـشون  ناتدوخ  نیخروم  عیمج  هک  امـش  یگتخاس  عامجا  نیا  ایآ 
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؟ دش
هک ضرف  رب  دندش  عمج  تکلمم  تختیاپ  ول  يرهش و  رد  رتشیب  هتـسد  ای  رفن و  هس  رگا  هک  تسا  لوبق  لباق  هدیقع  نیا  ایند  ياجک  رد  ایآ 

رگید دالب  نادنمـشناد  ءاملع و  ءالقع و  ریاس  رب  تفـالخ  اـی  تنطلـس و  تساـیرب و  يدرف  يدوجو  رب  دـندومن  مه  عاـمجا  رهـش  نآ  لـها 
!؟ دنیامنب اهنآ  زا  تیعبت  تسا  بجاو 

لباقم رد  تلم  کی  راکفا  ندرک  هفخ  ایآ  دشاب  عاطم  ءالقع  ریاس  رب  دنشابن  مه  نیریاس  بناج  زا  بختنم  هک  ءالقع  زا  هتسد  کی  يأر  ای 
!؟ تسا زیاج  ياهتسد  دیدهت  لاجنج و  وه و 

تفالخ و نیا  دـنیوگب  دـننک و  یلمع  یملع و  تاداقتنا  تاثحابم و  دـننزب و  قح  فرح  دـنهاوخب  مه  یعمج  رگا  دـیهد  فاـصنا  ناـیاقآ 
ار ناشلتق  دـنناوخب  سجن  كرـشم و  یـضفار و  ار  اهنآ  تسین  عورـشم  ینیمز  ینامـسآ و  نیناوق  زا  ینوناق  چـیه  قباطم  یگتخاس  عاـمجا 

. دنیامنن راذگورف  اهنآ  هرابرد  یتمهت  عون  چیه  زا  دننادب و  بجاو 
طقف تما  ءالقع  تما و  دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امش  دومن  راذگاو  تما ) يالقعب  امـش  لوقب  ای   ) تماب ار  تفالخ  رما  ربمغیپ  دیئامرفیم  امش 
هماع رب  دندیدرگ  رفن  کیب  میلـست  هک  رفن  ود  هدومن  فراعت  رگیدکی  اب  هک  حارج ) نک ) ربق   ) هدیبع وبا  رمع و  رکب و  یبا   ) دـندوب رفن  هس 

باحـصا همه  اب  ارچ  دندوب  هباحـص  تما و  ریاس  دننام  مه  رفن  هس  نیا  دـنتفگ  یـضعب  رگا  دـنیامیپب و  ار  اهنآ  هار  تسا  بجاو  ناناملـسم 
؟ دندرگ مّدلا  رودهم  دودرم و  رفاک و  اهنآ  دندومنن  روش 

نیقیرف قافتاب  عامجا  ندشن  عقاو 

عامجا ّتیرثکا و  ّتیلقا و  نیب  ام  دینادیم  یبوخب  دینک  رکف  عامجا  فارطا  رد  دینک و  رب  ار  بّصعت  هماج  دـینک و  رکف  يردـق  رگا  نایاقآ 
. تسا رایسب  قرف 

يأر اهنآ  رتشیب  رگا  داد و  يأر  نینچ  سلجم  ّتیلقا  دـنیوگیم  دـنهدب  يأر  یمک  هّدـع  ددرگ  دـقعنم  یّمهم  رما  يارب  يروش  سلجم  رگا 
مه رفن  کی  یتح  ینعی  دـش  عقاو  عامجا  دـنیوگیم  دـناد  يأر  هسلج  کـی  رد  قاـفتالاب  یگمه  رگا  دوب و  ّتیرثکا  يأر  دـنیوگیم  دـنداد 

. دوبن فلاخم 
قباطم ار  يأر  قح  رگا  دنداد  يأر  رکب  یبا  تفالخب  یعامجا  نینچ  هنیدم  رهـش  رد  دعب  دجـسم و  رد  دعب  هفیقـس و  رد  مسق  ادخب  ار  امش 

یمالسا زکرم  هباحص  رابک  ءالقع  نامه  عامجا  زا  دارم  میئوگب  میوش و  زاوآ  مه  امـش  اب  میئامن و  بلـس  تما  مامت  زا  اربج  امـش  هتـساوخ 
. دومنیم تیافک  هرونم  هنیدم  ینعی 

عقاو دنشاب  هداد  رکب  یبا  تفالخب  يأر  اقفّتم  هباحـص  زا  رابک  هنیدم و  يالقع  مامت  هک  یعامجا  ایآ  مهدیم  مسق  راگدرورپ  تاذب  ار  امش 
دوخ فقاوم  بحاص  هچنانچ  تسا  یفنم  باوج  اعطق  دنداد  يأر  یگمه  دـندوب  رـضاح  هفیقـس  رد  هک  مه  یمک  تعامج  نامه  ایآ  دـش 

دالوا يراصنا و  هدابع  نب  دعـس  هک  اریز  دقع  ّلح و  لها  زا  هنیدم و  دوخ  رد  یّتح  هدشن  عقاو  یعامجا  رکب  یبا  تفالخ  رد  تسا  فرتعم 
. دنتفرن راب  ریز  دومن  تفلاخم  هام  شش  ات  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  اهنآ و  ناتسود  مشاه و  ینب  مامت  هباحص و  زا  ّصاوخ  وا و 

یمالـسا تموکح  توبن و  زکرم  هک  مه  هرّونم  هنیدم  دوخ  رد  هک  مینیبیم  مینکیم  خـیراتب  هعجارم  یتقو  فاصنا  تقیقح و  يور  زا  اعقاو 
. دیدرگن عقاو  دنشاب  هداد  يأر  ادّحتم  رکب  یبا  تفالخ  نییعت  رد  هنیدم  رد  رضاح  هباحص  ءالقع و  مومع  هک  یعامجا  نینچ  هدوب 

يربط و یلزتعم و  دـیدحلا  یبا  نبا  یطویـس و  نیدـلا  لالج  يزار و  رخف  ماـما  لـیبق  زا  ناـتدوخ  گرزب  نیخروم  تاـقث و  تاور  بلاـغ 
. دیدرگن عقاو  هنیدم  دوخ  رد  لماک  عامجا  هک  دناهدومن  لقن  هدیناسر و  هفلتخم  تارابعب  اهنآ  ریغ  ملسم و  يراخب و 

( تشاد تیمها  اهنآ  يأر  رظن و  دندوب و  نآرقلا  لیدـع  هّللا و  لوسر  تیب  لها  ترتع و  ناگتـسب و  هک   ) مشاه ینب  یمامت  هکنآ  رب  هوالع 
دروم ـالماک  ندینـش  زا  دـعب  هکلب  دـندوبن  رـضاح  تفـالخب  نداد  يأر  عقوم  هفیقـس  رد  رفن  هس  ءانثتـساب  باحـصا  مومع  هکلب  هّیما  ینب  و 
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. دنداد رارق  ضارتعا 
ناگرزب لاجر و  زا  ياهّدع  دنداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  هفیقس  تعیب  لمع  هکنآ  رب  هوالع  راصنا  نیرجاهم و  زا  هباحص  رابک  زا  یعمج  یتح 

ةدیرب رـسای ، رامع  يدنک ، دوسا  نب  دادـقم  يرافغ ، ّرذ  وبا  یـسراف ، ناملـس  دـننام : دـندومن  یتاجاجتحا  رکب  یبا  اب  هتفر و  دجـسمب  اهنآ 
ار وا  مرکا  لوسر  هک   ) نیتداهـشلا وذ  تباث  نب  ۀمیذخ  ناهیتلا ، نب  مثیهلا  وبا  نیرجاهم ،) زا  ، ) يوما صاعلا  نب  دیعـس  نب  دلاخ  یملـسالا ،

نایم رد  اهنآ  زا  کی  ره  و  راصنا ،) زا  ، ) فینح نب  ناـمثع  فینح ، نب  لهـس  بعک ، نب  یبا  يراـصنا ، بویا  وبا  داد ) بقل  نیتداهـشلا  وذ 
. دهدیمن ار  اهنآ  تارکاذم  هزاجا  تقو  قیض  اب  رصتخم  سلجم  نیا  هک  دندومن  هماقا  هیفاک  نیهارب  هیفاش و  ياهتّجح  دجسم 

لطاب یلکب  عامجا  لیلد  دینادب  هک  میدومن  افتکا  نایب  رصتخم  نیدب  ۀّجحلل  امامتا  نیبئاغ  نیرـضاح و  یئانیب  تریـصب و  دایدزا  يارب  طقف 
ضحم غورد  مه  هنیدـم  دوخ  رد  رـضاح  ءالقع  باحـصا و  رباکا  عامجا  یتح  دـشن  عقاو  عامجا  مه  هنیدـم  دوخ  رد  هک  تسا  ساسایب  و 

. مناسریم ضرعب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  زا  ار  تفالخ  نیفلاخم  یماسا  ضعب  زا  یتسرهف  تسا 

رکب یبا  تعیب  زا  هباحص  رابک  ندومن  يرود 

نب دعس  هک  دنیوگ  نارگید  باعیتسا و  رد  ربلا  دبع  نبا  افـصلا و  ۀضور  رد  هاش  دنواخ  دّمحم  خیرات و  رد  يرذالب  ینالقـسع و  رجح  نبا 
دـندومنن و تعیب  رکب  یبا  اـب  زین  هباحـص  راـبک  زا  رفن  هدـجیه  دـندومنن و  تعیب  رکب  یبا  اـب  شیرق  زا  ياهفیاـط  جرزخ و  هفیاـط  هداـبع و 

!! دندوب بلاط  یبأ  نب  یلع  هعیش  اهنآ  دندش و  یضفار 
نب دیعس  نب  دلاخ  رسای 5 ، رامع  يدنک 4 ، دوسا  نب  دادقم  يرافغ 3 ، رذ  وبا  یسراف 2 ، ناملس  دوب 1 ، رارق  نیا  زا  رفن  هدجیه  نآ  یماسا 

نامثع فینح 11 ، نب  لهس  ناـهیتلا 10 ، نب  مثیهلا  وبا  نیتداهـشلا 9 ، وذ  تباث  نب  ۀمیزخ  بعک 8 ، نب  یبا  یملسالا 7 ، ةدیرب  صاعلا 6 ،
نب سیق  ةدابع 16 ، نب  دعس  نامیلا 15 ، نب  ۀفیذح  يراصنالا 14 ، هللا  دبع  نب  رباج  يراصنا 13 ، بویا  وبا  نیتداهشلا 12 ، وذ  فینح  نب 

نیرجاـهملا و نم  موق  رکب  یبا  ۀـعیب  نع  فلخت  دـق  دـیوگیم  دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی  و  مقرا . نب  دـیز  سابع 18 ، نب  هللا  دـبع  دعس 17 ،
نب دـلاخ  و  صاعلا ، نب  ماوعلا  نب  ریبزلا  و  سابعلا ، نب  لضفلا  و  بلطملا ، دـبع  نب  سابعلا  مهنم  بلاـط ، یبأ  نب  یلع  عماول  اـم  راـصنالا و 

زا یموق  ینعی  بعک  نب  یبا  و  بزاع ، نب  ءاربلا  و  رـسای ، نب  راـمع  و  يراـفغلا ، رذ  وبا  و  یـسرافلا ، ناملـس  و  رمع ، نب  دادـقملا  و  دـیعس ،
نب سابع  دندوب  اهنآ  هلمج  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  اب  دندش  لیام  رکب و  یبا  تعیب  زا  دندومن  يرود  فّلخت و  راصنا  رجاهم و 

. تسا هدومن  رکذ  ار  اهنآ  یماسا  هک  رگید  رفن  هن  بلطملا و  دبع 
مع سابع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ایآ  دـندوبن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روش  لحم  ابلاغ  باحـصا و  رباکا  موق و  ءالقع  دارفا  نیا  ایآ 

!؟ دندوبن موق  يالقع  زا  مشاه  ینب  ناگرزب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مرکا 
طقف هتفرگ ؟ دوخب  تقیقح  تروص  اهنآ  قیدـصت  لوبق و  روش و  روضح و  نودـب  هک  هدوب  یعامجا  هنوگچ  دـیهد  فاصنا  ادـخب  ار  اـمش 

عامجا ینعم  ایآ  دنریگن  ار  اهنآ  يأر  دنیامنن و  ربخ  ار  هباحـص  رابک  زا  نارگید  و  دنربب . نوریب  عمج  نآ  نایم  زا  هنامرحم  اهنت  ار  رکب  یبا 
. هدوب راک  رد  یسایس  هسیسد  ای  دهدیم 

دعس جورخب  هکلب  هدوبن  مه  هنیدم  لها  مامت  عامجا  دیدرگن  دقعنم  تفالخ  نییعت  يارب  رما  ودب  رد  تما  مامت  عامجا  هکنیا  رب  هوالع  سپ 
خیراتب تیمالسا  ملاع  هک  دوب  یئاتدوک  نیتسخن  هکلب  هدشن  عقاو  مه  هفیقس  کچوک  هدیشوپ  رـس  رد  مامت  عامجا  شناهارمه  هدابع و  نب 

!!؟ درپس تناما  رشب 

هنیفس نیلقث و  ثیدح  رد 

نیب مّلـسم  ثیدـح  راـبتعاب  تسا  هدوب  ۀـجح  اـمتح  ناـشیا  عاـمجا  هک  مه  ربمغیپ  تیب  لـهأ  ترتع و  مشاـه و  ینب  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا 
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هللا باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدومن  ضرع  هربتعم  دانسا  اب  هیـضام  یلایل  رد  هک  نیقیرفلا 
رکب یبأ  تفالخ  اب  تقفاوم  هدوبن و  هفیقس  رد  رضاح  ادبأ  اهدعب  اولضت  نل  ۀخسن ) یف  و   ) متوجن دقف  امهب  متکسمت  نا  یتیب  لها  یترتع  و 

.)!؟ دوش لصاح  عامجا  تقیقح  ات  دنوش  رضاح  اجنآب  هک  دندرکن  ربخ  ار  اهنآ  ینعی   ) دندومنن
هللا یلـص  مرکأ  لوسر  هک  میدومن  رکذ  نآ  دانـسا  اب  هیـضام  یلایل  رد  تسا و  هنیفـس  ثیدحب  فورعم  هک  رگید  روهـشم  ثیدح  رد  زین  و 

رد هک  یمـسق  نامه  هک  دـناسریم  کـله  مهنع  فلخت  نم  یجن و  مهب  لـسوت  نم  حون  ۀنیفـس  لـثمک  یتیب  لـها  لـثم  هدومرف : هلآ  هیلع و 
تیب لهأب  کّسمتم  لّسوتم و  یتسیاب  اهیراتفرگ  ثداوح و  رد  مه  نم  تّما  هدوب  هنیفـس  لسوتب  حون  تما  تاـجن  هدراو  ياـیالب  ناـفوط و 

. دش دهاوخ  كاله  دوش  نادرگ  يور  فلخت و  اهنآ  زا  سک  ره  دننک  ادیپ  تاجن  ات  دندرگ  نم 
هرهاط ترتع  تلاسر و  تیب  لهأب  هجوت  موزل  رد  دنکیم  لقن  ثیدح  ود  دعـس  نبا  زا  مراهچ  هیآ  لیذ  قعاوص  رد ص 90  رجح  نبا  زین  و 

الیبس هبر  یلا  ذـختی  نأ  ءاش  نمف  ایندـلا  یف  اـهناصغأ  ۀـنجلا و  یف  ةرجـش  یتیب  لـهأ  اـنأ و  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنآ  یکی 
. اهب کسمتیلف 

لیوأت نیلطبملا و  لاحتنا  نیلاضلا و  فیرحت  نیّدلا  اذه  نع  نوفنی  یتیب  لها  نم  لودع  یتما  نم  فلخ  لک  یف  دومرف  هکنآ  مود  ثیدـح 
. نودفوت نم  اورظناف  لج  زع و  هللا  یلا  مک  دفو  مکتمئأ  ّنا  الأ و  نیلهاجلا 

دیدومن يرود  نم  تیب  لـها  زا  رگا  تّماـب  دـناسریم  هک  تسنیا  هدیـسر  رایـسب  ناـتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  ثیداـحا  لـیبق  نیا  هصـالخ 
اهنآ دوب  دهاوخ  نم  تیب  لها  هلیسوب  امش  تاجن  زاب  دیآیم  نایمب  اهـسایق  يأر و  اهتعدب و  دنیامنیم  ناتهارمگ  بلاغ و  امـش  رب  نانمـشد 

. دش دیهاوخ  كاله  هک  دیدرگن  رود  اهنآ  زا  ناتدوخ  رود و  دوخ  زا  ار 
هنوگچ نیا  سپ  دـندوب  تعیب  رد  نیفّلختم  ءزج  هدوب  رثؤم  هفیلخ  نییعت  تعیب و  عامجا و  رد  ناشروضح  هک  یـصاخشا  نآ  مامت  هرخـالاب 

!؟ دنتشادن تکرش  نآ  رد  هنیدم  رد  رضاح  تلاسر  تیب  لهأ  ترتع و  موق و  ءالقع  رابک و  هباحص  هک  هدوب  یعامجا 
ناتدوخ ياملع  ناگرزب  زا  هک  یبطرق  ربلا  دبع  نبا  هچنانچ  دومنن  ادیپ  عوقو  مه  تیرثکا  هکلب  دـشن  عقاو  یعامجا  هک  تسین  دـیدرت  ياج 

تعیب ادبا  رمع  رکب و  یباب  دوب  تفالخ  ماقم  یعدم  هک  يراصنا  هدابع  نب  دعس  دنیوگ  نارگید  هباصا و  رد  رجح  نبا  باعیتسا و  رد  تسا 
ۀـضور تیاورب  تفر  ماشب  دعـس  اذـل  دوش  داسف  دـیلوت  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  دوب  هلیبق  بحاص  نوچ  دـندشن  وا  ضّرعتم  مه  اـهنآ  درکن و 

دـندز و وا  رب  يریت  هنابـش  هدوب ) ذـفان  شمکح  هک  هدوب  سک  هچ  تسمولعم  ءالقعلا  دـنع  هک   ) ناگرزب امظع و  زا  یکی  کیرحتب  افـصلا 
فرـصت هریون و  نب  کلام  نتـشک  زا  دعب  هک  دوب  دیلو  نب  دلاخ  ریت  هدننز  نیخّروم ، تیاورب  یلو   ) دـنداد هّنجاب  ار  شتبـسن  دـش و  هتـشک 

دنک كاـپ  هفیلخ  دزن  ار  دوخ  تساوخ  وا  تفـالخ  هرود  رد  اـت  دوب  رمع  یناـث  هفیلخ  بضغ  بوضغم  رکب ، یبا  تفـالخ  لّوا  رد  وا  لاـیع 
(. دنتشک ار  وا  هّنجا  دش  فورعم  دز  ار  وا  ریت  اب  هنابش  اذل  درک ؟ هکنانچ 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  هدوب  یعامجا  هنوگچ  نیا  دینک  رکف  يردق  دیراذگب و  رانک  ار  بّصعت  تداع و  نایاقآ  ادـخب  ار  امش 
. دندوبن لخاد  وا  رد  راصنأ  هّیما و  ینب  و  ربمغیپ ، تیب  لها  ترتع و  مشاه ، ینب  مامت  سابع و  نبا  هّللا و  لوسر  مرکا  ّمع  سابع  و 

هدومن افتکا  هفیقس  رد  رـضاح  هّدع  نامهب  باتـش  هلجع و  اب  راچان  دنتـشادن  یـسرتسد  مه  تما  مامتب  تفریم و  داسف  لامتحا  نوچ  ظفاح :
. دندش میلست  تّما  اهدعب  دندومن  تعیب 

هدوبن راک  رد  ياهسیسد  رگا  دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امش  دنتـشادن  تسد  هنیدم  زا  جراخ  موق  يالقع  هباحـص و  ناگرزب  لاجر و  رب  یعاد :
نب یلع  هّللا و  لوسر  مرکا  ّمع  هلیبقلا ) خیـش   ) سابع يأر  رظن و  ایآ  دندرگ  رـضاح  روش  سلجم  رد  دندرکن  ربخ  ار  هنیدم  نیرـضاح  ارچ 

زا تیافک  حاّرج  هدیبع  وبأ  رمع و  رظن  يأر و  طقف  دوبن  مزال  هنیدم  رد  رضاح  هباحـص  رابک  مشاه و  ینب  ترـضح و  نآ  داماد  بلاط  یبأ 
!!! راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دومنیم  مومع  لاح 

دندرک مه  تفلاخم  هکلب  دندرکن  تکرش  وا  رد  راصنأ  رجاهم و  زا  هباحص  زا  رابک  ءالقع و  هک  اصوصخ  امومع و  امـش  عامجا  لیلد  سپ 
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. تسا طقاس  ءالقعلا  دنع  رابتعا  هجرد  زا  لطاب و  لطاع و  یلکب 
ناتدوخ نیخروم  ءاملع و  رارقاب  امـش  یگتخاس  عامجا  نیا  رد  دیامنن و  فلخت  نآ  زا  يدحأ  هک  دنیوگ  ار  نآ  مدرک  ضرع  عامجا  نوچ 

. دندومنن نداد  يأر  رد  تکرش  امومع  ءاملع  ءالقع و  تعامج  ناتدوخ  قیدصتب  امومع و 
نب دعس  ندش  هتشک  زا  دعب  ات  دشن  عقاو  عامجا  ادبا  رمع  رکب و  یبأ  تفالخ  رد  دیوگ  احیرص  لوصالا  تیاهن  رد  يزار  رخف  ماما  هچنانچ 

. دش دقعنم  عامجا  هاگنآ  هدابع 
تقو ياضتقاب  نایب  رـصتخم  نیمه  اب  ناتلوا  لیلد  باوج  سپ  دـیتفرگ  ّتیناّقح  رب  لـیلد  ار  یمودـعم  عاـمجا  نینچ  امـش  هنوگچ  منادـیمن 

. هدش هداد  سلجم 

دش رارق  رب  تفالخب  دوب  ربکا  انس  رکب  وبأ  نوچ  هکنیاب  لوق  رب  در 

رایـسب تفالخ  رما  رد  دوب  وا  يارب  مدقت  قح  اذل  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  زا  نسأ  رکب  یبأ  نوچ  دیدومرف  هک  امـش  مود  لیلد  اّما  و 
. تسا رتینعمیب  رتکحضم و  رتچوپ و  لّوا  لیلد  زا  دودرم 

رد دوب و  شرسپ  زا  ربکا  رکب  وبأ  ردپ  هفاحق  وبأ  اققحم  دندوب و  رایـسب  رمع  رکب و  وبأ  زا  ربکا  دوب  تفالخ  رد  طرـش  نس  رگا  هکنآ  يارب 
. دندادن رارق  هفیلخ  ار  وا  ارچ  تشاد  تایح  نامز  نآ 

راد مامز  ار  یسران  ناوج  دشاب  یموق  رد  یتقو  هّللا  لوسر  بوبحم  هدیدناهج و  یخیش  نوچ  دوب  تقایل  اب  مأوت  رکب  یبأ  نس  ربک  ظفاح :
. دنیامنیمن

دومرفیم رایتخا  ار  ناوج  یلع  ربمغیپ  هباحص  زا  خویش  ندوب  اب 

نیا تشاـمگ  دـیابن  هداد  ادـخ  راـک  مه  نآ  راـکب  ار  یناوج  هدومزآ  درمریپ  دوـجو  اـب  هک  دـیئوگیم  امـش  هک  دـشاب  نینچ  رما  رگا  یعاد :
دـش تکرح  مزاـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  یتـقو  كوـبت  هوزغ  رد  هک  دوریم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسرب  لوا  ضارتـعا 
مزال ینادراک  درم  هنیدم  رما  هرادا  يارب  اذلف  دننک  اپرب  یبالقنا  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  بایغ  رد  هک  دـندرک  يداد  رارق  هنامرحم  نیقفانم 

. دیامن یثنخ  ار  نیقفانم  تایلمع  هرادا و  ار  هنیدم  تسایس  نسح  بلق و  توق  اب  دنامب و  هنیدم  رد  ترضح  نآ  ياجب  هک  دوب 
. دومن رارقرب  دوخ  ینیشناج  تفالخب و  هنیدم  رد  ار  سک  هچ  ربمغیپ  دیئامرفب  مرتحم  نایاقآ  زا  منکیم  اّنمت 

هباحص زا  نادرم  ریپ  ریاس  رمع و  رکب و  وبأ  رگم  یعاد ، داد  رارق  دوخ  بانم  بیان  هفیلخ و  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هک  تسا  مّلسم  ظفاح :
داد و رارق  دوخ  نیـشناج  یمـسر و  هفیلخ  ار  ناوـج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  دـندوبن  هنیدـم  رد 

یترجه راد  یتیب و  لها  یف  یتفیلخ  تنا  دومرف  احیرص 
هیلع یلع  هکنیا  زا  ترـضح  نآ  دـصقم  فدـه و  سپ  دـینامن  باوج  الب  باوج  عقوم  هک  دـیئامن  رکف  يردـق  لئالد  هماقا  رد  نایاقآ  سپ 

باوج هیهت  دومن  رارقرب  تفالخب  نارگید  رمع و  رکب و  یبا  لاثما  هباحص  زا  رابک  خویـش و  روضح  اب  یناوج  بابـش و  نیع  رد  ار  مالّـسلا 
. تشامگ دیابن  راکب  ار  یناوج  هدیدناهج  خیش  دوب  اب  دیئوگن  هک  دوب  امش  بشما  يارب  یلمع 

. درادن تیلخدم  یناوج  يریپ و  تلاسر  غالبا  تفالخ و  نییعت  رد  هک  تسا  لیلد  رتگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لمع 
هک هّکم  لها  رب  ةءارب  هروس  لوا  تایآ  نداتـسرف  عقوم  رد  ارچ  سپ  تشامگ  راـکب  دـیابن  ار  سرون  ناوج  هدروخلاـس  ناریپ  دوجو  اـب  رگا 

. دیامن هفیظو  ءادا  تسایس  نسح  اب  هک  دوب  مزال  ياهدید  ناهج  ریبدت و  اب  هدروخلاس  درمریپ  دوجو  يدراوم  نینچ  رد  اعطق 
هکنیا رذـعب  درک  گرزب  راک  نآ  رومأـم  ار  ناوج  یلع  هدـینادرگ و  رب  هار  طـسو  زا  ار  درم  ریپ  رکب  یبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

. تدوخ لثم  رفن  کی  ای  تدوخ  رگم  دیامنب  دیابن  ارم  تلاسر  غالبا  هک  هداتسرف  ادخ 
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هیلع نینمؤملا  ریما  دومنن و  هدافتـسا  نارگید  رمع و  رکب و  یبا  دـننام  هدروخلاس  خویـش  دوجو  زا  ارچ  نمی  لها  تیادـه  يارب  نینچمه  و 
. دومن نمی  لها  تیاده  رومأم  ار  مالّسلا 

هدومن و باـختنا  ار  ناوج  یلع  نارگید  رمع و  رکب و  یبا  دـننام  موق  خویـش  دوـجو  اـب  ترـضح  نآ  هک  تسا  رایـسب  دراوـم  لـیبق  نیا  زا 
. دومنیم راذگاو  واب  ار  گرزب  ياهراک 

ربک ادبا  تفالخ  تیالو و  توبن و  طئارش  زا  دشابیم و  ینعم  زغمیب و  چوپ و  ردنا  چوپ  امـش  یگدروخلاس  طرـش  نیا  هک  دش  مولعم  سپ 
. دشابیمن نس 

تافص عیمج  عماج  هک  يدرف  ره  دشاب و  راگدرورپ  لوبق  دنسپ و  دروم  هک  تسا  لماک  تیعماج  توبن  دننام  تفالخ  یلـصا  طرـش  هکلب 
تـسا مدرم  رب  دیامرف و  یفرعم  مدرمب  مرکم  لوسر  یبن و  هلیـسوب  دنیزگرب و  تفالخ  ماقمب  ار  وا  دنوادخ  ناوج  ای  ریپ و  هاوخ  دـش  هیلاع 

. دنیامنب ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  دننام  ار  وا  تعاطا  هک 
قراف نینمؤملا و  ریما  صخـش  تفلاخم  تسناد  اهنآ  تفالخ  لاطبا  رب  لیلد  رتگرزب  ار  نآ  ناوتیم  دـمآ و  مداـیب  هک  يرگید  گرزب  لـیلد 

. یگتخاس عامجا  نآ  زا  دشابیم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لطاب  قح و  نیب 

تسا لطاب  قح و  نیب  قراف  مالّسلا  هیلع  یلع 

گرزب ءاملع  هچنانچ  تسا  هدوب  لطاب  قح و  نیب  قراـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرفب  اـنب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوجو  هکنآ  هچ 
. دناهدومن لقن  باب  نیا  رد  يرایسب  رابخا  امش 

رفعج یبا  فیرشلا  مرحلا  ماما  نینمؤملا و  ریما  لئاضف  یف  نیعبسلا  باتک  زا  هدوملا  عیبانی  باب 16  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  هلمج  زا 
زا مشـش  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  یملید و  سودرف  زا  ار  ثیدح  داتفه  زا  مهدزاود  ثیدـح  یعفاش  هّللا  دـبع  نب  دـمحا 

یلیل یبا  سابع و  نبا  زا  ادنـسم  ربخ  هس  بلاطلا  تیافک  باب 44  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  یلاما و  رد  ظـفاح  یبرقلا و  ةدوم 
مرکا لوسر  زا  ثیدـح  رخآ  هلمج  رد  داحتا  تارابع و  ظاـفلا و  رد  يداـیز  مک و  تواـفت و  رـصتخمب  یگمه  يراـفغ  رذ  یبا  يراـفغ و 

لّوا یناری و  نم  لّوا  ّهنا  بلاط  یبأ  نب  یلع  اومزلاف  کلذ  ناک  اذاف  ۀنتف  يدعب  نم  نوکتـس  دومرف : هک  دناهدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. لطابلا قحلا و  نیب  قورافلا  وه  ایلعلا و  ءامسلا  یف  یعم  وه  ۀمیقلا و  موی  ینحفاصی  نم 

ره دنداتفا و  مهب  راصنا  رجاهم و  هک  گرزب  هنتف  دمآ و  شیپ  نینچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  دـعب  هدـعاقلا  یلع  سپ 
تما یتسیاب  ترـضح  نآ  روتـسد  مکحب و  دـنریگب ) یهام  لگ  بآ  زا  فورعم  لثم  حالطـصاب و   ) دـشاب اهنآ  زا  هفیلخ  دنتـساوخیم  کی 

مالّـسلا هیلع  یلع  هک  یفرط  ره  ترـضح  نآ  هدومرفب  انب  هتبلا  دـهد و  ناشن  لطاب  زا  ار  قح  ات  دـندرگ  وا  نمادـب  تسد  دـنروایب و  ار  یلع 
. لطاب شلباقم  رد  قح و  هدوب 

. دریگ رارق  لمع  دروم  ات  هدوبن  يدامتعا  دحاو  ربخب  تسا و  دحاو  ربخ  دیدومن  لقن  امش  هک  يربخ  نیا  ظفاح :
ياملع هک  مدرک  ضرع  لوا  ياهبش  رد  ار  دحاو  ربخ  باوج  دیئامنیم  وهس  ادمع  ای  دیئامرفیم  شومارف  دوز  هک  تسا  بجعت  یلیخ  یعاد :

. دیراد دودرم  دحاو  ربخ  ناونعب  ار  ربخ  نیا  دیناوتیمن  تهج  نیا  زا  امش  دنراد و  لوبق  ار  دحاو  ربخ  ۀّیّجح  تعامج  تنس و 
اهنآ زا  ضعبب  ام  هک  دـیامنیم  مارم  تابثا  هفلتخم  تارابعب  امـش  ءاملع  نیقثوم  قرط  زا  يرایـسب  رابخا  هکلب  تسین  ربخ  کی  نیمه  هوالعب 
لقن زا  هدومن و  افتکا  اهنآ  بتک  تاور و  هلـسلسب  طقف  دوشن  هتفرگ  دایز  سلجم  تقو  هکنآ  يارب  اـهتنم  میدومن  هراـشا  هیـضام  یلاـیل  رد 
رگید ضعبب  دـهدیم  هزاجا  ماهظفاح  تقو و  هک  یئاجنآ  ات  مضیارع  دـییأت  يارب  زاب  مه  کنیا  هدومن  رظنفرـص  هدنـسم  ثیداحأ  نآ  ماـمت 

. منکیم هراشا 
لوصف رد  یکلام  نیدـلا  رون  ننـس و  رد  یقهیب  ریبک و  رد  يربط  لوئـسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  هک  تسا  يربخ  هلمج  زا 
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طسوا و رد  یناربط  جهن و  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  خیرات و  رد  رکاسع  نبا  هیلح و  رد  میعن  وبا  ظفاح  كردتـسم و  رد  مکاح  هّمهملا و 
لوسر هک  دنیامنیم  لقن  هفیذح  رذ و  یبا  ناملـس و  سابع و  نبا  زا  روثنملا  رد  رد  یطویـس  دئارف و  رد  ینیومح  ضایر و  رد  نیدلا  ّبحم 

ینحفاصی نم  لّوا  یب و  نمآ  نم  لّوا  اذـه  ّنا  دومرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  يوسب  دومن  هراشا  كراـبم  تسدـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
. لطابلا قحلا و  نیب  قرفی  ۀّمالا  هذه  قوراف  اذه  ربکالا و  قیدصلا  اذه  ۀمیقلا و  موی 

وه نینمؤملا و  بوسعی  وه  تاملک و  نیا  هفاضاب  هدومن  لقن  ار  ثیدـح  نیمه  بلاـطلا  تیاـفک  باب 44  رد  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  و 
. يدعب نم  یتفیلخ  وه  هنم و  یتؤأ  يذلا  یباب 

رد دادغب  بیطخ  هّمهملا و  لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  لوئسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  زین  و 
رد هبیتق  نبا  سودرف و  رد  یملید  ۀباحـصلا و  لئاضف  رد  یناعمـس  بقانم و  رد  هیودرم  نبا  ظفاح  دادغب و  خـیرات  مهدراهچ  دـلج  ص 21 

رد ص يزار  رخف  طـسوا و  رد  یناربط  دـئارف و  باب 37  رد  ینیومح  راربالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  ۀسایـسلا و  ۀمامالا و  لوا  دـلج  ص 68 
. دناهدومن لقن  امش  ءاملع  زا  نارگید  دنسم و  رد  دمحا  ماما  بلاطلا و  تیافک  رد  یعفاش  یجنگ  ریبک و  ریسفت  لوا  دلج   111

. راد ثیح  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 
دومرف ترـضح  نآ  هک  دـناهدومن  لقن  ینیومح  زا  ةدوملا  عیبانی  باب 20  رد  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  خیـش  هوالعب  اهباتک  نامه  رد  زین  و 

. لام فیک  ّقحلا  عم  لیمی  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع 
هک تسا  هدومن  لقن  دوخ  دانـساب  ءایلوالا  ۀـیلح  لوا  دـلج  ص 63  رد  لاس 430  یفوتم  یناهفـصا  هّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  یبا  ظـفاح  و 
هّللا لوسر  ای  یلب  اولاق  ادبا  هدـعب  اّولـضت  نل  هب  متکّـسمت  نا  ام  یلع  مّکلدأ  راصنالا أ ال  رـشعم  ای  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

. ّلج ّزع و  هّللا  نم  مکل  تلق  يذلاب  ینرما  لیئربج  ّناف  یتمارکب  هومرکا  یّبحب و  هّوبحاف  ّیلع  اذه  لاق 
لولدـم يارب  هک  دـیآیم  يدـحاو  ربخ  لوا  رظن  رد  یثیدـح  ره  هچ  رگا  نآ  ظاّفح  تاور و  ددـعت  ظافلا و  فالتخا  اب  هّیوبن  ثیداحا  نیا 
ياهصاخ لئالد  هک  ددرگیم  دافتسم  اهنآ  یمامت  نیماضم  زا  هک  دوشیم  يونعم  رتاوتب  ریبعت  ملع  لها  رظن  رد  نکل  هدیدرگ و  نایب  یـصاخ 

. دسریم تابثاب  ماع  لولدم  نآ  رگیدکی  کیرشت  اب  هک  هدمآ  ماع  لولدم  يارب  هک  تسا 
ترضح نآ  لیامت  دننکیم  تباث  ءانثتسا  هک  تیالو  ماقمب  تبسن  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیانع  ماع  لولدم  نآ  زا  دارم  و 

هب راوگرزب  نآ  زا  هتـسویپ  هدوب و  ترـضح  نآ  ینابرهم  تقفـش و  دروم  یلع  طقف  هک  دـنناسریم  زین  و  يرگیدـب : هن  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ار 
نم زا  دعب  هک  دنکیم  رما  مه  ار  تما  تهج  نیمهب  هدوب و  نداد  کمک  رد  صـصختم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  هچ  هدـیبلط  کمک  یئاهنت 

دیهد فاصنا  رابخا  لیبق  نیا  رد  هعلاطم  اب  تسا  لطاب  قح و  نیب  قراف  ماوت و  قح  اب  هتـسویپ  هک  دـیئوج  واب  کسمت  دـینک و  یلعب  عوجر 
رکب یبا  تیناقح  رب  لیلد  رکب  یبا  اب  ندرکن  تعیب  و  امـش ) یلایخ   ) عامجا زا  نتفر  رانک  رکب و  یبأ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفلاخم  اـیآ  هک 

. وا تفالخ  نالطب  ای  دشابیم 
وا هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوب و  تقیقح  قح و  همّـسجم  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ارچ  سپ  دوب  قح  رکب  یبا  تفـالخ  رگا 

. دومن مه  تفلاخم  هکلب  دومنن  تعیب  ددرگیم  وا  اب  قح  قح و  اب  هشیمه  دومرف 
هک دیامنیم  نیبدب  زور  نآ  عضوب  ار  یقیقد  لقاع  ره  اعطق  هک  دندومن  هفیقس  زور  رد  هک  ياهلجع  تسا  بجعت  فسأت و  یـسب  ياج  اعقاو 

ربمغیپ هدومرفب  لطاب  قح و  نیب  قراف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ات  دـشاب ) یتعاـس  دـنچ  ول  و   ) دـندومنن لـمأت  ارچ  دوبن  راـک  رد  ياهسیـسد  رگا 
ار دوخ  يأر  رظن و  دنوش و  رضاح  یگمه  ترضح  نآ  مرکا  مع  سابع  صوصخلاب  مشاه و  ینب  هباحص و  زا  رابک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. دنهدب دوب  یمومع  هفیظو  هک  تفالخ  رما  رد 
. دندومن مالسا  ظفح  يارب  تفالخ  نییعت  رد  لیجعت  دندید  رطخ  رد  ار  عاضوا  نوچ  هکلب  هدوبن  راک  رد  ياهسیسد  تسا  یهیدب  ظفاح :

هک بلاط  یبأ  نب  یلع  ربمغیپ و  راوگرزب  ّمع  سابع  زا  نارگید  ای  حارج و  هّکم ) قباس  نک  ربق   ) هدیبع وبأ  دیئامرفب  دیهاوخیم  ینعی  یعاد :
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دندز فرح  اجنآ  هک  يرادقم  نآ  رگا  دندوب و  رتزوسلد  مشاه  ینب  هباحص و  رابک  زا  نارگید  ای  هدراذگ و  نید  نیا  هار  رد  ار  دوخ  ناج 
سابع دنداتسرفیم  يروف  ار  يرگید  ای  هدیبع  وبا  دندومنیم و  مرگ  رـس  ار  سلجم  دندزیم و  فرح  رمع  رکب و  یبا  ای  دندومنیم و  لمأت 

زا مالـسا  دنیایب  ناراوگرزب  نآ  ات  دـندومنیم  ربص  یتعاس  رگا  ایآ  دـنیایب  تیروفب  هک  دـندومنیم  رطخ  مالعا  دـندادیم و  ربخ  ار  یلع  و 
!!؟ تفرگ دنتسناوتیمن  ار  نآ  ولج  هک  دشیم  اپرب  ياهنتف  تفریم و  نایم 

رضاح هفیقس  رد  هک  دندرکیم  ربخ  ار  یلع  ساّبع و  اب  هباحص  زا  رابک  مشاه و  ینب  لقاال  دندرکیم  ربص  يردق  رگا  اعطق  هک  دیهد  فاصنا 
دصیـس و رازه و  زا  دعب  بشما  هک  دشیمن  ادیپ  مالـسا  رد  هملک  فالتخا  دشیم و  هدوزفا  دـنتفگیم  قح  رگا  رفن  هس  نآ  تیوقت  رب  دـنوش 

مهب ار  اوق  مامت  هکلب  میتفرگیمن  رارق  مه  لباقم  سلجم  نیا  رد  مه  ناملـسم  ناردارب  امـش  ام و  هرکاذـم ) نامز  خـیرات   ) لاس جـنپ  یس و 
. میتساخیمرب گنجب  یلصا  نانمشد  اب  هداد و 

یناهنپ دصاقم  دندرب و  راکب  رفن  هس  نآ  هک  یلیجعت  رثا  رد  رگم  دوبن  نآ  دمآ و  زور  نآ  زا  دمآ  مالـسا  رـس  رب  هچ  ره  دینک  قیدصت  سپ 
. دندومن راکشآ  ار  دوخ 

. دندادن ربخ  مه  ار  ربمغیپ  هناخ  دجسم و  نیرضاح  امش  هدومرفب  هک  دندرب  راکب  هلجع  همه  نآ  هک  دوب  هچ  ببس  سپ  بحاص  هلبق  باون :
ۀماسا يودرا  رباکأ  لقاال  ای  دنوش  رضاح  اهناملـسم  مامت  ات  دننک  ربص  رگا  دنتـسنادیم  هک  دوب  نآ  لمع  رد  لیجعت  ۀلع  دینادب  عطق  یعاد :

یصاخشا نایم  رد  امتح  دنیامن  روش  رد  تکرش  دنوش و  رـضاح  یگمه  هریغ  مشاه و  ینب  هنیدم و  رد  رـضاح  هباحـص  ناگرزب  دیز و  نب 
اب تقیقح  قح و  نارادفرط  دشیم  هدرب  عمجم  نآ  رد  سابع  ای  یلع  مان  رگا  دمآیم و  نایمب  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  دشیم  هدرب  مسا  هک 

هباحـص رابک  مشاه و  ینب  ات  هک  دندومن  هلجع  اذـل  دـنتخادنایم  تسایـس  هکرعم  تشپ  ار  اهنآ  هالک  دوب  تسد  رد  هک  ياهحـضاو  لئالد 
ات دندرک  هچنانچ  دـنیامن  رارق  رب  تفالخب  يرفن  ود  عضو  نآب  ار  رکب  یبأ  دـنیامنب و  ار  دوخ  راک  دنالوغـشم  ربمغیپ  نفد  نفک و  لسغب و 

. دنراذگب نیملسم  عامجا  ار  شمان  نایاقآ  بشما 
ّتیروف هلجع و  اب  رکب  یبأ  تفالخ  تفگیم  رمع  هک  دناهتـشون  نارگید  دیدحلا و  یبا  نبا  يربط و  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ 

. دیامرف ریخب  ار  وا  رما  دنوادخ  تفرگ  تروص  ماجنا و  ۀتغب 

ددرگن عمج  اجکی  رد  تنطلس  توبن و  تفگ  هک  رمع  لوق  رب  در 

حیرـص ّصنب  تسا  دودرم  زین  دوشیمن  عیمج  هداوناخ  کی  رد  تنطلـس  توبن و  هتفگ  هک  رمع  هفیلخ  لوقب  ادانتـسا  امـش  رگید  لیلد  اـما  و 
ْمُهاْنیَتآ َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  دیامرفیم  هک  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 57 

. ًامیِظَع ًاْکُلم 
تبـسن رمع  هفیلخب  هک  تسا  تاعوضوم  زا  هکلب  فیعـض و  ثیدـح  نیا  اعطق  تسا و  دودرم  امـش  لـیلد  نیا  هفیرـش  هیآ  نیا  مکحب  سپ 

لیلد ّلدا  دوخ  هیآ  نیا  دیامرفن و  ینخـس  میرک  نآرق  حیرـص  ّصن  فالخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زگره  هکنآ  هچ  دـناهداد 
(. دیدرگ عمج  نارگید  میهاربا و  لآ  رد  هچنانچ   ) ددرگ عمج  مه  اب  تسا  نکمم  تنطلس  توبن و  هکنیا  رب  تسا 

کی رد  دیئوگب  امش  هک  تسین  یهاشداپ  تنطلـس و  تسا  توبن  ماقم  همتاخ  هکلب  تسا  توبن  ءازجا  زا  یئزج  تفالخ  ماقم  نیا  رب  هوالع 
. دوشیمن عمج  هداوناخ 

ءایبنالا متاخ  تفالخ  زا  دیاب  مه  یلع  تسا  رانک  رب  یسوم  تفالخ  زا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ردارب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  بانج  رگا 
دّمحم و رد  اعطق  نآرق ، مکحب  دش  عمج  مالّسلا  امهیلع  نوراه  یسوم و  رد  تفالخ  توبن و  هچنانچ  دشاب و  رانک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زا اعطق  امـش  ثیدـح  نیا  سپ  مدرک  ضرع  لـبق  یلاـیل  رد  هک  ۀـلزنم  ثیدـح  تبـسانمب  دوشیم  عمج  مه  مالّـسلا  ةالّـصلا و  اـمهیلع  یلع 

. تسا لوبق  لباق  ریغ  فرط  همه  زا  تسا و  دودرم  لوعجم و  اهیوما و  تاعوضوم 
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یلع رمع  هفیلخ  يروتاتکید ، ياروش  سلجم  رد  ارچ  سپ  دوشیمن  عمج  اجکی  رد  تنطلـس ) رمع  هفیلخ  لوقب  ای   ) تفالخ توبن و  رگا  و 
. دیراد لوبق  تفالخب  ار  ترضح  نآ  امش  مراهچ  هبترم  رد  مه  دعب  دومن  تفالخ  دزمان  ار  مالّسلا  هیلع 

!؟ ددرگیم عمج  لصفلا  عم  تفالخ  اب  یلو  ددرگیمن  عمج  یثیدح ) عضوب   ) لصفالب تفالخ  اب  توبن  ابجع 
یمع نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 

ادخ يدنبمشچ  زا  متریح 
. ار نارگید  هار  هن  دیورب  دوریم  یلع  هک  یهار  ره  دیامرفیم  احیرص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هوالعب 

بجاو تّما  رب  ار  دوخ  ترتع  زا  يوریپ  ترـضح  نآ  هکنآ  لاح  دوشیمن و  عمج  هداوناخ  کی  رد  مه  اـب  تنطلـس  توبن و  دـیئوگیم  اـمش 
رکذ اب  هتشذگ  ياهبـش  رد  هک  نیقیرف  هیلع  قفتم  ربتعم  ثیدح  حیرـصب  هتـسناد  فرـص  تلالـض  یهارمگ و  ار  اهنآ  تفلاخم  هداد و  رارق 

نل امهب  متکّـسمت  نا  یتیب  لها  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینا  دومرف  هددـعتم  تاـعفد  رد  هک  مدـیناسر  ناتـضرعب  شدانـسا 
. ادبأ اّولضت 

فلخت سک  ره  تفای و  تاجن  تسشن  ترضح  نآ  هتخاس  یتشک  رد  سک  ره  حون  ترـضح  رمأب  نافوط  دمآ  شیپ  رد  هک  یمـسق  نامه 
. ترضح نآ  دوخ  یبلص  دنزرف  ول  دیدرگ و  كاله  دومن 

رد هک  هدوـمرف  یفرعم  حوـن  یتـشک  هلزنمب  ار  دوـخ  تیب  لـها  ترتـع و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنالا  متاـخ  مـه  هموـحرم  تـما  نـیا  رد 
دنیامن فلخت  رگا  دننک و  ادیپ  تاجن  ات  دنزادنیب  هداوناخ  نیا  نطاب  رهاظ و  لقع و  ملع و  رکف و  نامادـب  تسد  تافالتخا  اهدـمآشیپ و 

(. میدومن لقن  احورشم  رد ص 226  هچنانچ   ) دش دنهاوخ  كاله  حون  یتشک  زا  ناگدننک  فلخت  دننام 
نآ تیب  لـها  ترتـع و  يأر  زا  تاـفالتخا  اهدـمآشیپ و  رد  هموحرم  تما  یتسیاـب  هّیلج  دـعاوق  هحیرـص و  صوصن  لـیبق  نیا  يور  سپ 

هفاضاب هدوب  ترـضح  نآ  تیب  لها  ترتع و  زا  لمکا  درف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  اعطق  دـننک و  هدافتـسا  ترـضح 
زا ات  دندادن  ربخ  ار  ترـضح  نآ  دندرکن و  لمأت  یتعاس  ارچ  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدیکا  رماوا  لمع و  ملع و  زا  رگید  يایازم 

!؟ دنیامن دادمتسا  ترضح  نآ  بئاص  يأر  رکف و  رظن و 
دنـسریم و تقیقح  قمعب  دـنیامنیم  تواضق  هنافـصنم  یتقو  دـناتوهبم  تام و  فاصنا  لقع و  ملع و  لـهأ  هک  هدوب  راـک  رد  يزمر  اـعطق 

دننک رانک  رب  دوخ  تباث  قح  زا  ار  یلع  هکنآ  يارب  یـسایس  نارگیزاب  هک  دنمهفیم  دنوریمن و  دناهتفر  ناینیـشیپ  هک  ار  یهار  هناروکروک 
. دنداد رارق  تفالخ  هکیرأب  ار  رکب  یبأ  يوقت  لها  باحصا و  ریاس  ترضح و  نآ  روضح  نودب  هدومن  باتش  هلجع و 

مهنع هّللا  یضر  هباحص  عامجا  ءارآ و  هدومن و  ههجو  هّللا  مّرک  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  دیاب  طقف  هک  دیئامرفیم  امش  لیلد  هچب  خیش :
. دراذگ قاحم  هدرپ  رد  ار 

تفالخ نییعت  رد  تقیقح  نایب  مه  زاب 

هک یباحـص  مانب  امـش  هک  تسنیا  میراد  امـش  اب  ام  هک  یقرف  دـشابیمن  مارتحا  دروم  اهنآ  عامجا  هباحـص و  ءارآ  هک  میتفگن  ام  الوا  یعاد 
نیمز رب  میلـست  يوـناز  دـناوخیم  شباّذـک  دـنزیم و  هناـیزات  ار  وا  رمع  هفیلخ  هـک  ياهریره  وـبا  هـچ  رگا  دـشاب  یقفاـنم  ره  وـل  دیدیـسر و 

دیراذگیم
هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  تبحاصم  طئارشب  هک  میراذگیم  مشچ  رب  ار  شمدق  دراد و  تیمها  ام  دزن  رد  یباحص  نآ  میتسین  روطنیا  ام  یلو 

. هدوب رمع  رخآ  ات  ربمغیپ  ادخ و  رماواب  طرش  الب  عیطم  هدیدرگن و  سوه  اوه و  عبات  هدومن  لمع  هلآ  و 
عامجا يأر  اب  هک  هدـشن  عقاو  یعامجا  رکب  یبا  هفیلخ  يارب  تعیب  زور  هفیقـس و  رد  هک  میدومن  تباث  امـش  رب  هسوسحم  لئالد  اب  اـم  اـیناث 

قحب تواضق  سلجم  رد  نیرـضاح  نایاقآ  ات  دیئامرفب  دیراد  یعاد  ضیارع  در  رب  یباسح  باوج  رگا  ددرگ  نییعت  تفالخب  رکب  یبا  تما 
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لقا ای ال  تما  مامت  هفیقس  رد  هک  دیداد  ناشن  دوخ  رابخا  بتک  رد  امش  رگا  مروآ . دورف  میلست  رس  عامجا  ءارآ  لباقم  رد  مه  هدنب  دننک و 
. میوشیم میلست  ام  دوش  هفیلخ  رکب  یبا  دیاب  هک  دنداد  يأر  عامجاب  دندش و  عمج  موق  ءالقع  مامت  امش  هدیقعب 

دندرکن تعیب  نارگید  جرزخ  هلیبق  اـب  راد  هقباـس  توادـع  تفلاـخمب و  رظن  سوا  هلیبق  زا  ياهدـع  و  هدـیبع ) وبا  رمع و   ) رفن ود  زج  رگا  و 
. میوریمن ههاریب  ام  هک  دیئامن  قیدصت 

تـسدب ار  یتلم  کی  روما  مامز  دـنناوتیم  یباحـص  رفن  هس  ایآ  هک  میریذـپیم  تواضقب  ار  ملاع  ءالقع  هک  تسنیا  هلمج  نیاب  ام  داقتنا  اـثلاث 
ریـشمش دیدهت و  اب  ار  مدرم  دعب  هدومن و  تعیب  رفن  کی  اب  رفن  ود  يرگرز  گنج  اهیناریا ) ماوع  لوقب  ای   ) فراعت اب  ناشدوخ  نایم  هتفرگ 

. تسا یفنم  باوج  اعطق  اهنآ  هشقن  میلستب  دنیامن  روبجم  بوعرم و  تناها  شتآ و  و 
هفیقـسب حارج ) هدـیبع  وبا  رمع و  رکب و  یبا   ) رفن هس  نآ  یتقو  زور  نآ  هک  تسنیاـب  اـم  داریا  هک  میاـمنیم  ضرع  هدومن  بلطم  رارکت  زاـب 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  لزنم  رد  ياهّدع  هک  هباحص  زا  رابک  ءالقع و  موق و  لاجر  زا  دادمتـسا  ارچ  تسا  تفالخ  زا  تبحـص  دندید  دنتفر 
. دندومنن دندوب  هماسا  يودرا  رد  یعمج  هلآ و 

لباقم رد  هک  زورما  یلو  دندوب  هدرک  ریگ  يروظحم  هچ  رد  اهنآ  مینیبب  میدوبن  رـضاح  زور  نآ  رد  هدشن  ای  هدش  یتلفغ  میئوگیم  ام  خـیش :
رد میظعت  رـس  دیاب  هکلب  میئامن  یگداتـسیا  عامجا  نآ  لباقم  رد  دیابن  دشاب  هدش  عقاو  عامجا  مه  رورمب  ول  میتفرگ و  رارق  هدش  عقاو  لمع 

. میورب دنتفر  اهنآ  هک  یهار  هدومن  مخ  اهنآ  لباقم 
هک دشابیم  هناروکروک  نید  مالسا  سدقم  نید  هک  دینک  لیمحت  امب  دیهاوخیم  هک  امش  هدیقع  رکفب و  نیرفآ  امش  لالدتـساب  هب  هب  یعاد :

نیملـسم ریاس  دندرک  يرگیچوه  دنتفرگ و  ار  اهنآ  فارطا  مه  ياهّدع  دنداد و  يرظن  يأر و  دندش  عمج  اجکی  رد  يرفن  هس  ود  ره  رگا 
هیآ 19 رد  احیرـص  هک  ّتیمتاخ  كاپ  نید  يانعم  تسا  نیا  دـندرگ !؟ میلـست  هناروکروک  دـنتفرگ  رارق  هدـش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  نوچ 

: دیامرفیم رمز )  ) هروس 29
. ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع  ْرِّشَبَف 

یلـص مرکا  لوسر  حارجب ، فورعم  نک ) ربق   ) هدیبع وبا  زا  دیلقت  مه  نآ  يدیلقت  هن  تسا  یقیقحت  نید  مالـسا  سدـقم  نید  هکنآ  لاح  و 
دراو هتـسد  ود  نآ  زا  کی  مادـک  رد  ام  دـندش  هتـسد  ود  تما  هاگره  هک  هداد  ناشن  اـمب  هدرک و  زاـب  اـم  يورب  ار  هار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا 

هینآرق و تایآ  لیلدـب  تسا  راکـشآ  شباوج  میـشاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  وریپ  دـیاب  ام  لیلد  هچب  دـیئامرفیم  میبای  تاـجن  اـت  میوش 
. ناتدوخ هربتعم  بتک  رد  هجردنم  هنقتم  ثیداحا 

رـسای رامع  فورعم  ثیدـح  دنـشاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  وریپ  تابالقنا  ثداوح و  رد  دـنروبجم  تما  هک  هدراو  صوصن  تاـیاور و  هلمج  زا 
خیرات رد  يرذالب  لوئـسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  هیلح و  رد  یناهفـصا  میعن  یبا  ظفاح  لیبق  زا  امـش  ءاملع  رباکا  هک  تسا 

یبرقلا و ةدوم  زا  مجنپ  ةدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  ینیومح و  زا  هدوملا  عیبانی  باب 43  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  دوخ و 
رکذ ياضتقا  سلجم  تقو  هک  دـناهدومن  لقن  يراصنا  بویا  وبا  زا  یلـصفم  ثیدـح  امـش  ءاملع  نیقثوم  زا  نارگید  سودرف و  رد  یملید 

ارچ هک  واب ) دندومن  ضارتعا  هکلب   ) بویا وبا  زا  دندومن  لاؤس  یتقو  هک  تسنیا  ثیدح  نآ  هجیتن  هصالخ  یلو  درادن  ار  ثیدح  نآ  مامت 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  يزور  تفگ  باوج  رد  يدومنن  تعیب  رکب  یبا  اـب  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  فرطب  یتـفر 

کلس ایداو و  مهّلک  سانلا  کلـس  نا  راّمع  ای  دومرف : تبحـص  نمـض  ترـضح  دومن  یلاؤس  ترـضح  نآ  زا  دش  دراو  رـسای  رامع  میدوب 
یتعاط و یلع  ۀعاط  راّمع  ای  يدر ، یلع  ّکلدـی  يدـه و ال  نع  كّدری  ّیلع ال  راّمع  ای  سانلا ، نع  ّلخ  ّیلع و  يداو  کلـساف  ایداو  ّیلع 

. هّللا ۀعاط  یتعاط 
اب مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یحیرص  تفلاخم  اب  تسا  طبض  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  هدراو  رماوأ  هرهاظ و  صوصن  نیا  اب  دوب  راوازـس  ایآ 
اب  ) دـندوبن هارمه  وا  اب  مه  راصنا  رجاهم و  زا  موق  ءالقع  هباحـص و  رابک  هّیما و  ینب  مشاه و  ینب  زا  تما  ریاس  ول  درک و  رکب  یبا  تفـالخ 
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دیایب و یلع  ات  دنیامن  ربص  ردـق  نآ  دنتـساوخیم  لقا  دـنیامنب ال  يرگید  يامنهار  زا  يوریپ  دـنراذگب و  ار  یلع  هار  دـندوب ) هارمه  هکنآ 
. دنریگب ار  وا  رظن  يأر و 

مالک حاتتفا  ظفاح  ياقآ  ياـچ  فرـص  زاـمن و  متخ  زا  سپ  هضیرف  ءادا  يارب  دنتـساخرب  ناـیاقآ  دومن  ءاـشع  زاـمن  مـالعا  نّذؤم  يادـص  )
(. دندومن

درم نیا  هک  دـش  مولعم  اجک  زا  نک  ربق  هدـیبع  وبا  دـیئامرفیم  ررکم  الوا  دـیدومرف  بیجع  مالک  ود  ناتتانایب  نمـض  امـش  بحاص  ظـفاح :
هک یتروص  رد  دندومن  مه  تفلاخم  دندشن و  دراو  تعیب  رد  باحـصأ  مشاه و  ینب  یلع و  هک  دـیدومرف  ایناث  تسا ، هدوب  نک  ربق  مرتحم 

. دندومن تعیب  یگمه  باحصا  مشاه و  ینب  یلع و  هک  دناهتشون  خیرات  ثیدح و  بابرا  عیمج 
تبث ناتدوخ  بتک  رد  میتفگن  ام  هدوب  نکربق  هدیبع  وبا  هکنیاب  عجار  الوا  دوشیمن  قیقد  مه  دوخ  ءاملع  تاجتشون  رد  نایاقآ  ایوگ  یعاد :

هیلع و هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نفد  باب  رد  هک  یماش  ریثک  نبا  فیلأت  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  مجنپ  دـلج  هب ص 266 و 267  دـیئامن  هعجارم  تسا 
داتسرف هنیدم  نکربق  هحلط  یبا  لابندب  ار  یکی  سابع  بانج  اذل  درکیم  رفح  هّکم  لها  ياهربق  دننام  حاّرج  هدیبع  وبا  نوچ  هک  هتـشون  هلآ 

. دنیامنب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ربق  هیهت  ات  داتسرف  هدیبع  وبا  یپ  رد  مه  ار  یکی  و 
رد قّمعت  اما  دیناوخیم  ار  دندومن  تعیب  هملک  امـش  یلب  دندومن  تعیب  یگمه  باحـصا  مشاه و  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  دیدومرف  ایناث 

یلع هک  دناهتـشون  ناتدوخ  نیخروم  زا  ناگرزب  ثیدح و  ءاملع  عیمج  دـندومن  هنوگچ  دـندومن و  تعیب  تقو  هچ  هک  دـیئامنیمن  تقیقح 
يرایسب ياهتناها  لتق و  ریشمشب و  دیدهت  راشف و  ربجب و  مه  نآ  هام  شـش  زا  دعب  یلو  دندومن  تعیب  ارهاظ )  ) مشاه ینب  مالّـسلا و  هیلع 

. دنتخاس مهارف  اهنآ  يارب  هک  یئاهتیمورحم  دندومن و  راوگرزب  نآب  هک 
دندرب و دندیشک و  اربج  ار  یلع  دنیوگیم  هک  هعیش  ماوع  دیاقع  تاملکب و  دینک  هّوفت  هک  تسا  دیعب  یفیرش  صخـش  امـش  لثم  زا  ظفاح :

. دیدرگ رکب  یبا  تفالخب  میلست  تبغر  لیم و  لامک  اب  لوا  ياهزور  نامه  بانج  نآ  هکنآ  لاح  دندومن و  شلتقب  دیدهت 

دوب هام  شش  زا  دعب  دیدهت و  اب  مشاه  ینب  یلع و  تعیب 

امـش نیخروم  مومع  هکنآ  هچ  دـیدومن  وهـس  ادـمع  منکیم  نامگ  دوب  يروف  مشاه  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تعیب  دـیدومرف  هکنیا  یعاد :
، ربیخ هوزغ  باب  حیحص  موس  دلج  رد ص 37  يراخب  هچنانچ  هدوب  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  تافو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  تعیب  دناهتـشون 

همطاف تافو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  تعیب  هک  دیامنیم  لقن  ثرون  یبنلا ال  لوق  باب  حیحـص  مجنپ  دلج  رد ص 154  جاجح  نب  ملسم  و 
ۀسایسلا ۀمامالا و  رخآ ص 14  رد  يرمق  لاـس 276  یفوتم  يرونید  هبیتق  نب  ملـسم  نب  هّللا  دـبع  نینچمه  تسا و  هدوب  اـهیلع  هّللا  مـالس 

. اهنع هّللا  یضر  ۀمطاف  تتام  یّتح  ههجو  هّللا  مّرک  ّیلع  عیابی  ملف  دیوگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تافو  زا  دـعب  زور  جـنپ  داتفه و  ار  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  تاـفو  امـش  ياـملع  زا  ضعب  اـهتنم 

تعیب هک  دوشیم  نآ  هجیتن  سپ  دننادیم  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  هام  شـش  ناتدوخ  نیخروم  مومع  نکل  هبیتق و  نبا  دوخ  دننام  دننادیم 
هعیابی مل  دیوگ و  بهذلا  جورم  لوا  دلج  رد ص 414  يدوعسم  هچنانچ  هدوب  تفالخ  زا  هام  شش  زا  دعب  مشاه  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

. ۀمطاف تتام  یّتح  مشاه  ینب  نم  دحا 
درکن تعیب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  هدومن  تیاور  يرهز  زا  تسا  نیفرطلا  لوبقم  ءاملع  تاقث  زا  هک  یفقث  دعـس  نب  میهاربا  و 

لقن جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  تافو  زا  دعب  رگم  دندیناسرن  مهب  تأرج  وا  رب  هام و  شـش  زا  دعب  رگم 
. تسا هدومن 

هدوب رایسب  فقوت  زا  دعب  هکلب  هدوبن  يروف  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعیب  هک  دناهدومن  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هرخالاب 
. دیدرگ دوجوم  یضتقم  مهارف و  بابسا  لئاسو و  هک 
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نم دحأ  رهشا و ال  ۀّتس  ّیلع  هعیابی  ملف  هدومن  تیاور  هشیاع  زا  يرهز  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  مود  دلج  رخآ ص 18  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 
. ّیلع هعیاب  یّتح  مشاه  ینب 

اّیلع ّنا  هک  دناهدومن  تیاور  يرهز  زا  عفان  زا  نیحیحـصلا  نیب  عمج  رد  يدیمح  رـصن  وبأ  حوتف و  رد  یعفاش  یفوک  مثعا  نب  دـمحأ  زین  و 
. رهشا ۀّتس  دعب  ّالا  هعیابی  مل 

اهنیا تسا  هدش  هبتشم  امـش  رب  رما  میوگب  هکنیا  زا  مهاوخیم  ترذعم  یلیخ  ماهدومن  ماوع  دیاقع  زا  يوریپ  یعاد  ارچ  دیدومرف  هکنیا  اما  و 
. دیراد یهاگآ  دوخ  بتک  نیماضم  زا  هکنیا  اب  دینکیم  هلمح  امب  دوخیب  امش  تسا  هناملاع  داقتعا  هکلب  تسین  هنایماع  دیاقع 

لاح میاهتخاس و  ام  ار  اهربخ  نیا  دـنیامن  نامگ  هک  دـننکیم  هبتـشم  ماوع  رب  ار  رما  هک  دنتـسه  اـهداسف  لوئـسم  موق  ره  ءاـملع  مسق  هّللا  و 
. دنشابیم یناعم  نیاب  فرتعم  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هکنآ 

رد تسا و  فورعم  هعیـش  هاوفأ  هنـسلأ و  رد  هک  دـندز  شاهناخ  رد  شتآ  دندیـشک و  اربج  ار  یلع  هک  دـناهتفگ  اجک  رد  ام  ياملع  ظفاح :
. دندومن طقس  ار  شاهچب  دندرزآ و  ار  اهنع  هّللا  یضر  همطاف  هک  دنیامنیم  باصعا  کیرحت  دنیامنیم و  لقن  رثأت  لاح  اب  سلاجم 

رظن رد  ار  مولظم  نایعیش  هراچیب  دیهاوخیم  فالسألل  اعبت  تداع  يور  ادمع  ای  تسا و  مک  رایسب  ناتتاعلاطم  اعقاو  ای  مرتحم  نایاقآ  یعاد :
. دیئامن هئربت  ار  دوخ  فالسا  ناگرزب  ناتدوخ و  تالمج  نیا  هب  دیزاس و  مهتم  دوخ  ماوع 

رکب یبا  رماب  هک  مهناهرب ) هّللا  رانا  هیوفص  تنطلس  نامز  زا  اصوصخم   ) دناهدومن لعج  نایعیش  ار  رابخا  نیا  هک  دیسیونیم  دیئوگیم و  اذل 
. تعیب يارب  دجسمب  دندرب  دندیشک و  وهایه  ریشمش و  اب  ار  یلع  دندرب و  یلع  هناخ  ردب  شتآ  یعمج  اب  رمع 

نیخروم ءاملع و  رباکا  هکلب  تسین  نایعیـشب  صوصخم  یخیراـت  ياـیاضق  نیا  لـقن  هک  مدرک  ضرع  مه  ـالبق  تسین  نینچ  هکنآ  لاـح  و 
يربخ دنچ  مارم  تابثا  يارب  دیشاب  هتشاد  لیم  هچنانچ  دناهدومن  لقن  زا  يراددوخ  بصعت  يور  زا  یضعب  یلو  دناهتشون  ناتدوخ  فصنم 

میریـصقتیب و ام  هک  دـننادب  فاـصنا  اـب  ناـیاقآ  اـت  مناـسرب  ضرعب  ناـتدوخ  ياـملع  نیقثوم  زا  سلجم  تقو  ياـضتقاب  مراد  رظن  رد  هک 
. دیئوگیم دوخ  امش  هچنآ  رگم  میئوگیمن 
. میرضاح عامتسا  يارب  دیئامرفب  ظفاح :

دندرب دجسمب  ریشمش  روز  اب  ار  یلع  هکنیا  رب  لیلد  هدزاود 

امـش فورعم  نیخروم  نیثدحم و  نیقثوم  زا  هک  يرمق  لاس 279  یفوتم  يدادغبلا  رباج  نب  ییحی  نب  دـمحا  يرذالب  رفعج  وبا  ، 1 یعاد :
دروآ یـشتآ  داتـسرف  ار  رمع  درکن  لوبق  دیبلط و  تعیب  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رکب  وبا  نوچ  هک  هدومن  تیاور  دوخ  خیرات  رد  دـشابیم 

نم رب  ار  هناخ  ياهدـمآ  باطخ  رـسپ  يا  دومرف  درک  تاقالم  ار  وا  هناـخ  رد  رب  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاـف ترـضح  دـنازوسب  ار  هناـخ  هک 
. هدروآ تردپ  هچنآ  رد  تسا  رتيوق  لمع  نیا  يرآ  تفگ  ینازوسب 

نب دیسا  اب  رمع  هک  دناهدرک  تیاور  دنتـسه  امـش  نیخروم  نیرتدمتعم  هک  يربط  ریرج  نب  دّمحم  یلزتعم و  دیدحلا  یبأ  نبا  نیدلا  ّزع  . 2
. منازوسیم امش  رب  ار  هناخ  ّالإ  دیئآ و  نوریب  تفگ  رمع  دنتفر  یلع  هناخ  ردب  یتعامج  ملسا و  نب  ۀملس  ریضخ و 

رد میدرب  همطاف  هناخ  ردب  متشادرب و  مزیه  رماب  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  تفگ  هک  هدرک  تیاور  ملـسا  نب  دیز  زا  ررغ  باتک  رد  هبازخ  نبا  . 3
تسا هناخ  رد  هک  ره  هناخ و  ّالإ  تسا و  هناخ  نیا  رد  هک  ره  نک  نوریب  تفگ  همطافب  رمع  دندومن  ابا  تعیب  زا  شباحصا  یلع و  هک  یتقو 

هناخ ایآ  دومرف  همطاف  دندوب  هناخ  نآ  رد  مشاه  ینب  هباحص و  زا  یتعامج  مالّسلا و  مهیلع  همطاف  نینسح و  یلع و  تقو  نآ  رد  منازوسیم 
. ربمغیپ هفیلخ  اب  دننک  تعیب  دنیآ و  نوریب  ات  هّللا  یلب و  تفگ  ینازوسیم  منادنزرف  نم و  رب  ار 

همطاف هناخ  رد  سابع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  هتـشون  دیرفلا  دقع  میـس  ءزج  رد ص 63  تسا  امـش  ياملع  ریهاشم  زا  هک  هبر  دـبع  نبا  . 4
. دندوب هتسشن 
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دنازوسب ار  هناخ  هک  دـمآ  تشادرب و  یـشتآ  رمع  سپ  نک  لاتق  ناشیا  اب  ندـمآ  زا  دـننک  اـبا  رگا  رواـیب  ار  اـهنیا  ورب  تفگ  رمعب  رکب  یبا 
. خلا یلب  تفگ  ینازوسب  ار  ام  هناخ  هک  ياهدمآ  باّطخ  رسپ  يا  دومرف  هدمآ  هناخ  رد  رب  همطاف 

ار هدعاس  ینب  هفیقس  هیضق  يرهوج  هفیقـس  باتک  زا  رـصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرـش  لوا  دلج  رد ص 134  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  . 5
مـشاه ینب  زا  ار  دوخ  اریز  دوب  ناشیا  اب  ریبز  دـندش و  عمج  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  مشاه  ینب  دـیوگ  هک  اجنآ  ات  هدومن  لـقن  اـطوسبم 

( دندنادرگرب ام  زا  ار  وا  دندش و  گرزب  شیاهرسپ  هکنآ  ات  دوب  ام  اب  هشیمه  ریبز  دومرفیم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح   ) درمـشیم
ریبز دـندومن  عانتما  ناشیا  دـینک  تعیب  دـیئایب و  نوریب  تفگ  ۀملـس و  دیـسا و  اب  همطاف  ترـضح  هناخ  يوسب  دـنتفر  یهورگ  اـب  رمع  سپ 
فنع ربجب و  ار  یلع  هاگنآ  دز  راوید  رب  تفرگ و  ار  شریشمش  ملسا  نب  ۀملس  دیریگب  ار  گس  نیا  تفگ  رمع  دمآ  نوریب  دیشک  ریـشمش 

وا لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  تفگیم  یلع  دـننکیم  هچ  هک  وا  رب  دـندوب  رظان  دـندمآیم و  وا  اب  مه  مشاه  ینب  رکب  یبا  يوسب  دندیـشک 
تعیب امـش  اب  ماقم و  نیاب  مقحا  نم  دومرف  ترـضح  نک  تعیب  تفگ  دندرب  رکب  یبا  دزنب  ار  وا  ات  درکیمن  وا  راتفگب  انتعا  یـسک  متـسه و 

زین نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تبارق  ببسب  دیتفرگ  راصنا  زا  ار  رما  نیا  امش  دینک  تعیب  نم  اب  هک  دیتسه  یلوا  امش  منکیمن 
امـش قح  رد  راصنا  هچنانچ  دـینک  فارتعا  ام  قحب  دیـسرتیم  ادـخ  زا  رگا  دـیهد  فاصنا  امـش  سپ  منکیم  جاجتحا  امـش  رب  ۀّـجح  نامه  اب 

دینکیم متس  نم  رب  هتسناد  هک  دیوش  فرتعم  ّالا  دندرک و  فاصنا 
هک ینکیم  راک  وا  يارب  وت  زورما  دیاهتخاس  رگیدکی  اب  بوخ  دندومرف  ترـضح  ینک  تعیب  ات  میرادیمن  رب  تسد  وت  زا  زگره  تفگ  رمع 

. دیامن تعیب  نم  اب  دیاب  وا  نوچ  منکیمن  تعیب  وا  اب  ار و  وت  نخس  منکیمن  لوبق  دنگوس  ادخب  ار ) ماقم  نیا   ) دنادرگرب وتب  وا  ادرف 
نوریب هداد  رارق  ادخ  هک  وا  هداوناخ  زا  ار  يدّـمحم  تنطلـس  هطلـس و  دیـسرتب  ادـخ  زا  نارجاهم  هورگ  يا  دومرف  دومن  مدرمب  يور  هاگنآ 
باتکب ملاع  هک  دشاب  یـسک  ام  نایم  رد  ات  امـش  زا  رما  نیاب  میقحا  تیب  لها  ام  مسق  ادخب  وا  قح  ماقم و  زا  ار  وا  لها  دینکم  عفد  دیربن و 

رود قح  زا  هک  دینکم  دوخ  سفن  زا  يوریپ  تعباتم و  سپ  تسه  ام  رد  مامت  اهنیا  مسق  ادـخب  دـشاب . نید  رد  هیقف  لوسر و  ّتنـس  ادـخ و 
. دیوشیم

. درک تعیب  راچان  تفر  ایند  زا  همطاف  ترضح  ات  دش  هناخ  مزالم  تشگ و  رب  هناخب  هدرکن  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 
یـضاق رونید  رهـش  رد  اهتدـم  تسا و  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  هک  يرونیدـلا  یلهابلا  ورمع  نب  ۀـبیتق  نب  ملـسم  نب  هّللا  دـبع  دّـمحم  وبا  . 6

هیما ینب  تلود  نیدـشارلا و  ءافلخلا  خـیرات  دوخ  فورعم  باتک  لوا  دـلج  رد ص 13  هدومن  تاـفو  يرمق  لاس 276  رد  هدوب و  یمـسر 
یضر رکب  ابا  ّنا  ترابع  نیاب  ار  بلطم  دنکیم  ءادتبا  دهدیم و  حرش  الصفم  ار  هفیقـس  هیـضق  رـصم ) پاچ   ) ۀسایـسلا ۀمامالا و  هب  فورعم 
اعدـف اوجرخی  نا  اوبأف  یلع  راد  یف  مه  مهاداـنف و  ءاـجف  رمع  مهیلا  ثعبف  ههجو  هّللا  مّرک  ّیلع  دـنع  هتعیب  نع  اوفّلخت  اـموق  دّـقفت  هنع  هّللا 
اوعیابف اوجرخف  ّنا  لاقف و  ۀمطاف  اهیف  ّنا  صفح  ابا  ای  هل  لیقف  اهیف  نم  یلع  اهّنقرحال  وا  ّنجرختل  هدـیب  رمع  سفن  يذـّلا  لاق و  بطحلاب و 

. خلا اّیلع  ّالا 
دناهدـش عمج  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  وا  تعیب  زا  دـناهدومن  فلخت  تما  زا  یعمج  هک  دـش  ربخاب  رکب  یبا  نوچ  هکنآ  مـالک  هصـالخ 

رمع ندـمآ  نوریب  زا  دـندرک  ابا  تعیب  يارب  دومن  بلط  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناـخ  رد  رب  دـمآ  رمع  داتـسرف  اـهنآ  يوسب  ار  رمع  سپ 
منازوسیم تسا  هناخ  نآ  رد  سک  ره  اب  ار  هناخ  ای  دیئایب  نوریب  ای  تسوا  تردق  هضبق  رد  رمع  ناج  هک  یئادـخ  نآب  تفگ  دـیبلط و  مزیه 

تعیب دندمآ و  نوریب  همه  سپ  منازوسیم  دشاب  وا  هک  دنچ  ره  تفگ  تسا  هناخ  نیا  رد  همطاف  دوب ) رمع  هینک   ) صفح ابا  ای  دـنتفگ  مدرم 
لوبق رمع  میامنن  رب  رد  سابل  میاـین و  نوریب  منکن  يروآعمج  ار  نآرق  اـت  ماهدرک  داـی  دـنگوس  تفگ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگم  دـندرک 
تعیب يارب  ار  وا  درک  کیرحت  رکب و  یبا  دزن  تشگرب  رمع  هک  دـش  ببـس  اهنآ  ندومن  خـیبوت  اهیلع و  هّللا  مالـس  همطاـف  هلاـن  یلو  درکن 

هناخ ردب  تفر  یتعامج  اب  رمع  تبقاع  دینش  سأی  باوج  ترضح و  نآ  بلطب  داتسرف  ار  ذفنق  هبترم  دنچ  رکب  یبا  ترضح  نآ  زا  نتفرگ 
باّطخلا نبا  نم  كدعب  انیقل  اذ  ام  هّللا  لوسر  ای  تبا  ای  داد  رد  ادن  دنلب  يادصب  دینـش  ار  اهنآ  يادـص  هک  همطاف  دومن  بابلا  قد  همطاف و 
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. ۀفاحق یبا  نبا  و 
تاقالم ام  اـب  هنوگچ  هفاـحق و  یبا  نب  رکب  یبا  باـطخلا و  نب  رمع  زا  دـسریم  اـمب  هچ  وت  زا  دـعب  هّللا  لوسر  اـی  اـباب  هکنآ  ینعم  هصـالخ 

. دندومن
دندنام ياهدع  اب  رمع  یلو  هتخوس  اهرگج  يراج و  اهکشا  هک  یتلاح  رد  دنتـشگرب  دندینـش  ار  همطاف  هلان  هیرگ و  يادص  مدرم  هکنیمه 

تعیب رگا  دومرف  ترـضح  رکب  یبا  اب  امنب  تعیب  دـندرک  ضرع  ترـضح  نآب  دـندرب و  رکب  یبا  دزن  هدروآ  نوریب  هناخ  زا  اربج  ار  یلع  ات 
سپ دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  مینزیم  ار  تندرگ  مسق  ادخب  دنتفگ  کقنع  برـضن  وه  ّالا  هلا  يذلا ال  هّللا  اذا و  اولاق  درک  دیهاوخ  هچ  منکن 

تکاس راتفگ  ثداوح و  نیا  مامت  لباقم  رد  رکب  وبا  یتسین  ادخ  لوسر  ردارب  وت  تفگ  رمع  تشک  دیهاوخ  ار  وا  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب 
هارکا ار  وا  تسه  همطاـف  هکیماداـم  تفگ  رکب  یبا  مینکیمن  ار  اـهراک  نیا  وـت  رماـب  اـیآ  تفگ  رکب  یبا  هـب  رمع  تـفگیمن  چـیه  دوـب و 

. میئامنیمن
نوراه هک  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  درک  ضرع  هلان  هیرگ و  اـب  دـیناسر  هّللا  لوسر  ربقب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

. ِینَنُوُلتْقَی اوُداک  َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  هداد  ربخ  نآرق  رد  دنوادخ  تفگ و  یسوم  شرداربب 
لزنمب دنتفر  رمع  رکب و  وبا  اهدـعب  تشگرب و  لزنمب  هدرکن  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیوگ  هک  اجنآ  ات  هدومن  لقن  لصفم  ار  هّیـضق  حرش 
يزامن ره  رد  دیدومن  تیذا  ارم  رفن  ود  امـش  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  دومرف  دـنیامن  مهارف  ار  وا  رطاخ  ياضرتسا  هک  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف 

. یهتنا میامن  تیاکش  امش  زا  منیبب و  ار  مردپ  ات  منکیم  نیرفن  ار  امش 

دومن تواضق  هنافصنم  دیاب 

لتقب و دـیدهت  فوخ و  روز و  تناها و  برـض و  اب  ار  ربمغیپ  باحـصا  هک  تسا  نیمه  عامجا  ینعم  دـیهد  فاصنا  نایاقآ  ادـخب  ار  امش 
!؟ دنراذگب عامجا  ار  شمان  دنربب و  تعیب  يارب  هناخ  ندز  شتآ 

شریاظن هک  تسا  هدوب  زورما  دـننام  لثم و  مه  زور  نآ  يزاب  هک  دـینیبیم  دـیوش  رانک  رب  تداع  زا  قیقد و  يردـق  فاصنا  اب  نایاقآ  رگا 
وا تلم  دنیوگیم  دعب  دنناسریم  تنطلس  ای  تسایر  ماقمب  ار  وا  لاجنج  وه و  اب  هتفرگ و  ار  رفن  کی  فارطا  ياهدع  هک  دوشیم  هدید  رایـسب 

. دندیزگرب ماقم  نیاب  ار 
شتآب و دیدهت  تناها و  لاجنج و  وه و  اب  ار  مدرم  هیقب  دعب  دندومن  باختنا  ار  رفن  کی  هدش  عمج  مه  رودب  رگیزاب  ياهدـع  مه  زور  نآ 

دنک هبرح  نیا  عامجا و  دیراذگب  ار  شمسا  نایاقآ  بشما  هک  دندومن  رضاح  تعیب  يارب  ندومن  فیوخت  ندیشک و  ریـشمش  ندینازوس و 
. دیریگب دوخ  ّتیناّقح  رب  لیلد  ار 

هچ ره  دیئامنن و  نید  رد  قیقحت  دـینکن و  هجوت  ادـبا  هتـشذگ  خـیراتب  دـیدرگ  مهفان  دـیوش و  رک  روک و  دـیئوگیم  مه  امب  هکنآ  بجع  و 
هدـیدرگ نیعم  عامجا  قیرطب  هک  هدوب  یقح  تفالخ  هدـش و  عقاو  عامجا  هک  دـیئامن  قیدـصت  هناروکروک  دـینادب و  کین  ار  همه  دـندرک 

!!؟ تسا
زور نآ  رد  اهنآ  يزاب  بزح  يدنبهتـسد و  هک  دومن  قیدصت  دیهاوخ  دیرگنب  ینیبهرذ  فاصنا و  یفرطیب و  رظن  اب  نایاقآ  رگا  مسق  ادخب 

هدومن و عامتجا  ترضح  نآ  هرهاط  ترتع  فارطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  روتسد  قباطم  هک  هعیش  هعماج  هقیرط  هن  هدوب  یسایس 
میوشیمن و ادـج  اهنآ  زا  هدومن  تعاطا  مه  ام  دـیوش  کسمتم  نم  ترتع  نآرقب و  هدومرف  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  دـنتفگ 

. ریغ میئامنیم ال  ار  اهنآ  تعاطا 
ثّدحم ملاع  وه  ترابع  نیاب  هدومن  قیثوت  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  ربانب  تسا  امـش  ياملع  تاقث  زا  هک  يرهوج  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحا  . 7

رد مه  روکذم  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  هدروآ  هفیقـس  باتک  رد  هتافنـصم  هنع  اوور  نوثّدحملا و  هیلع  ینثا  عرو  ۀـقث  بدالا  ریثک 
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نیرجاهم لاجر  باحصا و  زا  یعمج  تفگ  هک  دوسالا  یبا  زا  ادنسم  هدومن  لقن  وا  زا  رـصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرـش  مود  دلج  ص 19 
هناخ دراو  هدش و  رانک  رب  تعیب  زا  هدومن و  بضغ  مه  ریبز  یلع و  زین  هدـشن و  تروشم  اهنآ  اب  ارچ  هک  رکب  یبا  تعیب  رد  دـندرک  بضغ 

موجه مدرم  زا  یهورگ  و  دندوب ) لهشالا  دبع  ینب  زا  ود  ره  هک   ) شیرق نب  ۀمالس  نب  ۀملس  ریضخ و  نب  دیسا  اب  رمع  هاگنآ  دندش  همطاف 
دنتـسکش و دندز و  راویدب  دنتفرگ و  ار  ریبز  یلع و  ریـشمش  درکن  هدیاف  داد  مسق  ار  اهنآ  دز و  هلان  همطاف  دـنچ  ره  همطاف  لزنمب  دـندروآ 

!؟ تعیب يارب  دندرب  دجسمب  دندیشک و  فنع  ربجب و  ار  اهنآ 
ینب زا  یعمج  ریبز و  یلع و  هک  دینـش  تسـشن و  ربنم  يـالاب  رکب  یبا  نوچ  هک  هدرک  تیاور  نمحرلا  دـبع  نب  ۀملـس  زا  يرهوج  زین  و  . 8
ادـخ قحب  الا  دـیئایب و  نوریب  دز  دایرف  همطاف  هناخ  رد  تفر  رمع  دـنروایب  ار  اهنآ  هک  داتـسرف  ار  رمع  دـناهدش  عمج  همطاف  هناخ  رد  مشاه 

. منازوسیم امش  اب  ار  هناخ 
هک هدومن  تیاور  یبعـش  زا  ادنـسم  رـصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرـش  مود  دلج  رد ص 19  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  رباـنب  يرهوـج  زین  و  . 9
ود ره  تفگ  رکب  وبأ  تسا  رضاح  تفگ  تسا  اجک  دلاخ  تفگ  رمعب  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  ار  مشاه  ینب  عامتجا  دینـش  رکب  وبا  یتقو 

ریشمش نیا  تفگ  ریبزب  رمع  داتـسیا  هناخ  رد  رب  دلاخ  دش و  همطاف  هناخ  لخاد  رمع  سپ  دننک  تعیب  ات  دیروآ  نوریب  ار  ریبز  یلع و  دیورب 
تسد هاگنآ  تسکش  دوب و  هناخ  رد  هک  یگنس  رب  دز  دیشک و  ار  ریبز  ریـشمش  تفرگ  یلع  تعیب  يارب  ماهدرک  ایهم  ار  نیا  تفگ  تسیچ 
عیمج دادقم و  دننام  دندوب  يدایز  تیعمج  هناخ  رد  هناخ و  نایم  تشگرب  داد  دلاخ  تسدـب  دروآ و  نوریب  دـینازیخرب و  تفرگ و  ار  ریبز 

تسدب دیشک و  تفرگ و  ار  ترـضح  تسد  دومن  عانتما  ترـضح  نک  تعیب  رکب  یبا  اب  میورب  زیخرب  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلعب  مشاه  ینب 
دیدش ربج  فنعب و  ار  ترضح  نآ  هدروآ  موجه  رمع  دلاخ و  دوب  هداتسرف  ددمب  رکب  یبا  هک  دندوب  يرایسب  تیعمج  دلاخ  اب  داد و  دلاخ 

ریغ مشاه و  ینب  زا  رایسب  نانز  اب  دید  ار  رمع  تایلمع  یتقو  همطاف  ترضح  دندومنیم  اشامت  هدرک و  رپ  مدرم  ار  اههچوک  مامت  دندیشکیم 
همطاف ترضح  هرجح  رد  ات  دوب  دنلب  اهنآ  نویش  هلولو و  دایرف و  يادص  دندمآ و  نوریب  دندوب ) هدش  عمج  همطاف  تیلست  ۀهج  هک   ) ناشیا

ات دز  مهاوخن  فرح  رمع  اب  هک  تسا  مسق  ادـخب  ادـخ  لوسر  تیب  لها  هناخ  رب  دـیدروآ  تراـغ  دوز  شوخ  دومرف  رکب  یبأـب  درک و  ادـن 
نیحیحـص رد  ملـسم  يراخب و  هچنانچ  تفر ) ایند  زا  ات  دومنن  ملکت  اهنآ  اب  دومن و  افو  یقاب و  دوخ  دـهع  مسقب و   ) میامن تاقالم  ار  ادـخ 

. تیفوت یتح  هب  ملکتت  مل  رکب و  یبا  یلع  ۀمطاف  تبضغف  دناهتشون  دوخ 
بهذم یـضاق  اهلاس  امـش و  ءاملع  رباکا  زا  هک  يرمق  لاس 815  یفوتم  یفنحلا  ۀنحـشلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نیدـلا  بحم  دـیلو  وبأ  . 10

دسیونیم ار  شتآ  ربخ  هفیقس  هیضق  حرـش  رد  رخاوالا  لئاوالا و  رابخا  یف  رظانملا  ۀضور  مانب  دوخ  خیرات  باتک  رد  هدوب  بلح  رد  یفنح 
یلع هناخ  رد  دـمآ  رمع  ینعی  ۀـّمالا  تلخد  امیف  اولخدا  لاقف : ۀـمطاف  هتیقلف  هیف  نم  یلع  هقرحیل  یلع  تیب  یلا  ءاـج  رمع  نا  تراـبع  نیاـب 

لخاد تما  هک  يزیچ  رد  دـیوش  لـخاد  تفگ  رمع  دوـمن  تاـقالم  ار  وا  همطاـف  سپ  تسا  هناـخ  نآ  رد  سک  ره  دـنزب  شتآ  هکنآ  يارب 
. دیامنیم لقن  ار  هّیضق  رخآ  ات  دندش و 

هیلع یلع  هناخ  رد  نیرجاهم  زا  یتعامج  ریبز و  هحلط و  هک  بیلک  نب  دایز  زا  هدومن  لـقن  دوخ  خـیرات  مود  دـلج  رد ص 443  يربط  . 11
. منزیم همه  رب  شتآ  الا  تعیب و  يارب  دیئایب  نوریب  تفگ  دمآ و  باّطخلا  نب  رمع  دندوب  مالّسلا 

زا یتعامج  هک  ینامز  دسیونیم  هفیقـس  ناتـساد  نمـض  ریثا  نبا  لماک  هیـشاح  مهدزای  دلج  رد ص 112  فورعم  خروـم  هنحـش  نبا  . 12
ّرذ یبا  و  یسراف ، ناملـس  و  يدنک ، دوسا  نب  دادقم  صاعلا و  نب  دیعـس  نب  دلاخ  بهل و  یبا  نب  ۀبتع  ریبز و  دننام  مشاه  ینب  باحـصا و 
نآ هناـخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ـالیامتم  هدومن و  رکب  یبا  تعیب  زا  فلخت  بعک  نب  ّیبا  و  بزاـع ، نب  ءارب  و  رـسای ، نب  راّـمع  و  يراـفغ ،
رمع دومن  تاقالم  وا  اب  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  دـنزب ، شتآ  تسه  هناخ  نآ  رد  هک  ره  اـت  دـمآ  باّـطخلا  نب  رمع  دـندوب ، عمج  ترـضح 

(. دندومن تعیب  هک  ياهدع  زا  دینک  يوریپ  دینک و  تعیب  دیئایب  ینعی   ) دندش لخاد  مدرم  هچنآ  رد  دیوش  لخاد  تفگ 
رد ص 100 هک  تسا  نیقیرفلا  لوبقم  ردـقلا  لیلج  لضاف  خروم و  يدوعـسم  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  یبا  لوق  بلاـطم  نیا  رب  دـهاش  و 
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نآ رد  تسا  هتـشون  تشاد  تفالخ  تسایر و  ياوعد  هّکم  رد  هک  ریبز  نب  هّللا  دـبع  يایاضق  لقن  نمـض  بهذـلا  جورم  خـیرات  مود  دـلج 
ار اهنآ  هّللا  دبع  رکشل  دندش و  عمج  بلاط  یبا  بعش  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنزرف  هّیفنحلا  نب  دمحم  قافتا  مشاه  ینب  هک  ماگنه 
ات دندشن  میلـست  مشاه  ینب  کلذ  عم  دش  دنلب  مه  شتآ  هلعـش  دـننزب و  شتآ  ار  اهنآ  هک  دـندروآ  يرایـسب  مزیه  دـندوب  هدومن  هرـصاحم 

. دنداد تاجن  ار  مشاه  ینب  دندیسر و  راتخم  رکشل 
رد هرصاحم  هّیضق  هک  یـسلجم  رد  هّللا  دبع  شردارب  زا  مدرم  لباقم  رد  ریبز  نب  ةورع  هک  هدروآ  رابخأ  رد  شدوخ  باتک  رد  یلفون  دیوگ 
زا شـضرغ  دوبن  رـصقم  هّللا  دـبع  مردارب  هک  درکیم  یهاوـخ  رذـع  هورع  دـندرکیم  تمذـم  بعـش  ندز  شتآ  زا  مدرم  دوـب  حرطم  بعش 

ینب بهرا  امک  هتعاط  یف  اولخدـیل  مهباهرإ  کلذـب  دارأ  اـمنا  دوب  اـهنآ  ندـیناسرت  مشاـه  ینب  رب  شتآ  نتخورفا  مزیه و  شتآ و  ندروآ 
. فلس ام  یف  ۀعیبلا  اوبا  مه  ذا  مهقارحال  بطحلا  مهل  عمج  مشاه و 

قشمرـس و ار  اهنآ  ندیناسرت  يارب  بلاط  یبا  بعـش  رد  مشاه  ینب  فارطا  رد  ندروآ  شتآ  لمع  نیا  ریبز  هّللا  دبع  هکنآ  ینعم  لصح  ام 
تعیب راب  ریز  نیرجاهم  باحصا و  رباکا  مشاه و  ینب  دندید  یتقو  مه  اهنآ  هک  تفرگ ) رکب  یبا  باحـصا  رمع و   ) دوخ فلـس  زا  روتـسد 
مکحم لیلد  بشما  دوش  هداد  عامجا  لیکشت  ات  ( !؟ دنیامن تعیب  دنوش و  میلست  دنسرتب و  هک  اهنآ  ندز  شتآ  يارب  دندروآ  مزیه  دنوریمن 

( دشاب مرتحم  نایاقآ 
يردقب دناهدومن  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  قثوم  تاور  هک  تسا  يرایـسب  تانایب  رابخا و  زا  ياهنومن  نیخروم  نایب  رابخا و  نیا 
باسحب امش  ءاملع  زا  ضعب  اهتنم  دندرکیم  دراو  دوخ  راعشا  رد  مه  ءارعش  یّتح  هک  هتشاد  لماک  عویـش  فصنم  ءاملع  دزن  رد  هیـضق  نیا 

دزن رد  بلطم  الا  دـندومنیم و  يراددوخ  نآ  لقن  زا  اطایتحا  اذـل  عامجا  هدـیقع  لاطبا  رب  دوشیم  يدنـس  ار  ایاضق  نیا  مینک  لقن  رگا  هکنآ 
دیجمت حدـم و  باب  نم  ۀـّیرمع  هدیـصق  رد  تسا  يرـصم  میهاربا  ظفاح  لیبن  ملاـع  ناـتدوخ  فورعم  يارعـش  زا  یکی  هدوب  راکـشآ  همه 

: دیوگ هفیلخ 
رمع اهلاق  ّیلعل  ۀملک  و 

اهیقلمب مظعا  اهعماسب  مرکا 
اهب کیلع  یقبا  کتیب ال  تقرح 
اهیف یفطصملا  تنب  عیابت و  مل  نا 

اهلئاقب صفح  یبا  ریغ  ناک  ام 
اهیماح ناندع و  سرافل  اموی 

وا ناگدـننک  تیاـمحب  دوب و  ناندـع  هلیبق  راوسهّکی  هک  یلعب  تسناوتیمن  یـسک  هدوب ) رمع  هینک   ) صفح یبأ  ریغ  هکنآ  ینعم  لـصح  اـم 
. دشابیم هناخ  نیا  رد  همطاف  هکنیا  اب  مراذگیمن  یقاب  هناخ  رد  ار  یسک  منزیم و  شتآ  ار  تاهناخ  دینکن  تعیب  رگا  دیوگب 

نایعیـش هکنآ  لاح  دـندروآ و  شتآ  تفالخ  نیفلاخم  عامتجا  ندز  مهب  ندـناسرت و  باهرا و  ۀـهج  هک  دـهدیم  ناشن  راـبخأ  نیا  ظـفاح :
. دندومن طقس  ار  ههامشش  هچب  نسحم  راوید  ورد  نایم  رد  دندز و  شتآ  ار  هناخ  رد  هک  دندومن  لعج 

مالسلا اهیلع  همطاف  نینج  طقس  رابخا 

يارب تسا  رایسب  باب  نیا  رد  رابخا  ّالا  مدومن و  يراددوخ  لّصفم  رابخا  لقن  زا  مدیشوک و  راصتخاب  تقو  قیض  ۀهج  مدرک  ضرع  یعاد :
. دنرادن يدحا  اب  مه  یصخش  ضرغ  دنیامنیمن و  لعج  دنیوگیمن و  غورد  ازج  زورب  دقتعم  دحوم و  نایعیش  هکنیاب  ندرب  یپ  هنومن و 
نسحلا یبا  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف لوقلا  لوبقم  ریهش  خروم  لضاف  ملاع  فیلأت  ۀیصولا  تابثا  باتکب  دیئامرف  هعجارم  نایاقآ  تسا  بوخ 

هک اجنآ  ات  دـسیونیم  لصفم  ار  زور  نآ  ياـیاضق  حرـش  هک  يرمق  لاس 346  یفوتم  بهذـلا  جورم  بحاص  يدوعـسم  نیـسحلا  نب  یلع 
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. انسحم تطقسا  یّتح  بابلاب  ءاسنلا  ةدیس  اوطغض  اهرک و  هنم  هوجرختسا  هباب و  اوقرحا  هیلع و  اومجهف  دیوگ 
هظحالم یضعب  رگا  دش  دهاوخن  مگ  زگره  خیرات  تسا و  خیرات  رد  طبـض  هدش  عقاو  هچنآ  هکلب  تسین  هعیـش  تاّیلعج  زا  هک  دینادب  سپ 

. دنیامنیم تبث  هک  دنتسه  يرگید  فصنم  نامدرم  دنیامن  نآ  تبث  زا  يراددوخ  دننک و  يراک 
یهاگ کلذ  عم  دندومن  توکـس  یـشوپهدرپ و  مهئافلخل  اّبح  ءاملع  زا  ضعب  اهتنم  تسا  خیرات  رد  سمـشلا  نم  رهظا  نینج  طقـس  هّیـضق 

. هدیدرگ ام  ياعدم  تابثا  رب  قداص  دهاش  هدمآ و  ناشملق  ریزب  تقیقح  رایتخایب 
یتقو هتشون  دیدحلا  یبا  نبا  هک  ددرگ  حضاو  امش  رب  بلطم  ات  رصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرش  میـس  دلج  رخآب ص 351  دیئامرف  هعجارم 
رتخد بنیز  جدوهب  هزین  اب  دوسا  نب  راّبه  هک  دنداد  ادـخ  لوسرب  ربخ  یتقو  هک  مدومن  لقن  هلزتعم  خیـش  بیقن  رفعج  یبا  دوخ  داتـسا  يارب 

عور نم  مد  حابال  ایح  هللا  لوسر  ناک  ول  تفگ  رفعج  یبا  دومن  حابم  ار  وا  نوخ  ترضح  درک  طقـس  هچب  سرت  زا  بنیز  درب و  هلمح  امش 
. اهنطب اذ  تقلا  یتح  ۀمطاف 

يرـصب یناه  نب  راّیـس  نب  میهاربا  دـیاقع  تاملک و  فلا  فرح  نمـض  تایفولاب  یفاو  رد  يدفـصلا  کیبا  نب  لیلخ  نیدـلا  حالـص  زین  و 
نم نسحملا  تقلا  یتح  ۀعیبلا  موی  ۀـمطاف  نطب  برـض  رمع  نا  تسا  هتفگ  ماّظن  دـیوگ  هک  اجنآ  ات  هدومن  لقن  ار  یلزتعم  ماّظن  هب  فورعم 

. اهنطب
نیا دنیامن  نامگ  هک  دینکن  دادملق  رّصقم  ار  ام  ربخیب  ماوع  دزن  رد  دیزاسن و  مهتم  ار  هعیـش  هعماج  فالـسالل  اعبت  نایاقآ  تهجیب  سپ 

یـضار دوخ  اهنآ  هکلب  دـندومنن  يرازآ  همطاف  یلعب و  ام  ءاـفلخ  دـیئوگب  دـینک و  هبتـشم  ار  رما  اـهنآب  دـندومن و  لـعج  نایعیـش  ار  راـبخا 
. دندوب ءافلخ  تفالخب 

فاصنا اب  ياملع  هربتعم  بتک  رد  ملاظم  ریاس  نینج و  طقس  تعیب و  يارب  مشاه  ینب  یلعب و  نیهوت  هارکا و  رابجا و  ربج و  شتآ و  هیـضق 
دیدحلا یبا  نبا  ماّظن و  يدوعسم و  يرهوج و  هبر و  دبع  نبا  هبازخ و  نبا  يربط و  يرذالب و  هب  دیراد  یضارتعا  رگا  تسا  طبض  ناتدوخ 
میئوگیم هچنآ  ام  دندورس و  دوخ  راعشا  رد  هتـشون و  دوخ  ياهباتک  رد  ارچ  هک  دیئامنب  مهلاثما  میهاربا و  ظفاح  هنحـش و  نبا  هبیتق و  نبا  و 

. میئامنب رابخا  لعج  هنالهاج  بّصعت  سفن و  ياوه  يور  هن  مّلسم  تباث و  دنس  اب 
. تسین بترتم  اهنآ  رب  ياهدیاف  تیئود  قافن و  راقن و  دیلوت  زج  اعطق  دراد  هجیتن  هچ  رابخا  لیبق  نیا  لقن  الصا  ظفاح :

تسا مزال  تیمولظم  تابثا  قح و  زا  عافد 

ۀغلابلا ۀّـجحلا  هّللف  دـنامیمن  هدرپ  ریز  قح  اعطق  دنتـشون  ارچ  هک  دـیئامنب  ناتدوخ  نیخروم  ءاـملعب و  ار  ضارتعا  نیا  تسبوخ  ـالوا  یعاد :
ياـملع دـننام  دنـسیونب  ار  قیاـقح  هک  دـنوشیم  ادـیپ  ضرغیب  فصنم و  كاـپ و  ناـمدرم  یتّلم  موق و  ره  رد  تبقاـع  دوشیمن  مگ  خـیرات 

. دندروآ نوریب  راتتسا  هدرپ  ریز  زا  دندومن و  طبض  دوخ  ياهباتک  رد  دنتشون و  هک  ناتدوخ  فصنم 
ناگدـنیوگ و ياهتمهت  تالمح و  لباقم  رد  تسا  یعافد  اهنتـشون  اهنتفگ و  نیا  تسا  یهیدـب  میـسیونیم  میئوگیم و  ارچ  دـیدومرف  ایناث 

نایعیش هعماج  دننکیم و  هبتشم  ام  ربخیب  ناملسم  ناردارب  رب  ار  رما  نیملسم  هقرفت  تهج  هک  امـش  يرتفم  ضرغم و  زغمیب و  ناگدنـسیون 
ناهذا دنهدیم و  هولج  هعیـش  تایلعج  زا  ار  یخیرات  عیاقو  ایاضق و  لیبق  نیا  دـنیامنیم و  یفرعم  دـحلم  كرـشم و  رفاک و  ار  دـحوم  نمؤم 

. دنیامنیم بوشم  بیذاکأ  عون  نیا  لقنب  ار  هداس 
نایعیش هک  میهدب  ناشن  دناقرفتم  ملاع  راطقا  رد  هک  دوخ  ناملسم  رکف  نشور  ناردارب  هب  میئامن و  عافد  دوخ  هنامولظم  قح  زا  میراچان  ام 

دنیوگیمن مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  دنـشابیم و  هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا  ّالا  هلا  ناگدـنیوگ ال  یلع  لآ  یلع و  ناوریپ  ینعی  تلاسر  تیب  لها 
هدنب ار  یلع  هک  میدومن  تباث  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لئالد  اب  هتـشذگ  ياهبـش  هچنانچ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنآ  رگم 

. میفلاخم دشاب  ادخ  ریغ  يارب  هک  یلمع  ره  اب  مینادیم و  ادخ  لوسر  ردارب  صوصنم و  یصو  هفیلخ و  ادخ و  حلاص 
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قوقح قح و  زا  عافد  میـسیونن  ات  دیـسیونن  میئوگن  ات  دـیئوگن  میئوگیم  امـشب  مه  ام  قیاقح  نتفگ  دراد  هجیتن  هچ  میئوگیم  ارچ  دـیئامرفیم 
یتقیقح تسا و  هعیـش  ماوع  دـیاقع  اهنیا  دـیدومرفیمن  امـش  رگا  بشما  نیمه  دـیئامنیم  نتفگب  راداو  ار  ام  میئوگیمن  ام  تسا  مزال  هبجاو 
داقتعا هکلب  تسین  هعیـش  ماوع  دیاقع  اهنیا  دناهدینـش  یـضوع  منامهفب  رـضاح  ناردارب  نایاقآب  مرادرب و  هدرپ  مدشیمن  روبجم  یعاد  درادن 

دیاقع زج  میتسه  كاپ  نیدحوم  هک  هعیـش  تعامج  ام  مدیناسر  ضرعب  ار  اهنآ  زا  ياهنومن  هچنانچ  تسا  تعامج  ّتنـس و  فصنم  ءاملع 
. میرادن يرگید  زیچ  دشاب  عامجا  لقع و  ّتنس و  باتکب و  دنتسم  هک  هحیحص 

باتک و فالخ  رب  هک  تسه  يرابخا  هعیـش  ياملع  مهم  ياهباتک  رد  اریز  تسا  بجعت  تریح و  بجوم  امـش  ياـههدومرف  نیا  ظـفاح :
تسا و تاعوضوم  زا  رابخا  لیبق  نیا  اـعطق  دوشیم و  یـصاعم  رد  اـهنآ  ندـش  یلاـباال  نایعیـش و  تراـسج  ثعاـب  ـالماک  دـشابیم و  ّتنس 

. دیئامنیمن اهنآ  زا  عنم  مه  اهامش  درادن  تما  قالخا  داسف  زج  یفرصم 
عوضوم و لعج و  امـش  رظنب  هک  يرابخا  نآ  زا  تسبوخ  دـیئامرفیم  نایب  طـبر  نودـب  ار  بلاـطم  یلاـعبانج  هک  تسا  بجعت  یلیخ  یعاد :

. دوشزاب بلطم  ات  دیئامرف  نایب  دشابیم  داسف  بجوم 

نآ باوج  ۀنجلا و  هل  تبجو  نیسحلا  یلع  یکب  نم  هنسح و  یلع  بح  ثیدح  رد  لاکشا 

زا هک  دراد  یتایلقن  راونالا  راحب  تادلجم  زا  يرایسب  رد  تسا  امش  گرزب  ياملع  زا  هک  یناهفصا  یسلجم  رقاب  دمحم  الم  دنوخآ  ظفاح :
ّیلع ّبح  دومرف  هک  دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  يروآبجعت  ثیدـح  مراد  رظن  رد  لاـحلا  هک  اـهنآ  هلمج 
مدید رایسب  رابخا  لیبق  نیا  زا  ۀنجلا و  هل  تبجو  نیـسحلا  یلع  یکب  نم  دومرف  راوگرزب  نآ  هک  دیامنیم  لقن  ۀئّیـس و  اهعم  ّرـضی  ۀنـسح ال 

یتیصعم عون  ره  هک  دوشیم  یصاعم  رد  اهنآ  يرگیلاباال  نایعیش و ال  تراسج  بجوم  رابخا  نیمه  تسا و  تما  رد  داسف  دیلوت  ببس  هک 
هکنآ لایخب  دنوشیم  یهانگ  ره  بکترم  ای  دسریمن  يررض  ادبا  اهنآب  یـصاعم  نآ  زا  دنرادیم  تسود  ار  یلع  نوچ  هکنآ  دیماب  دنیامنب  ار 
مدرم رد  هزادنا  نیا  باسحیب  دیما  یتقو  میوشیم  تشهب  دراو  دنکیم و  كاپ  ار  ام  ناهانگ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  کشا  هرطق  کی 

لاس هرود  مامت  رد  هک  میسانشیم  نایعیش  زا  يرایـسب  تعامج  ام  هچنانچ  دوشیم  قالخا  داسف  ءاشحف و  عویـش  بجوم  هتفر  هتفر  دش  دایز 
نوریب هانگ  زا  يرادازع  رثا  رد  دـش  مامت  هک  زور  هد  نیا  دـنیوگیم  دـنوشیم و  يرادازع  لوغـشم  ار  اروشاع  مایا  دنتـسه  یـصاعم  رد  قرغ 

. میدش دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  میئآیم 

ننست لها  دالب  رد  ءاشحف  عویش 

رثا رد  دـیاهدومن  هظحالم  هعیـش  دارفا  ضعب  رد  هک  ار  يرگیلاباال  ای  ءاـشحف و  عویـش  هک  دـیاهدومرف  یگرزب  هابتـشا  ناـیاقآ  ـالوأ  یعاد :
. دیدروآ باسحب  رابخا  لیبق  نیاب  هدیقع 

تبـسانمب ناشتادـقتعم  هک  ننـست  لها  ناردارب  دـیئامرفب  تسا  ثیداحا  لیبق  نیاـب  طوبرم  هعیـش  ماوع  دارفا  ضعب  یـصاعم  باـکترا  رگا 
؟ دنشابیم یصاعم  رد  رهاجتم  هکلب  تارکنم  ءاشحف و  رد  قرغ  ارچ  تسا  ثیداحا  نیا  فالخ  رب  نایاقآ !! لاثما  یئامنهار 

هرـصب و دادغب و  بلح و  نامع و  توریب و  سدقملا و  تیب  ماش و  هیردنکـسا و  رـصم و  دـننام  اهنآ  مهم  ياهرهـش  ننـست و  لها  دالب  رد 
مامت رد  کلذ  عم  دناننست  لها  دالب  اهرهش و  ضعب  رد  تیعمج  مامت  هکلب  تیرثکا  ماهدید و  یعاد  هک  رایـسب  کچوک  تابـصق  راّشع و 

هوالعب هتفرگ  رارق  نانآ  يوناث  تداع  ءزج  عیاش و  اهنآ  نیب  مّرحم  رامق  ماسقا  الم  رب  ینلع و  کچوک  گرزب و  زا  یمومع  ياههناخ  هوهق 
اههچوک اهنابایخ و  مامت  رد  ءالم  رب  ینلع و  تسا  لومعم  اهنآ  نیب  تسه  هعیـش  ماوع  زا  ضعب  نایم  هچنآ  رب  دئاز  تارکنم  ءاشحف و  ریاس 

!؟ تسا رئاد  مشکیم  تلاجخ  اهنآ  نایب  زا  هک  ءاشحف  ریاس  یمسر و  ياههناخ  هشحاف  یگدنزاس و  تارکسم و  برش  يزاب و  رامق 
ناردارب نایم  رد  هریغ  رامق و  بارـش و  طاول و  انز و  زا  ءاشحف  عویـش  للع  میتفگیم  میدوب  وجهناهب  نیب و  هدروخ  امـش  دـننام  مه  اـم  رگا 
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گس و تراهط  مکح  لیبق  زا  دـشابیم  اهنآ  ءاهقف  ناماما و  ناجیب  ياواتف  نید  ماکحأب  اهنآ  يرگیلاباال  يّرجت و ال  داجیا  ننـست و  لها 
هلیسوب مراحم  اب  تبراقم  رفس و  رد  در  اما  حاکن  مارح و  زا  بنج  قرع  تارکـسم و  ینم و  تراهط  نآ و  تشوگ  ندروخ  نتـسناد  لالح 

!؟ دناهدومن تایهنمب  یلابا  يرج و ال  ار  ماوع  هک  اهنآ  لاثما  دندنبب و  دوخ  بیضقب  هک  ياهفافل  ریرح و 
. دنیوجیم يربت  اهنآ  نیبکترم  زا  مارح و  ار  اهنآ  مامت  هعیش  ءاهقف  یلو 

. دیراد دوخ  راتفگ  رب  یلیلد  هچ  امش  تسا  دننام  هناسفا  یبیذاکا  اهتبسن  نیا  ظفاح :

ننست لها  زا  يرشخمز  داقتنا  فارتعا و 

ار ءاهقف  ياواتف  هک  ناتدوخ  هیهقف  بتک  ّالا  دیئامنیم و  هبحاص  یـضری  امب ال  عافد  يراچان  يور  زا  ادـمع  یلو  دـینادیم  دوخ  امـش  یعاد :
مه ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  تسا  یئالقع  ریغ  حضاو و  بلطم  يردقب  دهدیمن  ار  اهنآ  مامت  لقن  هزاجا  تقو  هک  تسا  دوجوم  دـناهدروآ 

يرـشخمز هّللا  راج  هک  میـس  دلج  فاشک ص 301  ریـسفت  رخآب  دـیئامن  هعجارم  تسا  مزال  هنومن  يارب  دـناهدمآ  رب  داقتنا  ماـقم  رد  اـبلاغ 
: دیوگ

هب حبا  مل  یبهذم  نع  اولأس  اذا 
ملسا یل  هنامتک  همتکأ  و 
یّننأب اولاق  تلق  اّیفنح  ناف 

مّرحملا بارّشلا  وه  الّطلا و  حیبا 
یّننأب اولاق  تلق  اّیکلام  نا  و 

مه مه  بالکلا و  لکا  مهل  حیبا 
یّننأب اولاق  تلق  اّیعفاش  نا  و 

مرحت تنبلا  تنبلا و  حاکن  حیبا 
یّننأب اولاق  تلق  ایلبنح  نا  و 

مسجم ضیفی ؟؟؟ یلولح  لیقث 
هبزح ثیدحلا و  لها  نم  تلق  نا  و 

مهفی يردی و  سیل  سیت  نولوقی 
هلها نامزلا و  اذه  نم  تبجعت 
ملسی سانلا  نسلا  نم  دحا  امف 

ارشعم مدق  يرهد و  ینرّخا  و 
ملعا نوملعی و  مهنا ال  یلع 

یّننا تنقیا  لاهجلا  حلفا  ذم  و 
ملعا حلفا  مایالا  میملا و  انا 

هدـساف و ياواتف  يارب  میامن ! یفرعم  هعبرا  بهاذـم  لها  زا  ار  دوخ  هکنآ  زا  مراد  مرـش  نم  دـیوگیم  لیبن  رـسفم  لیلج و  ملاع  نینچ  کـی 
. میئامن یفرعم  یبیجع  بهاذم  نینچ  عبات  ار  دوخ  ام  دیراد  راظتنا  نایاقآ  هاگنآ  اهنآ  هدساک  دیاقع 

لوا تهج  تهج . ودب  تسین  نایعیش  تاعوضوم  زا  دیدومن  نایب  امش  هک  رابخا  زا  عون  نیا  ایناث  بلطم ، رس  رب  میورب  میرذگب  میراذگب و 
گرزب ياملع  هربتعم  بتک  زا  يرایـسب  رد  هکنآ  مود  تهج  دنرادن و  ثیدـح  عضو  لعجب و  یجایتحا  نایعیـش  مدرک  ضرع  ررکم  هکنآ 
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. تسا هدیسر  رایسب  رابخا  لیبق  نیا  زا  ناتدوخ 
لاوقا اذلف  هدومن  دهع  فالخ  مهاوخیمن  نوچ  دناهدومن  لقن  نایعیش  مومع  هکلب  درادن  یسوّدقلا  هّرس  سّدق  یـسلجم  همالعب  صاصتخا  و 

. میئامنیم ار  ناتدوخ  ءاملع  لاوقا  لقن  میراذگیم و  ار  هعیش  ءاملع  مومع 

نآ يانعم  ننست و  لها  بتک  زا  ۀنسح  یلع  بح  ثیدح  دانسا  رد 

بیطخ دنـسم و  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  دـیدومن  لـقن  یـسلجم  ردـقلا  لـیلج  همـالع  راونـالا  راـحب  زا  امـش  هک  ار  يربخ  نیمه  هچناـنچ 
قیاقدلا زونک  زا  باب 56 ص 180  نمض  زین  ةدوملا و  عیبانی  باب 42  رد  یفنح  يزودنق  نامیلس  بقانم و  مشـش  لصف  رخآ  رد  یمزراوخ 

یلع دیـس  ریم  لبج و  نب  ذاعم  زا  یملید  سودرف  زا  القن  ثیدح 49  نیعبسلا  بقانم  زا  رد ص 239  يرـصملا  يوانملا  فوءرلا  دبع  خیش 
ثیدح رد  يربط  هّللا  دبع  نب  دـمحا  رفعج  یبا  نیدـلا  بحم  یعفاش  مرحلا  ماما  یبرقلا و  ةدوم  زا  مشـش  تدوم  رد  یعفاش  ینادـمه  هیقف 
دّمحم لوئـسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  یبقعلا و  ریاخذ  رد  هدومن  لقن  تراهط  تیب  لها  لیاضف  رد  هک  یثیدح  داتفه  زا   59

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  لبج  نب  ذاعم  کلام و  نب  سنا  زا  امـش  ءاملع  زا  نارگید  بلاطلا و  تیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب 
ۀنسح اهعم  عفنت  ۀئّیس ال  یلع  ضغب  ۀئّیس و  اهعم  ّرضی  ۀنسح ال  ّیلع  ّبح  دومرف  هک  دناهدومن  تیاور  هلآ 

رد ص یفنح  یخلب  نامیلـس  الم و  زا  القن  رد ص 215  رجح  نبا  یبقعلا و  رئاخذ  رد  یعفاش  يربط  هّللا  دـبع  نب  دـمحا  مرحلا  ماـما  زین  و 
زا دوخ  خیرات  مراهچ  دلج  رد ص 159  رکاسع  نبا  یملید و  سودرف  زا  نیعبـسلا  بقانم  زا  ثیدح 33  باب 56  نمض  ةدوملا  عیبانی   246

راـنلا لـکأت  اـمک  بونذـلا  لـکأی  بلاـط  یبأ  نب  یلع  بح  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  دـناهدروآ  ساـبع  نبا  زا  یئاـسن 
. بطحلا

ای دـندیمهفن  ار  يربخ  یتقو  هکنآ  هن  ددرگ  لح  اّمعم  هدـش  بجح  فشک  ات  دـننکیم  لماک  تقد  دـنراد  رابخا  مهف  ّمش  هک  یناـسک  اـثلاث 
رد هتـسویپ  دیاب  ار  ادخ  یلو  تسا  یناسآ  راک  یفابیفنم  دنهدب  لعج  تبـسن  دـننک و  زاب  نعط  نابز  يروف  دندیـسرن  نآ  يانعم  تقیقحب 

: هک هداد  یفاک  روتسد  امب  ءایبنا )  ) هروس 21 هیآ 7  رد  دیجم  نآرق  تفرگ  رظن 
. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف 

تسا ناسآ  لهس و  رایسب  اقافتا  هدمآ  اّمعم  یحطـس  نامدرم  زا  يرایـسب  امـش و  رظنب  تسا و  نیقیرف  هیلع  عمجم  هک  ربخ  نیا  يانعم  اما  و 
هریبک لباقم  رد  هریغص  زا  هریغص و  هریبک و  هدومن  میسقت  تمسق  ودب  ار  ناهانگ  مینیبیم  مینکیم  دیجم  نآرقب  هعجارم  یتقو  اریز  نآ  ّلح 
ْمُْکنَع ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئاـبَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  دـیامرف : احیرـص  ءاـسن )  ) هروس 4 هیآ 35  رد  هچنانچ  دـنیامنیم  ۀئیـسب  ریبعت  تاـیآ  ضعب  رد 

. ًامیِرَک اًلَخْدُم  ْمُْکلِخُْدن  َو  ْمُِکتائِّیَس 
نیع و ضمغ  شکچوـک  ناـهانگ  تائیـس و  زا  دوـشن  اـهنآ  بکترم  دـیامن و  يرود  ناـهانگ  رئاـبک  زا  هدـنب  رگا  هیآ  نـیمه  مـکحب  سپ 

. ار وا  دزرمآیم  دوشیم و  یشوپمشچ 
. دناسریمن ررض  نآب  یکچوک  هانگ  هئیس و  چیه  هک  تسا  یباوث  هنسح و  کی  یلع  یتسود  دیامرفیم  مه  ثیدح  نیا  رد 

ای دشاب  هریبک  وا  لمع  هاوخ  راکهنگ  یـصاع و  هدنب  ره  اعیمج  بونذلا  رفغی  هللا  نا  دـیامرفیم  احیرـص  دـنوادخ  هک  تسنیا  هن  رگم  ظفاح :
. دشابیمن هریغص  ای  هریبک  نیب  ام  یقرف  سپ  دوشیم  هدیزرمآ  اعطق  دومن  ادخ  يوسب  تشگزاب  مدان و  یتقو  هریغص 

تقیقح فشک 

نیا لاعتم  راگدرورپ  هکلب  مدراذگن  قرف  یعاد  هریغص  هریبک و  نیب  الوا  دیدومنیمن  داریا  الا  دیدومنن و  هفیرـش  هیآب  هجوت  اقآ  ایوگ  یعاد :
. هدراذگ ار  قرف 
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دنوادخ دومن  قحب  هجوت  دش و  مدان  هاگره  دشاب  قح  ّتیرافغب  دقتعم  هک  يراکهنگ  نمؤم  هدنب  ره  هک  مفرتعم  امـش  دـننام  مه  هدـنب  ایناث 
شلمع رگا  باسح  ياپ  ات  دـنیامنیم  باذـع  ار  وا  هتـسویپ  توملا  دـعب  تابقع  رد  دورب  ایند  زا  هبوت  نودـب  رگا  یلو  دزرمآیم  ار  وا  راّفغ 

. دوشیم وفعم  باسح  عقوم  رد  هدیسر  دوخ  تازاجمب  هدوبن  گرزب  دایز 
شتاجن هاگنآ  دـنیامنیم  شباذـع  هدومن  یناـمرفان  هک  يردـقب  دـنربیم و  منهجب  ار  وا  هدومن  هداـیز  هریبک  ناـهانگ  رایـسب و  شلمع  رگا  و 

. دنهدیم
دعب تابقع  تازاجمب  هدومن  وفع  ار  وا  دنوادخ  دشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  ّبحم  دورب و  ایند  زا  هبوتیب  رگا  لامعا  رئاغـص  تائیـس و  رد  یلو 

. امیرک الخدم  مکلخدن  و  دومرف : هکنانچ  دنیامنیم  تشهب  لخاد  ار  وا  دنیبیمن  منهج  میحج و  دسریمن و  توملا 
رئابک و ای  تائیـسب  رما  فیرـش  ثیدـح  رد  ایآ  دیاهتـسناد  يرگیلاباال  تراـسج و ال  بجوم  ار  ثیدـح  نیا  هار  هچ  زا  امـش  مدـیمهفن  و 

. تسا یفنم  باوج  تسا  یهیدب  دیاهداد  رارق  نایعیش  يّرجت  تأرج و  ببس  ار  نآ  امش  هک  هدش  رئاغص 
بجوم هکنآ  هن  دریگیم  ار  رـشب  يدـیماان  ولج  فیرـش  ثیدـح  نیا  هکنآ  لاح  اجیب و  لایخ  رکف و  ّالإ  دـشابیمن  نیب  رد  يرگید  هار  سپ 

. ددرگ نایاپیب  دیما 
دننکیم هسوسو  ار  اهنآ  سنا  نج و  نیطایـش  دندش  يرئاغـص  بکترم  یتقو  دناسفن  ياوه  راتفرگ  هک  دنتـسه  يدقتعم  نامدرم  هکنآ  هچ 

میوشیمن هدیزرمآ  هک  ام  دنیوگیم  دنوشیم  دیماان  هدروخ  بیرف  دننادان  لهاج و  ناوج و  ابلاغ  نوچ  دید  دـیهاوخن  تمحر  يور  رگید  هک 
. دنوشیم رئابک  رد  قرغ  هتشذگ  رئاغص  زا  دوشیم و  یشکرس  نایغط و  بجوم  هتفر  هتفر  میرادزاب  یلک  ياهاوه  زا  ار  دوخ  سفن  ارچ  سپ 

دوش و رداص  وا  زا  یتائیـس  رگا  تسا  اطخلا  زیاج  رـشب  نوچ  هک  دـنامهفیم  دـنکیم و  زاـب  اـهلد  رد  يدـیما  هنزور  ثیدـح  نیا  لاـثما  یلو 
. دناسریمن ررض  واب  دشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  تسود  ّبحم و  یتسار 

زا یکی  مالّـسلا  هیلع  یلع  دادو  ّبح و  هداد  رارق  یلئاـسو  شزرمآ  وـفع و  يارب  هداد و  وـفع  هدـعو  هفیرـش  هـیآ  رد  لاـعتم  يادـخ  نوـچ 
. دهدیم رارق  وفع  دروم  هک  تسا  یلئاسو 

نآ مالّـسلا  هیلع  یلع  وریپ  ینعی  یلع  هعیـش  هک  دـنیبیم  دروخیم  رب  عّیـشت  ياـنعمب  یتقو  نوچ  دـش  دـهاوخن  یلاـبا  ـال  زگره  هعیـش  اـّلإ  و 
هربتعم بتک  ریسافت و  مامت  رد  هکنآ  هچ  تسا  تاجن  لهأ  سپ  ار  ترضح  نآ  راتفر  راتفگ و  دنک  يوریپ  لعنلاب  لعنلا  قباط  هک  تسیسک 
دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکأ  لوسر  هک  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  لوا  یلایل  رد  ام  هک  هدیسر  هفلتخم  تارابع  ظافلاب و  امش  ءاملع 

. ۀنجلا یف  نوزئافلا  مه  کتعیش  تنا و  یلع  ای 
تشهب لها  راگتسر و  هدومرف  ربمغیپ  دیمهف  هعیش  نوچ  هک  دیریگب  داریا  دیناوتیم  رتشیب  رابخا  زا  عون  نیاب  دیریگب  داریا  دیهاوخب  رگا  سپ 

. تسین روط  نیا  هکنآ  لاح  دیامنیم و  یتشز  لمع  ره  هدومن و  ادیپ  تراسج  تأرج و  سپ  تسا 
یلع لآ  یلع و  وریپ  ینعی  هعیـش  تسناد  دیمهف و  یتقو  دمهفب  ار  عّیـشت  يانعم  یتسیاب  ربمغیپ  ادخ و  تفرعم  زا  دعب  فیلکت  لّوا  رد  هعیش 
ینعی دراذـگب  یلع  ياپ  ياج  اپ  دـشاب  یلع  دـننام  راتفگ  ارادرک و  العف  الوق و  المع و  املع و  هک  تسیـسک  نآ  یلع  وریپ  دـمهفیم  هاگنآ 

رئاـبک و بکترم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیمهف  یتـقو  یلع  هعیـش  سپ  دـیامن  كرت  هدومن  كرت  یلع  هچ  نآ  دـیامنب و  هدوـمن  یلع  هچنآ 
ددرگ هدیمح  تافصب  فصتم  دوخ  يالوم  دننام  دنکیم  شـشوک  یعـس و  هدیدرگن  رداص  وا  زا  مه  یهورکم  لمع  هکلب  هدیدرگن  رئاغص 

راک ندش  یلع  ینعم  مامتب  درادن و  تسا  تماما  توبن و  ماقم  صوصخم  هک  تمصع  هوق  نوچ  دیامن  يرود  هلیذر  تاداع  قالخا و  زا  و 
مالّـسلا هیلع  یلع  بوبحم  ات  دیامنیمن  مه  رئاغـص  رب  رارـصا  دوشن و  ادـبا  رئابک  بکترم  لقا  دـیامنیم ال  یعـس  لاحم  هکلب  تسا  یلکـشم 

. ددرگ تبث  نایعیش  هرمز  رد  شمان  ددرگ و 
هیلع نینمؤملا  ریما  یتسود  تبحم و  هلیـسوب  ددرگ  رداص  وا  زا  ياهریغـص  اـی  هئّیـس و  رگا  تسا  ءاـطخلا  زئاـج  تسین و  موصعم  نوچ  یلو 

تائیس رئاغص و  لوئسم  یتسود  تبحم و  نیا  هطساوب  تفر  ایند  زا  هبوتیب  هدرکن  يادخ  رگا  دریگیم و  رارق  ضامغا  وفع و  دروم  مالّـسلا 
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. دریگیمن رارق 
یباوج دـشابیم و  یماع  فراع و  زا  سک  ره  مهف  بسانم  هداس و  یلیخ  مه  ۀـنجلا  هل  تبجو  نیـسحلا  یلع  یکب  نم  ثیدـح  يانعم  اما  و 
منکیم ضرع  دوشب  اهنآ  لاح  تیاعر  باوج  رد  هک  دندومن  اضاقت  ررکم  هک  دیامنب  نیرـضاح  نایاقآ  رثکأ  رظن  اب  تقباطم  لاحلا  هک  مه 

. تشهب وا  رب  دوشیم  بجاو  نیسح  رب  دنک  هیرگ  سک  ره  هک  تسا  نینچ  فیرش  ثیدح  نیا  یظفللا  تحت  هداس و  يانعم 
. دریگیمن دوخ  هیرگ  زا  مه  ياهجیتن  چیه  هکلب  دوشیمن  بجاو  وا  رب  هک  تشهب  دنک  هیرگ  سکان  رگا  هک  تسنیا  شفلاخم  موهفم 

. دهدیمن سکانب  یلو  دهدیم  هجیتن  سک  يارب  هیرگ  هک  تسیچ  سکان  سک و  نیب  قرف  ظفاح :

سکان سک و  نیب  قرف 

سک منکیم  ضرع  اذـل  دـیآیم  سکاـن  سک و  یـسراف  ياـنعم  رد  یلو  درادـن  هار  سکاـن  سک و  هلوـصوم  نم  هملک  رد  هچرگ  یعاد :
یلا مدآ  نم  ماظع  ءاـیبنا  توبنب  دـقتعم  اراد و  نیقی  وحنب  اـی  الالدتـسا  ار  دـیاقع  لوصا  دـشاب  تسرپادـخ  دـحوم و  هک  دـنیوگ  ار  ینمؤم 

خزود تشهب و  دوجو  ینامسج و  داعمب  دنادب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ءایبنا  نیرخآ  تاروتـسدب  مزلم  ار  دوخ  دشاب و  متاخلا 
ار نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  شراوگرزب  دنزرف  هدزای  یلع و  هتشاد  هدیقع  ترضح  نآ  هرهاط  ترتع  مالّـسلا و  مهیلع  دّمحم  لآ  تیالو  و 

ربمغیپ یـصو  نیمهدزاود  هک  یلع  دـنزرف  نیمهدزای  دـنادب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  بانم  بیان  قح و  رب  ماما  نیحلاص و  داـبع 
تاجردنمب دنادب و  ادخ  بناج  زا  قح و  هیوامـس  بتکب  داقتعا  زا  دعب  ار  دیجم  نآرق  دنادب و  ملاع  رادمامز  دوجوم و  هدنز و  تسا  متاخ 

. دشاب لماع  نآ  یهانم  رماوا و  تاروتسدب و  دقتعم و  نآ 
ای دشاب  ضحم  كرات  ای  دشابن  حلاص  لمع  ماقم  رد  یلو  لئاق  تاروتسد  مامتب  ناملسم و  امسا  ةروص و  هک  دنیوگ  ار  یناملـسم  سکان  و 

يراک طاول  انز و  ای  يراوخبارش و  ای  سفن  لتق  لیبق  زا  رئابک  ضعب  بکترم  ای  دشاب  نادرگ  يور  رگید  ضعب  زا  لمع و  اهنآ  زا  ضعبب 
لیبق زا  تابجاو  كرت  ناربج  درادن و  ياهجیتن  وا  يارب  دنک  هیرگ  مه  ردق  ره  یمدآ  نینچ  ددرگ  اهنیا  لاثما  یشورفمک و  يراوخابر و  ای 

. دیامنیمن ار  هریغ  ةاکز و  سمخ و  ّجح و  هزور و  زامن و 
رگا ای  اهنآ و  رطاخ  هیـضرت  دنادرگرب و  شنابحاصب  ار  ساّنلا  قح  تاف و  ام  ناربجب  ددرگ  مّمـصم  تشز و  لامعا  زا  دنک  هبوت  هکنآ  رگم 

. ددرگ وا  ياهیگدنامبقع  تاف و  ام  ناربج  تلاسر  نادناخ  تبحم  هیرگ و  هلیسوب  هاگنآ  دیامن  مهارف  ار  اهنآ  ثارو  دناهدرم 
هدومنن هفیظو  ءادا  هدیدرگ  ةاکز  ای  سمخ و  لومـشم  ای  هتفرن  هّللا  تیب  جح  هدش  عیطتـسم  ای  هتفرگن  هزور  ای  هدـناوخن  زامن  الثم  رگا  ّالا  و 

یـشورفمک ای  و  دـیامنب ، يوبر  تالماعم  دربب و  مارحب  ار  مدرم  لام  دروخب و  ابر  ای  دـنک  هیرگ  دـنک و  طاول  اـنز و  اـی  دـنک  هیرگ  هاـگنآ 
لآ هتفر  هابتـشا  دوشیم  وفع  هیرگ  هلیـسوب  وا  تشز  لامعا  هکنآ  لایخب  دنک  هیرگ  دنک و  یـشکمدآ  يدعت و  ملظ و  دنک  هیرگ  و  دـیامنب ،

عماجم سرد و  سلاجم  ربانم و  رد  ررکم  ام  هکناـنچ  درادـن  ياهجیتن  عفن و  صاخـشا  نیا  يارب  هیرگ  دـنرازیب  یـصاخشا  نینچ  زا  دّـمحم 
. میاهدومن هعماج  دزشوگ  احورشم  ار  یناعم  نیا  ینید 

دیامنب تابجاو  كرت  ای  دوش و  رداص  وا  زا  هریبک  ناهانگ  دـیامنب و  یتشز  لمع  ره  یمدآ  هک  دـشاب  حیحـص  طـلغ  هدـیقع  نیا  رگا  اـّلا  و 
دّمحم لآ  نانمـشد  دیاب  دـهدیم  تاجن  ار  وا  دـنکیم و  تاف  ام  ناربج  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  دّـمحم  لآ  ترایز  ای  هیرگ و  دـنک  لایخ 

. دندرک هیرگ  دّمحم  لآ  تیمولظم  رب  ابلاغ  نوچ  دنشاب  یتشهب  یگمه 
دنتسیرگ یمظع  تبیصم  نآ  رد  نمشد  تسود و  قیدص  ّودع و  لک  تکبا  تکب و  هّللا  دناهتشون و  البرک  هعقو  رد  لتاقم  بابرا  هچنانچ 

سپ دندرک  مه  هیرگ  شتیب  لها  بئاصم  ندید  رد  یلو  دنتشک  ار  شراوخ  ریش  ریغـص و  لافطا  یتح  شدافحا  باحـصا و  ربمغیپ و  رـسپ 
يارب هیرگ  دندرگن  نمؤم  ات  درادن  ياهجیتن  عفن و  دنرادن  تریس  یلو  دنراد  تروص  هک  سکان  ناناملسم  عون  نیا  يارب  هیرگ  دینادب  عطق 

. داد دهاوخن  هجیتن  اهنآ 
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دراد و رثا  هچ  وا  يارب  هیرگ  سپ  تسا  تاجن  لها  دوخ  دشاب  هّیعرش  تاروتـسدب  لماع  دیاقع و  لوصاب  دقتعم  یناملـسم  درف  رگا  ظفاح :
نینمؤم هک  دوشب  سلاـجم  زا  عون  نیا  جرخ  یفازگ  غلاـبم  لاـس  ره  هک  تسا  رّوـصتم  وا  رب  هجیتـن  هچ  هچ و  يارب  هیرگ  سلاـجم  لیکـشت 

. دننک هیرگ 

يرادازع سلاجم  هیرگ و  رب  هجیتن  رثا و 

شزغل و رگا  ءاـطخلا  زئاـج  تسا و  رـشب  هرخـالاب  دوب  دـهاوخن  موصعم  دـشاب  راـیع  لـماک  لـماع  دـنچ  ره  ناملـسم  تسا  یهیدـب  یعاد :
میمع مرک  لضف و  يور  زا  دراد  دوخ  ناگدنب  هب  تبسن  هک  یفطل  ینابرهم و  اب  یلاعت  يراب  ترضح  هدوب  لفاغ  هدز و  رس  وا  زا  یئاهاطخ 

. دنکیم وفع  ار  اهنآ  یئاهبابسا  لئاسوب و 
نآ ترایز  تلاسر و  نادناخ  ءادهـشلا و  دیـس  ترـضح  تیمولظم  رب  هیرگب  یهاگ  دهدیم  رارق  هلیـسو  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  بح  یهاگ 

. درذگیم اهنآ  ناهانگ  زا  دهدیم و  رارق  هبوت  بآ  هلزنمب  ار  اهنآ  مشچ  کشا  دیامرف و  هجوت  فطع  تراهط  تیب  لها  ترضح و 
بئاصم رب  هیرگ  تلاسر و  تیب  لها  یلع و  تیـالو  بح و  هدـشن ، رداـص  اـهنآ  زا  ياهریغـص  هریبک و  هاـنگ  چـیه  دـنلداع و  نمؤم و  رگا 

. دوشیم اهنآ  ماقم  عیفرت  هلیسو  دشابیم  لیلج  نادناخ  نآب  تبحم  رهم و  تمالع  هک  اهنآ  رب  هدراو 
زا دیتسه  رود  نوچ  مرتحم  نایاقآ  تسا  رثا  هچ  رایـسب  فراصم  دمحم و  لآ  يرادازع  مانب  سلاجم  نیا  لیکـشت  رد  دـیدومرف  هکنیا  اما  و 

. دیشابیم لفاغ  سلاجم  نیا  رب  هبترتم  جیاتن  تارثا و 
دیوش رضاح  یتاهجب  یهاگ  رگا  ای  دیوشیمن  رـضاح  تسا  تعدب  سلاجم  نیا  هک  دوشیم  هتـسویپ  هک  یئوس  تاغیلبت  تداع و  يور  نوچ 

. دینیبب ار  نآ  راثآ  ات  دینکیمن  هجوت  هناقیقد  دیراد  ءوس  رظن  نوچ 
سرادم سلاجم  عون  نیا  هک  دومن  دیهاوخ  قیدـصت  دـیرگنب  تبحم  فاصنا و  هدـید  اب  دـیوش و  رـضاح  سلاجم  لیبق  نیا  رد  نایاقآ  رگا 

لیلج نادناخ  نآ  هبذاجب  ددرگیم و  لیکشت  یسلاجم  مالّـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مانب  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  مالّـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  رباکا 
ءاملع زا  ناگدنیوگ  نیثدـحم و  نیملکتم و  ظاّعو و  ءابطخ و  هاگنآ  دـنوشیم  رـضاح  نید ) زا  ناگناگیب  یتح   ) هقبط ره  زا  نیملـسم  دارفا 

دننکیم نایب  اهنآ  يارب  ار  یعامتجا  يدرف و  یتایح  تاروتـسد  قالخا و  ماکحا و  عورف  داعم و  توبن و  دیحوت و  زا  ار  نید  قیاقح  اهتعاس 
نایدا ریاس  لباقم  رد  ار  مالسا  سدقم  نید  ّتیناّقح  لئالد  دنیامنیم و  انشآ  هلیذر  قالخا  ناهانگ و  یصاعم و  دسافم  اهررضب و  ار  اهنآ  و 

. دنریگیم رایسب  جیاتن  دننکیم و  زراب  رهاظ و  اهنآ  يارب 
ریثأـت تحت  هک  نیفرحنم  زا  اـسب  هچ  دـنیامنن  لوبق  مالـسا  ناـگناگیب  زا  يدارفا  ینید  تاـغیلبت  سلاـجم و  نیمه  هلیـسوب  هک  تسین  یلاـس 

. دندرگ دراو  تسار  هارب  هدومن و  هبوت  دوخ  هتشذگ  لامعا  زا  هتفرگ و  رارق  ینید  تاغیلبت 
یلابا و نامدرم ال  زا  يرایـسب  ياـهتیعمج  ظـعاوم  راـبخا و  تاـیآ و  ریثأـت  ازع و  عماـجم  رد  روضح  سلاـجم و  نیا  هلیـسوب  یلاـس  ره  رد 

. دندرگ رایخا  هزوح  رد  لخاد  یصاعم  كرت  هطساوب  هدومن و  هبوت  راک  تیصعم 
زا نیسح  نیـسح  نم  انا  یّنم و  نیـسح  دناهدومن  لقن  نیقیرف  ياملع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شیامرف  زا  تهج  کی  تسنیا 

ینب ملظ  هشیر  تیمولظم  يورینب  درک و  يزابناج  شتایح  نامز  رد  تسا  نیسح  هطـساوب  نم  نید  يایحا  ینعی  منیـسح  زا  نم  تسا و  نم 
. دننکب ار  نید  هشیر  دنتساوخیم  اهنآ  هکنآ  هچ  دنک  ار  هیما 

نیقطان نیغلبم و  هلیسوب  دنوشیم  رـضاح  نامدرم  دوشیم  لیکـشت  راکـشآ  هیفخ و  راوگرزب  نآ  مانب  یمظعم  سلاجم  هک  تسا  لاس  رازه  و 
لآ رباکا  سرادم  هک  يرادازع  سلاجم  جیاتن  تارثا و  زا  يرـصتخم  تسنیا  دـنراذگیم  میقتـسم  طارـص  رد  مدـق  هدرب و  نید  قیاقحب  یپ 

. دشابیم نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  دمحم 
وا قاّشع  نادـنمهقالع و  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  راد  ازع  رئاز و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  بحم و  هک  منکیم  ضرع  احیـضوت  زین  و 
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هیلع نیـسحلا  هّللا  دبع  ابأ  ترـضح  هک  تسا  هدش  هتفگ  اهنآب  دننادیم و  نوچ  دنوشیمن  یـصاعم  رئابک  بکترم  دـننکیمن و  تابجاو  كرت 
هک تسا  دراو  تارایز  ریاس  ثراو و  ترایز  رد  هچنانچ  دیشون  تداهـش  تبرـش  نید  رئاعـش  جیورت  يارب  تسا و  نید  هار  دیهـش  مالّـسلا 
. نیقیلا كاتأ  یتح  هلوسر  هّللا و  تعطأ  رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  ةاکزلا و  تیتآ  ةالصلا و  تمقا  دق  ّکنا  دهشا  میناوخیم 

نیـسحلا راز  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدیـسر  نارگید  سنأ و  رباج و  هشیاع و  نینمؤملا  ّما  زا  نیقیرف  هربتعم  رابخا  رد  و 
. ۀّنجلا هل  تبجو  هّقحباف  افراع  البرکب 

. ۀّنجلا هل  تبجو  هّقحب  افراع  نیسحلا  یلع  یکب  نم  دیامرفیم  زین  و 
اذل دوشیمن  ادیپ  تبرق  دصق  دسانـشن  یغبنی  امک  ار  ادخ  رگا  تسا  ادخ  تفرعم  رب  عرف  تاّبحتـسم  تابجاو و  زا  تادابع  هک  یمـسق  نامه 

. تسا لطاب  لطاع و  دشاب  مه  لماک  دنچ  ره  وا  تادابع 
یلص هّللا  لوسر  میس  یصو  قح و  رب  ماما  ربمغیپ و  رـسپ  ار  راوگرزب  نآ  دیاب  ینعی  تسا  ماما  ربمغیپ و  تفرعم  رب  عرف  مه  ترایز  هیرگ و 

هدراذگ اپ  ریز  ار  نید  ماکحا  دیزی  هک  هدوب  نآ  يارب  دیزی  اب  شتفلاخم  هدش و  هتشک  قح  يارب  هدوب و  قحب  مئاق  هک  دنادب  هلآ  هیلع و  هللا 
لمع زگره  دوخ  يالوم  هّیور  هقیرط و  فالخ  رب  يرادازع  رئاز و  نینچ  هدومن و  لیطابأ  جـیورت  هدوب و  تامرحم  لعاف  تابجاو و  كرات 

. دیامنیمن
رد یلو  هدش  هتـشک  هّیما  ینب  لاّمع  تسدب  قحانب  قح و  يارب  قح و  لها  دیهـشلا  نیـسح  هک  میتسه  دـقتعم  ام  هچرگ  بحاص  هلبق  باون :

گنج البرک  گنج  دنیوگیم  دننکیم  لیصحت  دیدج  ياهلوکسا  سرادم و  بتاکم و  رد  هک  یناناوج  اصوصخم  دنتـسه  یتعامج  ام  نایم 
عفد هک  تسا  مزال  يردتقم  تموکح  ره  رب  هتبلا  دیناشک  هفوک  تمسب  ار  یلع  نب  نیـسح  تفالخب  لیم  تسایر و  بح  ینعی  هدوب  یئایند 

هک دـیزی  هفیلخ  زا  تیعبت  و  طرـشالب )  ) میلـست داهنـشیپ  بانج  نآب  دـندرک و  هنتف  نیا  اب  هلباـقم  شلاّـمع  دـیزی و  راـچان  دـنک  تارطاـخم 
هکنآ ات  تفرن  راب  ریز  بانج  نآ  ددرگ  رب  نطوب  تمالـس  ای  دـشاب  مرتحم  هفیلخ  دزن  ات  دور  ماشب  هک  دـندومن  تسا  هدوب  بجاو  شتعاطا 

!؟ تسا تعدب  هکلب  درادن  ینعم  هدش  هتشک  تسایر  هاج و  ّبح  يارب  هک  یبلط  ایند  نینچ  يارب  يرادازع  سپ  دیدرگ  هتشک 
نآ هکلب  هدوبن  یئایند  گنج  البرک  گنج  هک  دننادب  دندرگ و  رب  هدـیقع  نیا  زا  ات  دـینک  تکاس  ار  اهنآ  هک  دـیراد  یحیحـص  باوج  ایآ 

. دش هتشک  ات  دیگنج  دومن و  مایق  ادخ  نید  ظفح  ادخ و  يارب  طقف  بانج 
. ددرگ تلاسک  بابسا  دوش و  ینالوط  نخس  مسرتیم  میوش  دراو  هلحرم  نیا  رد  رگا  هتشذگ  تقو  نوچ  یعاد :

نیفلاخم اب  هلباقم  رد  هک  میراد  تقیقح  فشک  عوضوم و  نیا  ندینـشب  لیم  یطرفم  هقـالع  اـب  هکلب  میوشیمن  لـسک  ادـبأ  ریخ  ریخ  باون :
. دیئامرفب منکیم  انمت  تسا  یگرزب  تمدخ  دشاب  رصتخم  ول  موق و  نیاب  نداد  باوج  دینادب  عطق  میشاب  باوجب  رداق 

هدوبن بلط  هاج  هاوخ و  تسایر  نیسح  ماما 

قح تفرعم  زا  دـعب  دنـسانشب و  ار  دوخ  يادـخ  دـیاب  لوا  نیـضرتعم  تسا  تفرعم  رب  عرف  يدـب  کین و  لمع  ره  مدرک  ضرع  البق  یعاد :
قیدصت همزال  دریگ و  رارق  قیدصت  دروم  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  رب  یلعا  ّیلع  يادخ  بناج  زا  هک  ینامـسآ  باتک 

. دشاب لوبق  شیاتس و  دروم  دیاب  تسباتک  نآ  رد  هچ  ره  هک  تسنآ 
تقو ياضتقاب  ارصتخم  کنیا  تسا  لهس  رایسب  اهنآ  باوج  دنهاوخیم  هسوسحم  لئالد  دناسوسحم و  ملاع  هدام و  لها  نیـضرتعم  رگا  و 

. مینکیم هراشا  طقف  ۀهج  ود  رهب  تسا  هتشذگ  هک  سلجم 

دندوب اّربم  یسجر  لمع  ره  زا  ءابجنلا  ۀسمخ 

رب نداد  امهیلع  هّللا  مالس  یلع  نب  نیسح  هّللا  لوسر  هناحیرب  تسایر  هاج و  بح  یبلط و  ایند  تبسن  تسا  نآرق  عبات  هک  یناملسم  ره  الّوا 
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تداهـش بازحا )  ) هروـس 33 هیآ 33  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هکنآ  هچ  تسا  ندوـمن  ادـخ  لوـسر  نآرق و  راـکنا  تـقیقح و  قـح و  فـالخ 
اجنآ هدومن  یفّرعم  يدیلپ  سجر و  ره  زا  ياّربم  اّرعم و  شردارب  ردام و  ردپ و  ّدج و  دـننام  ار  راوگرزب  نآ  هداد و  ترـضح  نآ  تراهطب 

. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  دیامرفیم  هک 
یطویس و يزاریـش و  رکب  وبأ  یناهفـصا و  میعن  یبا  یناتـسجس و  یبلعث و  يذمرت و  ملـسم و  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  روهمج  قاّفتاب 

نبا ینالقـسع و  يروباشین و  يزار و  رخف  رجح و  نبا  یناربط و  یقهیب و  ریثا و  نبا  يواضیب و  يرـشخمز و  لبنح و  نب  دمحا  ینیومح و 
نیـسح نسح و  همطاف و  ّیلع و  دّمحم و  ابع  لآ  نت  جـنپ  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دـناهدروآ  اطوسبم  دـندقتعم و  اعیمج  هک  مهریغ  رکاسع و 

. هدیدرگ لزان  مالّسلا  مهیلع 
ماقم و هاج و  بح  اهیدیلپ  ّمها  زا  تسا  یهیدب  اهیدیلپ  ساجرا و  زا  راوگرزب  نت  جنپ  نیا  تمـصع  رب  تسا  لئالد  ّلدأ  هفیرـش  هیآ  نیا  و 
ءارما و دـننام  سفن  ياوه  يور  ایند  نیا  تسایرب  هقـالع  ینعی  اـیند  نیا  تمذـم  رد  يرایـسب  راـبخا  تاـیآ و  هک  تسا  یند  يایندـب  هجوت 

ّبح دیامرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  اجنآ  ات  هدیـسر  نیرهاط  همئأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  اهنآ  بالط  نیطالس و 
. ۀئیطخ ّلک  سأر  اینّدلا 

لها هدومنن و  يزابناج  هیناف  تسایر  نینچ  يارب  هدوبن و  بلاط  ار  ایند  تسایر  هاـج و  بح  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  اـبأ  اـعطق  سپ 
. هدیدرگ دیجم  نآرق  رکنم  امتح  دناوخب  بلطایند  ار  ترضح  نآ  ینعم  نیاب  ملع  اب  یسک  رگا  هدادن و  تراساب  ار  دوخ  تیب 

هدوبن يرهاظ  تفالخ  تسایر و  يارب  نیسح  ماما  مایق 

نآ مامتب  گنت  تقو  نیا  رد  هک  تسا  رایسب  اهنآ  يارب  سوسحم  لئالد  دنتـسه  یّـسح  لئالد  بلاط  هک  دنتـسه  ینامدرم  رگید  هقرف  امأ  و 
. میامنیم هراشا  يرصتخمب  هنومن  باب  نم  یلو  دومن  داهشتسا  ناوتن  لئالد 

ترضح نآ  يرایب  رما  مرکم  ّیبن  تشاد  تسایر  یبلط و  هاج  هبنج  رگا  دیلپ  دیزی  هیلع  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  مایق  الوأ 
. مینکیم افتکا  اهنآ  زا  یکیب  هک  هدیسر  باب  نیا  رد  ناتدوخ  قرط  زا  يرایسب  رابخا  هچنانچ  دومنیمن 

هریـس زا  یعفاش  مرحلا  ماما  یبقعلا  رئاخذ  نیکـسلا و  نبا  يوغب و  يراخب و  خیرات  زا  هدوملا  عیبانی  باب 60  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیش 
: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  مدینش  تفگ  هک  هیبن  نب  ثراح  نب  سنأ  زا  دیامنیم  لقن  مهریغ  الم و 

عم اهب  لتقف  البرک  یلا  ثراحلا  نب  سنا  جرخف  هرـصنیلف  مکنم  کلذ  دهـش  نمف  البرک  اهل  لاقی  ضراب  لتقی  نیـسحلا  ینعی  اذـه  ینبا  ّنا 
. هعم نّمع  هنع و  هّللا  یضر  نیسحلا 

دوخ زا  دـننک  رکف  نیـضرتعم  رگا  هتـشذگ  اهنیا  زا  موئـشم  تسایر  بح  هن  هدوب  قحب  مایق  البرک  رد  ترـضح  نآ  ماـیق  دوشیم  مولعم  سپ 
. دشابیم ادیوه  رهاظ و  تقیقح  قح و  تراهط  تیب  لهأ  يریسا  تداهش و  ات  ترضح  نآ  تکرح  لمع و 

دنکیمن تکرح  لافطا  لایع و  اـب  زگره  دـیامن  جورخ  تقو  تلود  رب  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  تساـیر  بح  یتکلمم  رد  يدرف  رگا  اریز 
زا سپ  دنکیم  تکرح  يراک  ناراوس  هدبز  هدع  کی  اب  درفنم و  اهنت و  هکلب  دربیمن  دوخ  اب  راوخ  ریـش  هچب  هلماح و  نز  ریغـص و  لافطا 

. دبلطیم ار  شتالایع  هاگنآ  دش  شمارم  قفو و  رب  راگزور  دمآ و  شتسدب  راک  روحم  بلاغ و  نمشد  رب  هکنآ 
تسایر و دصقب  ترضح  نآ  هک  تسا  لماک  لیلد  دوخ  ریغص  لافطا  تالایع و  اب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  یعمج  هتـسد  تکرح 

شراوگرزب ردپ  دوخ و  ناتسود  زا  همه  هک  تفریم  نمی  تمـسب  اعطق  تشاد  يدصق  نینچ  رگا  هدماین و  مصخ  رب  هبلغ  يرهاظ و  تفالخ 
. دومنیم عورش  ار  دوخ  تالمح  درجم  لماک و  تازیهجت  اب  هاگنآ  هداد  رارق  راک  زکرم  ار  اجنآ  دندوب  تدارا  رد  مدق  تباث  و 

دصقم فده و  زا  هکنآ  هچ  دندینـش  سأی  باوج  دندومن و  ترـضح  نآب  ار  داهنـشیپ  نیا  ناردارب  ناتـسود و  مامعا و  ینب  رّرکم  هچنانچ 
. دنتشادن ربخ  ترضح  نآ  یلصا 
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دوب هّللا  اّلا  هلا  هبیط ال  هرجش  ظفح  يارب  نیسح  ماما  مایق 

کی يارب  هچب  نز و  راهچ  داتشه و  اب  ترضح  نآ  تکرح  اذل  دوشیمن ، مهارف  يرهاظ  هبلغ  هلیـسو  هک  تسنادیم  ترـضح  نآ  دوخ  یلو 
نوخ اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  شراوگرزب  دـج  هک  ار  هّللا  ّالا  هلا  هبّیط ال  هرجـش  دـیدیم  ماما  هکنوچ  دوب  یـساسا  یئاهن  هجیتن 
درپس مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  دننام  ینابغاب  تسدب  هدومن و  نینح  دحا و  ردب و  ءادهـش  ياهنوخ  اب  ار  وا  يرایبآ  سرغ و  اهرگج 

ندومن هاتوک  شتآ و  لتق و  ریشمشب و  دیدهت  يدعت و  ملظ و  اب  ار  اناد  ملاع  نابغاب  ندومن  جراخ  هطـساوب  یلو  دیامن  يرادهگن  وا  زا  هک 
. تفریم يدوبان  هب  ور  توبن  دیحوت و  غاب  ناینب  ساسا و  هبّیط  هرجش  يرای  بآ  زا  ار  وا  تسد 

لوهج نانابغاب  تسدـب  یّلکب  غاب  مامز  هکنآ  ات  یقیقح  لماک  تیوقت  هن  یلو  دـشیم  یتیوقت  یلـصا  نابغاب  هجوتب  یهاـگ  هاـگ  هکنآ  ول  و 
. داتفا هیما ) ینب  ینعی   ) جوجل دونع 

روک عقوم  نآ  رد  هک  نیعل  نایفـس  وبأ  دـندش و  روما  رادـمامز  دـشزاب و  هیما  ینب  تسد  هک  ناّفع  نب  نامثع  موس  هفیلخ  تفالخ  ناـمز  زا 
. ران ۀّنج و ال  ّهناف ال  ۀفالخلا  اولوادت  هّیما  ینب  ای  تفگ  دنلب  يادص  اب  دندروآ  سلجمب  دنتفرگ  ار  شتسد  دوب  هدش 

. ۀثارو مکنایبص  یلا  ّنریصتل  مکل و  اهوجرا  تلز  ام  نایفس  وبا  هب  فلحی  يّذلا  وف  ةرکلا  فّقلت  اهوفّقلت  هّیما  ینب  ای  تفگ  زین  و 
هاـتوک غاـب  رد  فرـصت  زا  لـکلاب  ار  یقیقح  يونعم و  ناـنابغاب  تسد  دـندومن و  دودـسم  ار  قرط  ماـمت  هدـیقعیب  ياوسر  موق  نآ  یّلکب 
تخرد رمع  زا  يزیچ  دیلپ  دیزی  تفالخ  هرود  رد  ات  دراذگ  فعـضب  ور  هبیط  هرجـش  مک  مک  دـندش  تایح  بآ  روهظ  زا  عنام  دـندومن و 

. ددرگ وحم  نید  تقیقح  دورب و  نایم  زا  ادخ  مان  دوش و  کشخ  یلکب  هّللا  ّالا  هلا  هبّیط ال  هرجش  دوب  کیدزن  هدنامن  یقاب  تعیرش 
تارمث یلکب  الا  دـیآرب و  جالع  ماقم  رد  دـیاب  يروف  هدرک  يور  شغابب  تافآ  فرط  ره  زا  دـیمهف  یتقو  یملاع  نابغاب  ره  تسا  یهیدـب 

. تفر دهاوخ  نایم  زا  شغاب 
دش هجوتم  دوب  هدش  هدرپس  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  نید  ملاع  نابغابب  تلاسر  دیحوت و  غاب  ینابغاب  هک  مه  عقوم  نآ  رد 

هبّیط ال هرجـش  دنراد  دصق  هکلب  دوش  کشخ  دیحوت  تخرد  تسا  کیدزن  هک  هدـیناسر  یئاجب  ار  راک  هیما  ینب  داحلا  دانع و  جاجل و  هک 
هلا هبیط ال  هرجش  تیوقت  تلاسر و  غاب  يرایبآ  يارب  افرص  طقف  طقف و  درک  ملع  یگنادرم  دق  دنزادنیب  رود  دننکب و  هشیر  زا  ار  هّللا  ّالا  هلا 

جایتحا درادـن  يرثا  یلومعم  ياـهبآ  رگید  هدرک و  رثا  تخرد  هشیرب  یبآیب  تسنادـیم  یبوخب  یلو  درک  تکرح  ـالبرک  تمـسب  هّللا  اـّلا 
. دراد يوق  تیوقتب 

دراد مزال  يوق  تیوقت  هدـش  توقیب  یلکب  یتح  رد  دـندید  دنمـشناد  نانابغاب  ناحاّلف و  یتقو  تسا  مسر  تحالف  یلمع  ملع  رد  هچنانچ 
رد نوخ  تشوگ و  تسوپ و  اب  دـننکیم و  حـبذ  تخرد  نآ  رانک  ار  يراد  ناج  دوجوم  ای  يدنفـسوگ  ینعی  دـننکیم  یناـبرقب  ار  وا  جـالع 

. دریگب دیدج  تردق  توق و  ون  زا  تخرد  ات  دنیامنیم  نفد  تخرد  ياپ 
دناهداد یبآیب  يردقب  ار  هبّیط  هرجـش  نیا  دید  دوب  ملاع  ینابغاب  هک  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هناحیر  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح 

. تسا مزال  يراکادف  درک  دهاوخن  ادیپ  تایح  یملع  ینابم  یلومعم و  ياهبآب  هک  هیما ) ینب  يرادمامز  هریخا و  تاونس  رد  صوصخب  )
ریغـص لافطا  باحـصا و  ناناوج و  نیرتهب  تسد  اذل  دوش  يوق  یموق  ياههبانوخ  اب  یتسیاب  تعیرـش  تخرد  هبّیط و  هرجـش  يرایبآ  اعطق 

. درک تکرح  البرک  تمسب  هّللا  ّالا  هلا  هبّیط ال  هرجش  يرایبآ  ینابرق و  يارب  تفرگ  ار  دوخ 
رگا هک  دننادیمن  یلو  دادیم  ار  اهینابرق  دیبوکیم و  تفلاخم  سوک  دنامیم و  اجنامه  دـش  جراخ  هنیدـم  زا  ارچ  دـنیوگ  نارظنهتوک  یـضعب 

. هدوب هچ  يارب  ترضح  نآ  تفلاخم  هک  دنتسنادیمن  دنامیم و  هدیشوپ  ملاع  میهف  نامدرم  رب  وا  رما  دنامیم  هنیدم  رد  راوگرزب  نآ 
هتشک هچ  يارب  هدوب و  هچ  مئاق  دصقم  فده و  دیمهفن  یسک  دندش و  هتشک  دندومن و  قحب  مایق  يرهش  رد  هک  نید  نایماح  نارازه  دننام 

. دندادیم ناشن  وراو  مه  نانمشد  هدیدرگ و 
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يامرف فیرـشت  دـندوب  رـضاح  هکمب  هرمع  يارب  نامدرم  هک  یعقوم  بجر  هام  رد  تقیقح  قح و  روهظ  يارب  انیب  درم  دار  هناـگی  نآ  یلو 
تقیقح قح و  يادن  درک  اههباطخ  دناوخ و  اههبطخ  دندوب  عمج  ادخ  هناخ  رد  هک  تیعمج  رازه  اهدـص  لباقم  رد  هفرع  زور  ات  دـش  هکم 
دننادب هک  دومن  نیملـسم  هماع  دزـشوگ  دنزیم  هّللا  ّالا  هلا  هبّیط ال  هرجـش  هشیرب  هتـشادرب  هشیت  دیلپ  دیزی  هک  دیناسر  نایملاع  مامت  عمـسب  ار 
دنکیم يزاب  نومیم  گس و  اب  دزابیم  راـمق  دروخیم  بارـش  دربیم  ناـیم  زا  ار  نید  ساـسا  ـالمع  دراد  مالـسا  تفـالخ  يوعد  هک  يدـیزی 

يراکادف تسا  بجاو  نم  رب  دورب  نایم  زا  مدج  نید  مراذگیمن  نم  دهدیم  داب  رب  ار  ربمغیپ  مدج  تامحز  دراذگیم  اپ  ریز  ار  نید  ماکحا 
. منکیم ظفح  ار  نید  مهدیم و  ناج  میامن 

تیرـشب هعماجب  ندومن  مالعا  نید و  رئاعـش  ظفح  يارب  قارع  هفوک و  تمـسب  هّکم  زا  هّکمب و  هنیدـم  زا  جورخ  ترـضح و  نآ  ماـیق  سپ 
. تسا هدوب  نیدیب  دینع  دیلپ  نآ  ریذپانناربج  تایلمع  بارخ و  دیاقع  قالخا و  دسافم  راتفر و  راوطا و 

دناهدومن و لابقتـسا  امـش  زا  هک  هفوک  لها  دندرکیم  ضرع  دـندمآیم  تعنامم  يارب  هک  دـنمهقالع  ناتـسود  مامعا و  ینب  ناردارب و  اذـل 
. دنافورعم یئافویب  هب  دنداتسرف  اههمانتوعد 

قح لهأ  نوچ  یئامن  هلباقم  یناوتیمن  دناهدیناود  هشیر  تکلمم  نیا  رد  تسا  اهلاس  هک  دیلپ  دیزی  تنطلـس  هیما و  ینب  تردـق  اب  هوالع  و 
. دوب دهاوخن  امش  اب  هبلغ  عفن و  دناعمج  اهنآ  فارطا  اذل  دوشیم  حالصا  هیما  ینب  دزن  اهنآ  يایند  دنتسه و  ایند  دیبع  دبع و  مدرم  دنامک 

دنرایسب اجنآ  رد  امشب  نادنمهقالع  هک  نمیب  ورب  سپ  زاجح  رد  فقوت  ندنامب و  یتسین  لیام  مه  رگا  امن و  رظن  فرـص  رفـس  نیا  زا  سپ 
. ینارذگب یتحارب  تاحفص  نآ  رد  ار  يرمع  یناوتیم  دنراذگیمن  اهنت  ار  امش  دنتسه  يرویغ  نامدرم 

رس باحصا  زا  ضعبب  یلو  دومنیم  تکاس  يرصتخم  ياهباوجب  ار  کی  ره  اذل  دیامن  يرادربهدرپ  الماک  همه  يارب  تسناوتیمن  ترـضح 
هبلغ منادـیم  مهنم  دـیئوگیم  تسار  دوـمرفیم  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  شمارگ  مع  نیا  هـّیفنحلا و  نـب  دّـمحم  شردارب  دـننام  مرحم  براـقأ  و 

هـشیر تیمولظم  يورین  هب  مهاوخیم  ینعی  موریم  ندش  هتـشک  يارب  هکلب  موریمن  يرهاظ  هبلغ  حتف و  يارب  مهنم  دوب  دهاوخن  نم  اب  يرهاظ 
. منک رب  ار  داسف  ملظ و 

ءاش هّللا  ّناف  قارعلا  یلا  جرخا  دومرف  نمب  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  مّدج  دومرفیم  هدومن  راکشآ  ار  تقیقح  یضعب  بلق  توق  يارب 
. الیتق کیری  نأ 

ایابـس ّنهاری  نا  ءاش  دق  هّللا  ّنا  دومرف  مّدج  دومرف  دـیربیم  ارچ  ار  اهنز  تسا  نینچ  رما  رگا  دـندرک  ضرع  سابع  نبا  هّیفنحلا و  نب  دّـمحم 
هک تسا  نم  تیب  لها  يریسا  نم و  تداهش  رد  يرارـسأ  تاکن و  ینعی   ) مربیم يریـسا  يارب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رماب 

هـشیر دیزی  تردـق  تفالخ و  زکرم  رد  ماش  دـنورب  دـنریگب  شود  رب  ار  تیمولظم  مچرپ  ملع و  هک  تسا  نانز  تراسا  نم  تداهـش  مّمتم 
. دنیامن نوگنرس  ار  ناشرفک  ملظ و  مچرپ  و  دننکب ، ار  اهنآ 

نـشج تردـق و  سلجم  رد  اهیلع  هّللا  مالـس  يربک  بنیز  يرغـص  هقیدـص  مشاه  ینب  هلیقع  یبیب  هباطخ  هبطخ و  دـندرک  یلمع  هچنانچ 
هباطخ هبطخ و  و  يراـصن ، دوهی و  زا  لاـجر  هناـگیب و  ءارفـس  هیما و  ینب  ناـگرزب  موق و  فارـشا  زا  رفن  اهدـص  لـباقم  رد  دـیزی  يزوریپ 
يورین دیزی  لباقم  رد  ربنم  يالاب  ماش  يوما  دجسم  رد  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  مراهچ  ماما  نیدجاّسلا  دّیس  فورعم 

(. دومن رادیب  ار  مدرم  نوگنرس و  ار  هیما  ینب  تمظع  مچرپ  تسکش و  ار  وا  تردق 
ۀعاجّشلا و ۀحاصفلا و  ۀحامّسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبسب ، انلّضف  اّتـس و  انیطعا  ساّنلا  اهّیا  دومرف  لاعتم  دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ 

دسا هّللا و  دسا  اّنم  و  ّرایّطلا ، اّنم  و  قیّدصلا ، اّنم  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  راتخملا  یبّنلا  اّنم  ّنأب  انلّـضف  و  نینمؤملا ، بولق  یف  ۀّبحملا 
. ۀّمالا هذه  ّيدهم  اّنم  ۀّمالا و  هذه  اطبس  اّنم  و  هلوسر ،

مدوخ بسن  بسح و  کنیا  دسانشیمن  ارم  هک  سک  نآ  دسانشیم و  هک  دسانـشیم  ارم  سک  ره  دومرف  دومن  دوخ  زا  یفرعمب  عورـش  هاگنآ 
سلجم تقو  هک  دـیامنیم  نایب  ار  تافـص  نآ  ینالوط  تاملک  اب  هک   ) هصوصخم لئاضف  تافـص و  بحاص  دـنزرف  منم  مناـسریم  اـهنآب  ار 
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. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  دبع  نب  دّمحم  ءایبنالا  متاخ  دهدیمن ) ار  مامت  لقن  هزاجا 
نینمؤملا ریما  نیدـحوملا  یلوم  انالوم و  الم  رب  ینلع و  هیواهلا  هیلع  هیواعم  نامز  زا  زور  بش و  اـهلاس  هک  يربنم  ناـمه  يور  نآ  زا  سپ 

هیما و ینب  لاجر  دیزی و  دوخ  روضح  رد  دندوب ؟ هداد  ترضح  نآب  اوران  ياهتبسن  نارازه  و  دندومنیم !!؟ بس  نعل و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
. دومرف دومن و  نایب  دسرب ) یماش  مدرم  شوگب  دندوب  هدراذگن  هک   ) ار نینمؤملا  ریما  شراوگرزب  دج  بقانم  لئاضف و  اهنمشد 

نعط نیفیـسب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  يدـی  نیب  برـض  نم  نبا  انا  هّللا ، ّالا  هلا  ـال  اولاـق  یّتح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  نبا  اـنا 
و نیّیبنلا ، ثراو  نینمؤملا و  حـلاص  نبا  انا  نیع ، ۀـفرط  هّللاب  رفکی  مل  و  نینح ، ردـبب و  لتاق  و  نیتعیبلا ، عیاـب  نیترجهلا و  رجاـه  نیحمرب و 

لآ نم  نیمئاقلا  لضفا  و  نیرباّصلا ، ربصا  و  نیئاّکبلا ، جات  و  نیدـباعلا ، نیز  نیدـهاجملا و  رون  و  نیملـسملا ، بوسعی  و  نیدـحلملا ، عماق 
، نیثکانلا و  نیقراملا ، لتاق  و  نیملـسملا ، مرح  نع  یماحملا  نبا  انا  لیئاکیمب ، روصنملا  لیئربجب ، دّیؤملا  نبا  انا  نیملاعلا ، ّبر  لوسر  سی 
و نینمؤملا ، نم  هلوسرل  هّلل و  باجتسا  باجا و  نم  لّوا  و  نیعمجا ، شیرق  نم  یشم  نم  رخفا  و  نیبصاّنلا ، هئادعا  دهاجملا  و  نیطساقلا ، و 

نید رـصان  و  نیملاعلا ، ّبر  ۀمکح  ناسل  و  نیقفانملا ، یلع  هّللا  یمارم  نم  مهـس  و  نیکرـشملا ، دیبم  و  نیدـتعملا ، مصاق  و  نیقباّسلا ، لّوا 
، ماّوق بّذهم ، رباص ، مامه ، مادقم ، ّیـضر ، ّیحطبا ، ّیکز ، لولهب ، یخـس ، حمـس ، هملع ، ۀبیع  و  هّللا ، ۀمکح  ناتـسب  و  هّللا ، رما  ّیلو  هّللا و 

بورحلا یف  مهنحطی  لساب  دسا  ۀمیکـش ، مهّدشا  و  ۀـمیزع ، مهاضما  و  انانج ، مهتبثا  و  انانع ، مهطبرا  بازحالا ، قّرفم  و  بالـصالا ، عطاق 
، ّیفنح ّیندم ، یّکم ، قارعلا ، شبک  و  زاجحلا ، ثیل  میـشهلا ، حیرلا  ورذ  اهیف  مهورذی  یحرلا و  نحط  هّنعالا  تبرق  ۀّنـسالا و  تفلد  زا  اذا 

كاذ نیسحلا  نسحلا و  نیطبّسلا  وبا  و  نیرعشملا ، ثراو  اهثیل ، یغولا  نم  و  اهدّیس ، برعلا  نم  ّيرجاهم ، ّيرجش ، ّيدحا ، ّيردب ، ّیبقع ،
. مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يّدج 

نم هوعنم  نم  نبا  انا  یـضق ، یّتح  ناشطعلا  نبا  انا  افقلا ، نم  حوبذملا  نبا  انا  ءارهّزلا ، ۀمطاف  نبا  انا  يربکلا ، ۀـجیدخ  نبا  انا  دومرف  هاگنآ 
ضراب همیرح  کته  نم  نبا  انا  انقلا ، یلع  هسأر  عفر  نم  نبا  انا  يری ، نفک  هل و ال  لسغی  نم ال  نبا  اـنا  يرولا ، رئاـس  یلع  هّولحا  ءاـملا و 

ملف یکب ، بحتنا و  هیلع  هّللا  تاولـص  ّهنا  ّمث  يدهت ، ماّشلا  یلا  همیرح  تیبس  نم  نبا  انا  يرخاب ، هسأر  ضراب و  همـسج  نم  نبا  انا  البرک ،
. بیّحنلا ءاکبلاب و  ساّنلا  ّجض  یّتح  انا  انا  لوقی  لزی 

هک دوب  ماش  يوما  عماج  دجسم  نیمه  رد  دیدرگ ، دقعنم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هک  بئاصم  لقن  سلجم  لوا 
نانمشد رـضحم  رد  نینمؤملا  ریما  شراوگرزب  دج  بقانم  لئاضف و  لقن  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیدجاسلا  دیـس  ترـضح 

فوخ ار  دیزی  هک  یمـسقب  تساخرب  ماش  مدرم  نویـش  هّجـض و  يادص  دیلپ  دـیزی  روضح  اب  هک  دومرف  ار  شزیزع  ردـپ  بئاصم  ردـق  نآ 
. دیدرگ جراخ  دجسم  زا  همهاو  سرت و  يور  زا  دنیشنب ، تسناوتن  تشادرب و 

راهظا تسایـس  يور  زا  دش  راچان  دیزی  هک  . ) دش عورـش  يوما  دض  تضهن  تامدـقم  ترـضح  نآ  هباطخ  هبطخ و  رثا  دجـسم و  نامه  زا 
هیما ینب  داحلا  ملظ و  رفک و  خاک  تبقاـع  اـت  هدومن ) یعیجف  لـمع  نینچ  هک  دومن  نعل  ار  هّللا  هنعل  هناـجرم  نب  هّللا  دـیبع  و  دومن ، تمادـن 

. دیدرگ نوگنرس 
و نایماش ، هجوت  دروم  مشاه  ینب  ناتـسربق  یلو  درادـن ، دوجو  هیما  ینب  زا  يربق  دـساف  موق  نآ  هناملاظ  تختیاپ  ماـش و  رد  لاـحلا  یلا  هک 

. دشابیم ینس  هعیش و  زا  یماع  فراع و  ره  رازم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تیب  لها  ترتع و  زا  يرایسب  روبق 
ار دوخ  تداهش  ربخ  ۀحارـص  ۀیانک و  هتـسویپ  البرک  هکمب و  ات  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  هک  دناهتـشون  خیراوت  لتاقم و  بابرا  مامت  هصالخ 

. دوریم ندش  هتشک  يارب  هک  دنامهفیم  مدرمب  دادیم و 
داد ینلع  ار  دوخ  تداهش  ربخ  هبطخ  نمـض  دناوخ و  نیملـسم  هعماج  لباقم  همظعم  هکم  رد  هیورت  زور  هک  تسا  یلّـصفم  هبطخ  هلمج  زا 
دیج یلع  ةدالقلا  ّطخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  ّطخ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  رب  دورد  لاعتم و  راگدرورپ  دمح  زا  دـعب  هک 
نیب تاولفلا  نالـسع  اـهعّطقتی  یلاـصواب  ّیناـک  هیقـال  اـنا  عرـصم  یل  ّریخ  فسوی و  یلا  بوـقعی  قاـیتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  اـم  ةاـتفلا و 
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. البرک سیواّونلا و 
تـسدب دش  مهاوخ  هتـشک  البرک  سیواون و  نیب  هکلب  دیـسر  مهاوخن  تفالخ  ّرقم  هفوکب و  نم  هک  دـنامهفیم  مدرمب  تالمج  لیبق  نیا  اب 

هعطقهعطق ار  ام  راوخنوخ  ياهگرگ  دـننام  هک  دـیامنیم  هریغ  هیما و  ینب  زا  دوخ  هلتقب  هک  تسیاهراشا  اهگرگ  زا  دارم  ماشآنوخ  ياهگرگ 
. دنناسریم لتقب  هدومن 

قرطب هار  مامت  رد  تفالخ  تسایر و  دصقب  هن  دندومرف  تکرح  تداهش  دصقب  نیـسح  ماما  هک  دناسریم  راتفگ  رابخا و  لیبق  نیا  هرخالاب 
نیمه ایند  يردقیب  یتسپ و  زا  دومرفیم  هتسویپ  درکیم و  عمج  ار  دوخ  دافحا  باحـصا و  لزنم  ره  رد  دادیم و  ار  دوخ  گرم  ربخ  هفلتخم 

راوخ بارش  دیزی  يارب  ادج و  ندب  زا  مه  ار  مولظم  نم  رـس  بیرقنع  دندرب  هیدهب  يراک  انز  نز  يارب  دندیرب  ار  ییحی  رـس  هک  سب  ردق 
. دنربیم

هّللا دیبع  رما  درک  ضرع  تفرگ و  ار  ترضح  هار  رس  راوس  رازه  اب  یحایر  دیزی  نب  ّرح  هفوک  یخسرف  هد  رد  هک  یعقوم  دینک  رکف  نایاقآ 
رایتخا رد  ار  دوخ  دمآ و  دورف  دش و  میلست  ترضح  ارچ  دسرب ، ریما  رما  ات  مشاب  امش  اب  دیورب و  هفوکب  مراذگن  مرادهاگن و  ار  امش  تسا 

. دراذگ ّرح 
نآ اب  دندوبن و  رفن  رازه  زا  شیب  رح  اب  هک  یتلاح  رد  دـشیمن  رح  رکـشل  میلـست  تشاد  رـس  رد  تفالخ  تراما و  لایخ  ترـضح  رگا  اعطق 

ربکا یلع  مشاه و  ینب  رمق  سابع  بانج  دننام  دندوب  مشاه  ینب  زا  یناناوج  اهنآ  نایم  رد  هک  دندوب  هدایپ  راوس و  دصیس  رازه و  ترـضح 
ار اهنآ  یتسیابیم  هدـعاقلا  یلع  دوبن  رتشیب  گنـسرف  هد  مه  هفوک  ات  دـندوب و  یفاک  رفن  رازه  یگدـنکارپ  يارب  هنت  کی  دوخ  کـی  ره  هک 

هزرابم لوغشم  مکحم و  ار  دوخ  تازیهجت  تالیکشت و  دندوب  رظتنم  هک  مه  مدرم  دندناسریم  هفوک )  ) تموکح زکرمب  ار  دوخ  هدنکارپ و 
نمـشد راصح  رد  نابایب  نایم  ار  دوخ  دنیآ و  دورف  يروف  هدـیدرگ و  میلـست  ّرح  راتفگ  لباقم  رد  هکنآ  هن  دـنیآ  بلاغ  هکنآ  ات  دـندشیم 

. دنیامن تخس  ربمغیپ  رسپ  رب  ار  راک  دسرب و  نانمشدب  کمک  زور  راهچ  زا  دعب  هک  دنهد  رارق 
یط يرگید  دـصقب  ترـضح  نآ  هک  دـینادیم  دـیروآیم و  تسدـب  یبوخب  ار  دوخ  باوج  دـینک  تقد  بوـخ  بلطم  نئارقب  رگا  ناـیاقآ 

ياوق ار  وا  فارطا  اهگنسرف  هدیسر و  تدش  هجرد  اهتنم  رد  نمشد  هرـصاحم  هک  یعقوم  رد  تشاد  تسایر  لایخ  رگا  اریز  دومن  تافاسم 
. دیامن قرفتم  ار  دوخ  هدامآ  تارفن  لیلق و  تیعمج  هک  درکیمن  مهارف  یلئاسو  هتفرگ  نمشد  هّیوق 

هدایپ هراوس و  دصیـس  رازه و  اروشاع  بش  ات  اریز  تسا  ام  ياعدـم  تابثا  رب  لیلد  رتگرزب  اروشاـع  بش  رد  ترـضح  نآ  هباـطخ  هبطخ و 
. دندوب ترضح  نآ  تمدخ  رد  گنج  هدامآ 

یتاملک احیرص  هبطخ  نمض  دومن  ءادا  یلّصفم  هبطخ  تفرگ  رارق  یـسرک  يور  رب  ترـضح  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دعب  بش  نآ  رد  یلو 
تساـیر و لاـیخب  هک  یناـسک  دومرف  ترـضح  دنتـشون  لـتاقم  باـبرا  ماـمت  هک  هتفرگ  فوخ  ار  بلط  هاـج  مدرم  رکـشل و  نآ  هک  دومرف 

نم دنهاوخیمن  ار  يدحا  نم  زج  مدرم  نیا  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  دـشاب  نیمز  نیا  رد  سک  ره  ادرف  هک  دـننادب  دـناهدمآ  يویند  تموکح 
نآ يارب  دنتفر  تیعمج  نآ  مامت  هک  دوب  هدشن  مامت  اقآ  تاشیامرف  زونه  دیورب  دیزیخرب و  تسا  بش  ات  متـشادرب  امـش  ندرگ  زا  ار  متعیب 

ناعاجـش زا  رفن  یـس  بش  فصن  زا  دـعب  باحـصا ، رفن  راهچ  تسیب و  مشاه  ینب  رفن  هدـجیه  رفن  ود  لهچ و  رگم  دـنامن  یقاـب  ترـضح 
قحلم ینیـسح  يدیحوت  يودراب  راوبوذجم  دندینـش  ار  ترـضح  نآ  نآرق  توالت  يادص  یتقو  دندمآ  نوخیبش  دـصقب  نمـشد  رکـشل 

. دندوب نآرق  نایراق  داّبع و  داّهز و  اهنآ  رثکا  هک  دندیدرگ  قح  ياهینابرق  رفن  ود  داتفه و  رهشا  ربانب  اعومجم  هک  دندش 
تکرح تفالخ  ماقمب  ندیـسر  تسایر و  هاج و  ّبح  بالقنا و  دصقب  ترـضح  نآ  دناسریم  هک  تسا  یحـضاو  نئارق  لئالد و  مامت  اهنیا 

. هدوب مالسا  میرح  زا  عافد  تیامح و  شدصقم  نید و  جیورت  شفده  افرص  هکلب  هدومرفن 
. دیامن نوگنرس  ار  داسف  رفک و  مچرپ  دنلب و  ار  هّللا  ّالا  هلا  مچرپ ال  ندومن  يزاب  ناج  اب  دهدب و  ناج  هک  یقیرطب  مه  نآ 

اب درک ، مایق  هنادرم  دز و  رمک  رب  تّمه  نماد  ترـضح  نآ  اذـلف  ندـش  هتـشکب  ینامز  تسا و  نتـشکب  یهاـگ  نید  يراـی  ترـصن و  اریز 
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نآ گرزب  تامدـخ  هک  یمـسقب  دـنک  ار  هّیما  ینب  داسف  ملظ و  هشیر  راغـص  لافطأ  اصوصخم  رایـسب  ياـهینابرق  نداد  تیمولظم و  يورین 
تـسا ریدقت  قیدصت و  دروم  نمـشد  تسود و  رظن  رد  تباث  اهلـصا  هسدـقم  هرجـش  يرایبآ  هّللا و  ّالا  هلا  هبّیط ال  هملک  ءالعا  رد  ترـضح 

. دنراد ینعم  نیاب  رارقا  لیلد  ناهرب و  يور  نید  زا  ناگناگیب  یتح 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  رد  یسیلگنا  مادام  هلاقم 

هصالخ هک  تسا  لّصفم  رایـسب  دیهـش » هس   » ناونع تحت  یـسیلگنا  دنمـشناد  مناخ  زا  تسیاهلاقم  هسنارف  مهدزون  نرق  فراعملا  ةرئاد  رد 
نازاب ناج  ناراکادف و  ریاس  زا  هک  دندومن  يراکادف  يزاب و  ناج  قح  هملک  ءالعا  يارب  تیرـشب  خیرات  رد  رفن  هس  هتـشون  هک  تسنیا  نآ 

. دندوبر تقبس  يوگ 
یحیسم هک  تسا  اهیلا  راشم  هدیقع  نیا  هتبلا   ) نیطسلف رد  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  حیـسم  ترـضح  مود  نتآ ، رد  ینانوی  میکح  طارقـس  لوا 

ام هولتق و  ام  هدومرف و  هک  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 156  حیرصب  هدیدرگن  لوتقم  بولصم و  حیسم  ترضح  نیملسم  ام  هدیقع  رد  الا  دشابیم و 
(. هیلا هّللا  هعفر  لب  انیقی  هولتق  ام  ّنظلا و  عابتا  الا  ملع  نم  هب  مهل  ام  هنم  ّکش  یفل  هیف  اوفلتخا  نیّذلا  ّنا  مهل و  هّبش  نکل  هوبلص و 

تالاح و خیراتب  هاگره  تسا  هتشون  هاگنآ  ناناملسم ؛ ربمغیپ  هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » دّمحم هداز  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  میس 
يراکادـف يزاب و  ناج  هک  دوشیم  قیدـصت  ددرگ  لصاح  یهاـگآ  دیعـس  دیهـش  رفن  هس  نیا  زا  کـی  ره  يزاـبناج  تداهـش و  یگنوگچ 

دیـس هب  دـیدرگ  بقلم  ۀـهج  نیمهب  تسا  هدوـب  رتمـهم  رتيوـق و  یـسیع ) طارقـس و  ینعی   ) رفن ود  نآ  زا  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ترـضح 
. ءادهشلا

دومن رایتخا  نطو  ءالج  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  یلو  دندش ، رضاح  دوخ  ناج  هیدفتب  قح  هار  رد  طقف  حیسم  ترضح  طارقـس و  اریز 
شدوخ نداد  رـس  زا  اـهنآ  زا  کـی  ره  نداد  تسد  زا  هک  ار  شنازیزع  نیرتزیزع  عقاو و  نمـشد  هرـصاحم  رد  تیعمج  زا  رود  یناـبایب  رد 

. دومن قح  هار  ینابرق  ار  اهنآ  یمامت  هداتسرف و  نمشد  لباقم  دوخ  تسدب  هدومن  قح  يادف  هدوب  رتمهم 
هچب درادـن  هقباـس  یخیراـت  چـیه  رد  هک  دوـب  شاهراوخریـش  هـچب  نداد  یناـبرق  اهناملـسم  نیـسح  تیموـلظم  تاـبثا  رب  لـیلد  نیرتـگرزب 

. دنهد رارق  افج  ریت  همعط  ار  وا  بآ  نداد  ضوع  اغد  موق  نآ  دنروایب و  ردق ) تمیقیب و   ) بآ بلط  يارب  ار  يراوخریش 
ياوسر دـیچرب و  ار  هیما  ینب  ردـتقم  نادـناخ  تزع  طاسب  تیمولظم  يورین  نیمهب  دومن و  ار  نیـسح  تیمولظم  تاـبثا  نمـشد  لـمع  نیا 

. یهتنا تفرگ  دوخب  ینیون  تایح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نید  شگرزب  تیب  لها  وا و  ياهیزابناج  رثا  رد  دومن  ناشملاع 
ترضح تایلمع  هک  دنراد  قیدصت  دوخ  خیرات  رد  یگمه  یئاپورا  نیخروم  زا  نارگید  يوسنارف و  فزوج  رتکد  یناملآ و  نیبرام  رتکد 

عطق ار  هیما  ینب  رفک  ملظ و  تسد  ینعی  دیدرگ  مالسا  نیبم  نید  تایح  ببس  راوگرزب  نآ  ياهيراکادف  هیلع و  هّللا  مالـس  ءادهـشلا  دیس 
ربمغیپ و ادـخ و  زا  یمان  دـندربیم و  نایم  زا  یلکب  ار  دـیحوت  نید  ساسا  هیما  ینب  دوبن  ترـضح  نآ  قحب  مایق  تامدـخ و  رگا  اـّلا  دومن و 

. دندراذگیمن یقاب  ملاع  رد  تعیرش  نید و 

تقیقح فشک  بولطم ، هجیتن 

مایق و تسا  فصنم  نمشد  تسود و  قیدصت  دروم  هک  هادف  انحاورا  ءادهشلا  دیس  ترضح  گنج  مایق و  هک  دش  نیا  مضیارع  هجیتن  سپ 
. تسا هدوب  ینید  گنج 

تارکنمب لمع  هکنآ  يارب  دیگنج  دـیزی  اب  ترـضح  نآ  هک  دنونـشیم  یتقو  ترـضح  نآب  نادـنمهقالع  نایعیـش و  نارادازع و  راوز و  اذـل 
نآ عبط  هرکم  هک  تارکنم  تاـمرحم و  درگ  زگره  اذـل  دوب  دـهاوخن  ترـضح  نآ  ّیـضرم  تارکنمب  لـمع  هک  دـنوشیم  هجوتم  دوـمنیم 

. دنهدیم رارق  یمتح  هضیرف  دوخ  رب  ار  تابجاوب  لمع  دندرگیمن و  تسا  راوگرزب 
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خیرات رد  هک  بئاصم  ایالب و  تدش  تدـح و  نآ  اب  اروشاع  زور  ترـضح  نآ  هک  دـنناوخیم  خـیراوت  لتاقم و  بتک  رد  دنونـشیم و  یتقو 
هکلب تابجاو  ءادا  رد  ّتیدـج  هتبلا  دـناوخ  تعامجب  ار  رهظ  زامن  یتح  درکن  كرت  ار  شزاـمن  درادـن  هقباـس  تخـس  نینچ  يزور  ناـهج 

. دشابیم یلاعت  يادخ  بوبحم  اعطق  ترضح  نآ  بوبحم  هک  دندرگ  ترضح  نآ  بوبحم  هجوت و  دروم  ات  دنیامنیم  تابحتسم  لفاون و 
رب هکلب  دـیدومن  اجیب  ریبعت  دـیدومرف و  هابتـشا  تسیراـک  هطلغم  تقیقح و  فـالخ  دـیاهدومن  روصت  نارگید  اـقآ و  هک  یمـسق  نآ  سپ 
هک اصوصخم  دـنکیم  لمع  هدامآ  ار  اهنآ  دـیامنیم و  ار  نایعیـش  یحور  ياوق  کیرحت  ثیداحا  لیبق  نیا  امـش  لاثما  امـش و  هتفگ  فالخ 

یئوکین رایـسب  جیاتن  دنیامن  نایب  یغبنی  امک  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  هفـسلف  دـنهد و  حرـش  بلطم  فارطا  رد  لباق  ءابطخ  ناگدـنیوگ و 
. دوشیم هتفرگ 

رایـسب ناـناوج  سلاـجم  نیا  رد  مدرم  موجه  هطـساوب  مرحم  هاـم  ره  رد  هک  میاهدوب  یناـعم  نیا  رظاـن  دـهاش و  هتـسویپ  اـم  دوـخ  هچناـنچ 
نیغلبم غیلبت  ظاعو و  تانایب  رثا  رد  دوشیم  دقعنم  راوگرزب  نآ  مانب  هک  یسلاجم  ترـضح و  نآ  دوجو  تکرب  زا  ناطیـش  ناگدروخبیرف 

. دنتفرگ رارق  یعقاو  نایعیش  فص  رد  هدومن و  ار  تشز  لامعا  عیمج  كرت  بئات و  دراو و  میقتسم  طارص  تسار و  هارب  ماظع 
(. میئامن متخ  ار  هسلج  میدش  مزاع  دنتفرگ  دوخب  توکس  تلاح  نایرگ  مشچ  اب  نایاقآ  رثکا  دیسر  اجنیاب  هک  نخس  )

هناحیر هک  ار  يراکادـف  فیرـش  درم  دـیدومن و  رثأتم  دـح  زا  هدایز  ار  ام  بحاص  هلبق  بانج  هتـشذگ  یلیخ  تقو  هکنیا  رب  هوـالع  باون :
رارق دوخ  تنم  نیهر  ار  ام  یگمه  دیدیناسانـش و  اـمب  هدوب  هک  يروط  نآ  ناـتتانایب  رـصتخم  نیمهب  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
رثأتم بانج  نآ  يارب  هک  هدوب  يرـضاح  درف  سلجم  نیا  رد  بشما  منکیمن  نامگ  دیامرف ، تیانع  ضوع  امـشب  ادخ  لوسر  تّدج  دـیداد 

. دیدومرف ضیفتسم  ار  ام  هک  دهد  رارق  دوخ  فاطلا  محارم و  لومشم  ار  امش  دشاب و  یضار  امش  زا  ادخ  دشاب  هدشن 
رد روضح  مولظم و  يالوم  نآ  ترایز  ضیف  زا  صاخـشا  راتفگ  ریثأت  تحت  هناروکروک  نونک  اـت  اـم  هک  تسا  رثأـت  ياـج  یلیخ  اـعقاو  و 

دندرکیم امب  بّصعت  يور  زا  هک  یئاجیب  طلغ و  تاغیلبت  رثا  رد  رگم  هدوبن  نیا  میاهدنام و  مورحم  نآ  رب  هبترتم  جیاتن  يرادازع و  سلاجم 
. تسا تعدب  ازع  سلاجمب  نتفر  یلوم و  نآ  ترایز  هک  دنتفگیم  و 

عرـشب و نارازگتمدـخ  ربـمغیپ و  تیب  لـها  تقیقحب  دـیامنیم و  تفرعم  بحاـص  رادـیب و  ار  ناـسنا  هک  تسا  یبوخ  تعدـب  بجع  اـعقاو 
. دنکیم انشآ  تعیرش 

ترایز دئاوف  باوث و  رد 

اهنآ روـبق  تراـیز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هرهاـط  ترتـع  دّـمحم و  لآ  يرادازع  تعدـب  هب  عـجار  هک  ياهـلمج  نـیا  یعاد :
دننک رکف  هکنآ  نودب  دناهدومن  اهنآ  زا  يوریپ  ةداع  مه  نّنـست  لها  ياملع  هتفرگ و  جراوخ  بصاون و  دیاقع  زا  همـشچرس  اعطق  دیدومرف 

. دشاب هدیسرن  نآ  هرابرد  دننآرقلا  لیدع  هک  ترضح  نآ  تیب  لها  ای  ربمغیپ و  ای  ادخ  بناج  زا  يروتسد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تعدب 
هربـتعم بتک  رد  هدیـسر  ارتاوتم  هعیـش  هربـتعم  بتک  رد  هکنآ  رب  هوـالع  ترـضح  نآ  تراـیز  نتـسیرگب و  عجار  راـبخا  رد  هکنآ  لاـح  و 

تقو قیض  هطـساوب  کنیا  میدومن  هراشا  البق  اهنآ  زا  ضعبب  هک  تسا  دوجوم  دناهدومن  لقن  روهمج  گرزب  ياملع  هک  یلتاقم  ناتدوخ و 
. میئامنیم افتکا  تسا  هدش  تبث  ثیدح  بتک  لتاقم و  مامت  رد  هک  یفورعم  ربخ  لقنب  ترایزب  عجار 

رد ار  وا  ربمغیپ  دش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دنتـشاد  فیرـشت  هشیاع  نینمؤملا  ّما  هرجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زور  کی 
ترـضح يرادیم  تسود  ار  نیـسح  ردقچ  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  درک  ضرع  هشیاع  دـیئوب  دیـسوب و  رایـسب  دیـشک و  ّتبحم  شوغآ 

ياـج دومرف  دومن  لاؤس  هیرگ  ببـس  زا  هشیاـع  تسیرگ  ترـضح  نآ  هاـگنآ  تسا  نم  هناـحیر  رگج و  هراـپ  وا  هک  ینادـیمن  رگم  دومرف 
مکـش هنـشت و  بل  اب  يرآ  دومرف  دنـشکیم  ار  وا  رگم  درک  ضرع  هشیاـع  دـننزیم  منیـسح  رب  هّیما  ینب  هک  مسوبیم  ار  اـههزین  اهریـشمش و 

ای درک  ضرع  هشیاع  دنک  ترایز  ار  وا  تداهـش  زا  دعب  هک  یـسک  لاحب  اشوخ  دـسریمن  اهنآب  زگره  نم  تعافـش  دـننکیم  دیهـش  هنـسرگ 
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ود باوث  دومرف  امش  جح  کی  درک  ضرع  بّجعت  يور  زا  هشیاع  نم  ّجح  کی  رجا  دومرف  دوب  دهاوخ  يرجا  هچ  وا  رئاز  يارب  هّللا  لوسر 
باوث هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دومنیم و  بجعت  هشیاع  هتـسویپ  نم  جح  راهچ  باوث  دومرف  ترـضح  درک  بّجعت  رتشیب  هشیاع  نم  جح 

لمع همان  رد  ارم  هرمع  دون  جح و  دون  باوث  دـنوادخ  دـنک  ترایز  ارم  نیـسح  سک  ره  هشیاع  دومرف  هک  یئاجب  دیـسر  ات  دومنیم  دایز  ار 
. درک توکس  هشیاع  رگید  دسیونیم  رئاز  نآ 

نتفر ترایز و  اب  تفلاخم  اعطق  دشاب  هّللا  لوسر  شرافس  هجوت و  دروم  هک  تسا  تعدب  یترایز  نینچ  دیهد  فاصنا  نایاقآ  ادخب  ار  امش 
. دشابیم شنیرهاط  تیب  لها  ترضح و  نآ  اب  ینمشد  ندومن  تعدب  هب  ریبعت  ترضح و  نآ  يازع  سلاجم 

راهطا همئا  روبق  ترایز  رب  هبترتم  تارثا 

کیرحت ار  یلقاع  ناسنا  ره  تسا  ظوحلم  نیرهاط  هّمئا  روبق  ترایز  رد  هک  يرهاظ  عفانمب  هجوت  يورخا  روجا  يونعم و  دـئاوف  رب  هوـالع 
. دنکن رظن  فرص  ددرگیم  رایسب  تادابع  ببس  هک  گرزب  تدابع  نیا  زا  هک  دنکیم 

طـسو تعاس  دنچ  يانثتـساب   ) تعاس راهچ  تسیب و  رد  دیئامنیم  هدـهاشم  نایعلا  ّسحلاب و  دـیدرگ  فرـشم  هسّدـقم  باتعا  نآب  رگا  امش 
هتـسویپ بش  فصن  بیرق  ات  رجف  عولطب  تعاس  ود  زا  ددرگیم ) هتـسب  مرح  فیظنت  همدـخ و  تحارتسا  يارب  هکرابم  بابق  باوبا  هک  بش 

. تسا ماوع  صاوخ و  زا  رواجم  راوز و  زا  ولمم  رپ و  اهربق  فارطا  دجاسم  اهمرح و  نآ 
. دنشابیم هیعدا  داروا و  راکذاب و  لاغتشا  نآرق و  تئارق  بحتسم و  بجاو و  ياهزامن  زا  تادابع  عاونا  مرگرس  اهنآ  یمامت  و 

لاصو تراـیز و  قشعب  هسدـقم  هنکما  نآ  رد  یلو  تاـبجاو  ءادا  رگم  دـنرادن  رایـسب  تاداـبع  قیفوت  دوخ  ناـطوا  دـالب و  رد  هک  یناـسک 
فوخ زا  ناوارف  ياههیرگ  نآرق و  تئارق  راـگدرورپ و  اـب  تاـجانم  دـجهت و  قیفوت  هدـیدرگ  فرـشم  رجف  عولطب  تعاـس  ود  زا  بوبحم 

ءادا دنشابیم و  یصاعم  كرت  تادابع و  مرگرس  هتـسویپ  دنتـشگرب  دوخ  ناطوأب  یتقو  هک  دوشیم  يوناث  تداع  اهنآ  يارب  لاعتم  دنوادخ 
. دنروآیم ياجب  مامت  قایتشا  اب  ار  اهزامن  ءاضق  لفاون و 

. تسا تعدب  دنوشیم  تادابع  ماسقا  مرگرس  دنیامنیم و  ادیپ  يربج  قیفوت  ددرگیم و  رایسب  لامعا  بجوم  هک  لمع  نیا  ایآ 
نآرق و اعد و  زامن و  زا  تادابع  ماسقأب  تعاس  هس  ود  القا  هبترم  ره  اهبـش  رـس  اهرهظ و  اهرحـس و  هبترم  هس  ـالقا  يزور  هنابـش  ره  رد  هک 

. دنهد رارق  راگدرورپ  ترضح  فاطلا  محارم و  لومشم  ار  دوخ  هتخادرپ و  داروا  راکذا و 
قیوشت ار  ناناملسم  هک  دوب  یفاک  تادابع  ماسقاب  یمرگرـس  يربج و  قیفوت  نیمه  رگم  دوبن  راهطا  همئأ  روبق  ترایز  يارب  يرثأ  چیه  رگا 

ادـیپ لـماک  قیفوت  يویند  روماـب  لاغتـشا  هطـساوب  ناـشناطوا  دـالب و  رد  هک   ) تاداـبعب یمرگرـس  لـئاسو و  نیاـب  اـت  تراـیز  نتفرب  دـننک 
. دنیامن ادیپ  نطاب  يافص  هدومن  مکحم  تسا  اهیتخبشوخ  مامت  ساسا  هک  ار  كاپ  نادزی  اب  هطبار  دنیامنیمن )

تعاس راهچ  تسیب و  رد  ماوع  صاوخ و  لهاج و  ملاع و  هک  دـیهد  ناشن  امب  دـیناوتیم  ار  یـسدقم  لحم  مادـک  نّنـست  لها  دالب  رد  اـمش 
رداقلا دبع  خیـش  ربق  هک  مّظعم  دادـغب و  رد  دـنوشیم  قرفتم  يروف  هدـناوخ و  يزامن  طقف  هک  دـجاسم  زج  دنـشاب  هتـشاد  تادابعب  لاغتـشا 

هدـع کـی  دوشیم  زاـب  اـهنآ  ربـق  رواـجم  ياهدجـسم  رد  زاـمن  عقوم  طـقف  هتـسب  اـهنآ  ياـهرد  هشیمه  دـشابیم  هفینح  وبا  ماـما  ینـالیگ و 
. دنوشیم قرفتم  هدناوخ و  زامن  دنیآیم  یصوصخم 

یلع نب  نسح  يرکسع  ترضح  و  مهد ) ماما   ) مالّـسلا هیلع  یقّنلا  یلع  يداه  ترـضح  هعیـش ، قح  رب  ماما  ود  نفدم  هک  ءارماس  رهـش  رد 
عولط نراقم  دنتـسه  نّنـست  لها  ناردارب  زا  هسدقم  هناتـسآ  ماّدخ  یتح  رهـش و  نینکاس  یلاها و  مامت  دـشابیم  مهدزای ) ماما   ) مالّـسلا هیلع 
لهاج ملاع و  ناوج  ریپ و  زا  رفن  کی  یلو  دننکیم  زاب  ار  مرح  برد  هعیش  نیرواجم  ملع و  لها  راوز و  دایرف  داد و  رایـسب و  تمحزب  رجف 

. دنشاب لوغشم  تدابعب  دجسم  نآ  يایاوز  جنک و  رد  مینیبیمن  ار  اهینس 
تـسنیا دناتدابع  لوغـشم  مامت  قوذ  قوش و  اب  مرح  فارطا  رد  نایعیـش  یلو  دنباوخیم  دـنوریم و  دـنیامنیمزاب  ار  رد  هک  مه  مادـخ  یّتح 
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. ددرگیم نایعیش  بیصن  هکرابم  بابق  نیا  زا  هک  یتاکرب  راثآ و 
یلّوا هک  دادغب  نیمظاک و  ینعی  گنسرف  ود  هلصافب  دینیبیم  رگیدکی  يولهپ  رهش  ود  برع  قارع  رد  دیوش  فّرـشم  دهد  قیفوت  دنوادخ 

( مهن ماما   ) داوجلا یلع  نب  دّـمحم  رفعج  ابا  و  متفه ) ماما   ) رفعج نب  یـسوم  میهاربا  ابأ  ترـضح  مامه  ماـما  ود  ربق  رواـجم  هعیـش و  زکرم 
. دشابیم مالّسلا  مهیلع 

میلاعتب یپ  ات  دیهد  رارق  تقد  دروم  دشابیم  هفینح  وبأ  امـش  مظعا  ماما  ینالیگ و  رداقلا  دبع  خیـش  ربق  رواجم  نّنـست و  لهأ  زکرم  یمّود  و 
مدرم رونأ  ربـق  ود  نآ  تراـیزب  هقـالع  راـهطا و  همئأ  ربـق  تاـکرب  زا  دـینیبب  دوخ  مشچب  هدرب و  نایعیـش  قح  رب  ناـماما  ناـیاوشیپ و  هیلاـع 

دـّـجهت و تداـبع و  يارب  یقوذ  قوـش و  اـب  هدــنام  رجف  عوـلطب  تعاـس  ود  هـتفر و  باوـخب  دوز  ار  بـش  لوا  هنوـگچ  راّوز  نیمظاــک و 
تقو تسا  نیمظاک  رد  ناشیاهلزنم  یلو  دـنراد  هناختراجت  دادـغب  رد  هک  هعیـش  راجت  زا  يرایـسب  هدـع  یّتح  دـنرادیب  هدامآ و  يزیخرحس 

. دنتسه یلاعت  قح  تدابع  لوغشم  رّهطم  مرح  رد  رحس 
؟ دناهتفر ورف  تلفغ  باوخ  رد  تاوهش و  یشایع و  مرگرس  ناهانگ و  یصاعم و  رد  قرغ  هنوگچ  دادغب  لهأ  یلو 

لیق لاس  دـنچ  میوریم  صاخـشا  لاوقأ  لابندـب  قیقحت  نودـب  هناروکروک  ارچ  هک  منک  تنعل  دوخ  رب  لاـحلا  هک  دراد  ياـج  اـعقاو  باون :
یـضر رداقلا  دبع  بانج  هفینح و  وبا  مظعا  ماما  ترایزب  دادغب  میتفر  مدوب  اهنآ  اب  هناتخبدب  مه  هدنب  نم  هک  درک  تکرح  اجنیا  زا  ياهلفاق 

تسا بجعت  یسب  ياج  قحلا  مدش  عقاو  اقفر  تخس  تالمح  دروم  متشگرب  متفر و  نیمظاک  ياشامتب  هدنب  هک  زور  کی  یلو  امهنع : هّللا 
زئاج رصم  رد  نیدلا  لبقم  ربکا  خیش  ای  دنه و  رد  نیدلا  ماظن  هجاوخ  ای  دادغب و  رد  رداقلا  دبع  خیـش  ای  مّظعم و  رد  مظعا  ماما  ترایز  هک 
اهنآ هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  يربخ  اعطق  هک  دـنوریم  اـهنآ  تراـیزب  اـم  زا  یتعاـمج  لاـس  ره  رد  هک  دـشاب  باوث  بجوم  و 

. هدیسرن
هدومرف نایب  وا  ترایز  يارب  باوث  همه  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هّللا  لیبس  یف  دهاجم  راکادف  ادـخ  لوسر  هناحیر  ترایز  یلو 

؟ دشاب تعدب  نسحتسم  تسا  يرما  القع  و 
بانج هّللا  لوسر  زیزع  دنزرف  ترایزب  هتاضرمل  ابلط  هّللا و  یلا  ۀبرق  لاسما  مدـنام  هدـنز  رگا  هّللا  ءاش  نا  هک  متفرگ  یعطق  میمـصت  هعاسلا 

ءاش نا  بش  ادرف  ات  میوشیم  صخرم  تمدخ  زا  رطاخ  رثأت  اب  ار  بشما  درذگب  ام  ياههتشذگ  زا  هک  مهاوخب  ادخ  زا  مورب و  دیهش  نیـسح 
. هّللا

مظعملا 45 نابعش  مکی  هلیل  متشه  هسلج 

هسلج عورش 

(. دش عورش  تارکاذم  ياچ  فرص  زامن و  زا  تغارف  زا  دعب  دندروآ  فیرشت  مرتحم  نایاقآ  مدوب  ءاشع  زامن  لوغشم  یعاد  بش  لوأ  )
هرخالاب هک  دیئامن  تاملک  عون  نیاب  هّوفت  دوبن  راوازس  یئامش  لثم  زا  اّقح  هک  دیدومرف  یتانایب  هتـشذگ  بش  بحاص  هلبق  یحلا ، دبع  دیس 

امک هدیدرگ  نیملـسم  يانف  ثعاب  هملک  قارتفا  تیئود و  قافن و  هک  دـینادیم  رتهب  دوخ  ددرگ  نیملـسم  رد  هملک  قارتفا  تیئودـب و  رجنم 
. هدوب نیملسم  هبلغ  روهظ و  ببس  یگناگی  قافتا و  هکنآ 

اجب امـش  داریا  رگا  هک  دشابیم  هملک  قارتفا  تیئود و  ببـس  یعاد  راتفگ  زا  تمـسق  مادک  دیئامرف  نایب  تسبوخ  بجعت ) لامک  اب  : ) یعاد
. دوش لاکشا  عفر  هدومن  ضرع  باوج  ّالا  مدرگ و  هّبنتم  هدش  یعاد  زا  یتلفغ  تسا و 

ناناملسم هک  یتروص  رد  دیدومرف  نمؤم  ملسمب و  ریبعت  میسقت و  تمسق  ودب  ار  نیملسم  سکان  سک و  فیرعت  حیضوت و  عقوم  رد  دیس :
یگتـسدود لیکـشت  دومن و  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  یتسیابن  دنردارب  مه  اب  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  ناگدـنیوگ ال  دنتـسه و  یکی  یگمه 
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ار ام  نمؤم و  ار  دوخ  نایعیش  هدیدرگ و  ادیپ  ماع  ّصاخ و  هک  تسا  نایاقآ  امـش  لاثما  تانایب  رثا  رد  دوشیم و  مامت  مالـسا  ررـضب  هک  داد 
. دنناوخیم ملسم  ار  یّنس  نمؤم و  ار  هعیش  دیاهدید  ناتسودنه  رد  هچنانچ  دنناوخیم  ملسم 

ینعم قیدصت و  تقیقح  نامه  نیا  تسنآب و  میلـست  ماکحا و  ندومن  لوبق  دایقنا و  مالـسا  اریز  دشابیم  یکی  نامیا  مالـسا و  هکنآ  لاح  و 
. دشابیم نامیا 

فالخ رب  امـش  دـنرادن و  یئادـج  مه  زا  تسا و  مالـسا  تقیقح  ناـمیا  ناـمیا و  نیع  مالـسا  هکنیا  رب  دـناهدومن  قاـفتا  تما  روهمج  اذـل 
. دیدومن ادج  مه  زا  ار  نامیا  مالسا و  هک  دیدومن  تبحص  روهمج 

نامیا مالسا و  نیب  قرف  رد 

دوخ نایب  رد  تسا و  امـش  رظن  روظنم  هک  يروهمج  الوا  میامن ، ضرع  باوج  هنوگچ  مریحتم  مسبت )؟ توکـس و  يردـق  زا  سپ  : ) یعاد
. دشابیم تعامج  ّتنس و  لها  زا  ضعب  روهمج  زا  دارم  هکلب  تسین  تما  مومع  يانعمب  دیدومن  هراشا  نآب 

فالتخا تعامج  ّتنـس و  لها  اب  هعیـش  طقف  هن  عوضوم  نیا  رد  هکنآ  هچ  تسین  یفاـک  امـش  ناـیب  هنافـسأتم  ناـمیا  مالـساب و  عجار  اـیناث 
لقن هزاجا  تقو  کنیا  هک  دـنراد  هدـیقع  فالتخا  باب  نیا  رد  یعفاـش  یفنح و  هلزتعم و  نویرعـشا و  زا  يدـنچ  قرف  هکلب  دـنراد  هدـیقع 

. دهدیمن ار  هفلتخم  ياههقرف  لاوقأ  یمامت 
نایاقآ ضرغ  دیاش  دیئامنب  هنایماع  تالاکـشا  عون  نیا  دیاب  ارچ  دیراد  نآرق  تایآ  رب  یهاگآ  دیتسه و  نآرق  لها  ملاع و  هک  نایاقآ  اثلاث 

عون نیا  ّالا  میربب و  لماک  هدافتـسا  اـهنآ  زا  تسا  نکمم  هک  تسه  يرتمهم  یلوصا  بلاـطم  اـّلا  دوش و  هتفرگ  سلجم  تقو  هک  تسا  نیا 
( امـش لوقب   ) ار تیئود  یگتـسدود و  بابـسا  ماهتخاس و  نامیا  مالـسا و  یعاد ، دیئامرفب  هک  تسا  دیعب  امـش  لثم  زا  هناکدوک  تاضارتعا 

. ماهدومن مهارف 
شومارف ناـیاقآ  رگم  هدوـمن  يدـنچ  تاـیآ  رد  میرک  نآرق  رد  میکح  دـنوادخ  امـش ) لوـقب   ) ار یگتـسدود  میـسقت و  نیا  هکنآ  لاـح  و 
دیامرفیم احیرص  تارجح )  ) هروس 49 هیآ 14  رد  هک  تسنیا  هن  رگم  دیجم  نآرق  رد  ار  لامـش  باحـصا  نیمی و  باحـصا  رکذ  دیاهدومن 

. ْمُِکبُوُلق ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو  انْمَلْسَأ  اُولُوق  ْنِکل  َو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعَْألا  َِتلاق 
مالـسا و راهظا  هدمآ و  هرونم  هنیدمب  طحق  لاس  رد  هک  هدیدرگ  لزان  زاجح  دسا  ینب  بارعا  تمذم  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دـینادیم  هتبلا 

اهنآ دنوادخ  دندوب  هدروآ  مالسا  هرونم  هنیدم  تامّعنت  زا  هدافتسا  يارب  ارهاظ  نوچ  یلو  يراج  نابز  رب  نیتداهـش  نیتملک  هدومن و  نامیا 
میدروآ نامیا  ام  دـنتفگ  هدراذـگ و  تنم  وت  رب  هک  هریغ ) دـسا و  ینب   ) بارعا لوسر ) يا   ) هک ینعم  نیاـب  هدومن  بیذـکت  هیآ  نیا  رد  ار 

يارب ماکحا  دایقنا  تداهـش و  راهظا  ملـس و  رد  ندش  لخاد  زا  ترابع  هک   ) میاهدروآ مالـسا  ام  دیئوگب  نکیل  دیاهدرواین  نامیا  وگب  اهنآب 
. امش ياهلد  رد  نامیا  تسا  هدماین  رد  زونه  و  تامعنت ) ذخا  یبس و  لتق و  زا  تسا  ءاقتا 

ادیپ قیاقحب  نامیا  هدیقع  بلق و  يور  زا  هک  یقیقح  نیملسم  هقرف  کی  دنتسه ، هتسد  ود  نیملـسم  هک  دنکیم  مکح  هفیرـش  هیآ  نیا  رهاظ 
. دنیوگ نمؤم  ار  اهنآ  هک  دناهدومن 

نیتداهش نیتملک  طقف  هریغ ) دسا و  ینب  هلیبق  دننام   ) عمط ای  سرت و  زا  يدصاقم  ضارغا و  يارب  هک  دنتسه  يرهاظ  نیملسم  رگید  هقرف  و 
زاوج وـل  تسین و  يرثا  اـهنآ  لد  بلق و  رد  دـشاب  يوـنعم  ناـمیا  هک  مالـسا  تقیقح  اـنعم و  زا  یلو  دـنناوخ  ناملـسم  ار  دوـخ  دـنیوگ و 
. تسین یباوث  اهنآ  يارب  ترخآ  رد  ینعی  ٍقالَخ  ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  نآرق  مکحب  یلو  تسا  هدش  هداد  رهاظ  بسح  رب  اهنآ  اب  ترشاعم 

. دوب دهاوخن  يونعم  هجیتن  جتنم  اهنت  مالساب  رهاظت  نیتداهش و  نیتملکب  رارقا  سپ 
هیآ رد  رگم  دشابیمن  رثا  دروم  مالسا  نودب  نامیا  هکنآ  امک  تسین  يرابتعا  ار  نامیایب  مالسا  اعطق  یلو  تسا  حیحص  امش  نایب  نیا  دیس :

. ًانِمُْؤم َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  ال  دیامرفیمن : ءاسن )  ) هروس 4  96
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سدقم رهاط و  كاپ و  ار  وا  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  دیوگب ال  سک  ره  هک  میتسه  رهاظب  رومأم  ام  هک  تسا  لیلد  نیرتگرزب  هیآ  نیا 
. دندحاو مکح  رد  نامیا  مالسا و  هک  تسا  لیلد  نیرتهب  دوخ  نیا  میئامنن  وا  زا  نامیا  یفن  مینادب و  دوخ  ردارب  و 

هّللا ّالا  هلا  هدنیوگ ال  هک  هدوب ) یثیل  هماثج  نب  مّلحم  ای  دیز و  نب  ۀماسا  نآ  هک   ) هدـیدرگ لزان  ینیعم  صخـش  هرابرد  هیآ  نیا  الوا  یعاد :
دیامنیم مومع  هدافا  دیراد  قیدصت  نکل  و  دندیناسر ، لتقب  هدیدرگ ، ناملـسم  هتفگ و  ياهملک  سرت  زا  هکنآ  لایخب  گنج ، نادـیم  رد  ار 

دندیدرگن و تایرورـض  رکنم  هدشن و  هدید  اهنآ  زا  اراکـشآ  ینّیب  فالخ  لمع  هک  یتقو  ات  ار  نیملـسم  مامت  هک  تسه  مه  تهج  نیمهب 
مینکیمن و زواجت  مه  رهاظ  دودح  زا  میئامنیم و  یمالـسا  ترـشاعم  اهنآ  اب  مینادیم و  كاپ  ناملـسم و  دندومنن  نید  زا  يّربت  رفکب و  زاربا 

. میرادن مه  صاخشا  نطاب  رد  سّسجت  قح  میرادن و  يراک  مه  اهنآ  نطابب 

نامیا بتارم  رد 

. تسا هجو  نم  مومع  قلطم و  مومع  فالتخا  دروم  بسحب  نامیا  مالسا و  نایم  هک  میامنیم  ضرع  تقیقح  فشک  يارب  یلو 
. دیامنیم تقیقح  فشک  درادیم و  رب  نایم  زا  ار  لاوقا  فالتخا  هک  تستراهط  تیب  لها  رابخا  دشابیم و  یبتارم  نامیا  يارب  هکنآ  هچ 
تالاح نامیالل  ّنا  هدومرف : يریبز  ورمع  تیاور  رد  مالّسلا  امهیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قیاقح  رارسا  فشاک  قطان  قحب  ماما  هچنانچ 

. همامت یهتنملا  ماتلا  هنم  و  هناحجر ، دیازلا  حجارلا  هنم  هناصقن و  نّیبلا  صقانلا  هنمف  لزانم  تاقبط و  تاجرد و  و 
لام و ناج و  ددرگیم  نیملـسم  هزوح  لخاد  جراخ و  رفک  هرئاد  زا  نآ  هطـساوب  یمدآ  هک  تسا  ناـمیا  زا  لوا  هبترم  ناـمه  صقاـن  ناـمیا 

. دشابیم نیملسم  ناما  رد  وا  نوخ  ضرع و 
ادیپ ناحجر  وا  نامیا  ینامیا  تافـص  زا  ضعب  ندش  دـجاو  هطـساوب  هک  یـسک  نآ  نامیا  زا  تسا  ترابع  ثیدـح  رد  حـجار  نامیا  اما  و 
باتک رد  هلمج  نآ  زا  هک  هدش  هراشا  رابخا  ضعب  رد  تافـص  نآ  زا  ضعبب  هک  دـشابیم  تافـص  نآ  دـقاف  هک  یـسک  نآ  نامیا  رب  دـنکیم 

ّنا دناهدومرف  هک  تسا  هدیـسر  مالّـسلا  مهیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  نینمؤملا و  ریمأ  نینوکلا  یلوم  زا  هغالبلا  جـهن  یفاک و  باطتـسم 
نمف سانلا  نیب  کلذ  مّسق  مث  ملحلا  ملعلا و  ءافولا و  ءاضرلا و  نیقیلا و  قدـصلا و  ربلا و  یلع  مهـسأ  ۀعبـس  یلع  نامیالا  عضو  یلاـعت  هّللا 

. لمتحم لماک  وهف  مهسالا  ۀعبسلا  هذه  هیف  لعج 
تافّـصلا دـقاف  هک  یـسک  نآ  نامیا  رب  دراد  ناـحجر  شناـمیا  دـشابیم  رگید  ضعب  دـقاف  دـجاو و  ار  تافـص  نیا  زا  ضعب  سک  ره  سپ 

. دشابیم
. دشاب هدیدنسپ  قالخا  هدیمح و  تافص  مامت  دجاو  هک  تسا  یسک  نامیا  مامت  نامیا  اما  و 

هیلع و هللا  یلص  ءایبنألا  متاخ  تّوبن  لاعتم و  دنوادخ  ّتینادحوب  رارقا  فرـص و  لوق  هک  نامیا  زا  لوا  هجرد  رد  تسا  ترابع  مالـسا  سپ 
رشعم ای  دومرف  تما  زا  ياهقرفب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکأ  لوسر  هچنانچ  هدیدرگن  لخاد  وا  بلق  رد  نامیا  نید و  تقیقح  یلو  دشاب  هلآ 

. هبلقب نامیالا  صلخی  مل  هناسلب و  ملسا  نم 
دیاب هک  میتفگن  مه  هتـشذگ  بش  رد  میتسین و  صاخـشا  نطاوبب  رومأـم  اـم  یلو  دـشابیم  اراکـشآ  قرف  ناـمیا  مالـسا و  نیب  تسا  یهیدـب 

لامعا رد  شیتفت  قح  ام  یلو  دشابیم  وا  لمع  نمؤم  تمالع  میتفگ  طقف  تخادنا  اهنآ  نیب  هقرفت  یئادج و  تیئود و  درک  ادج  ار  نیملسم 
ینعمب تروص  زا  نطابب و  رهاظ  زا  دـنورب  لمع  یپ  رد  دـنلفاغ  هک  یئاهنآ  ات  مینک  نایب  ار  نامیا  مئالع  میراچان  نکل  میرادـن و  نیملـسم 
رارقالا وه  نامیالا  دومرف  هک  تسا  دراو  ثیدـح  رد  اریز  تسا  لـمعب  طـقف  ترخآ  تاـجن  دـننادب  دـنیامن و  زراـب  ار  ناـمیا  تقیقح  هتفر 

. ناکرالاب لمعلا  نانجلاب و  دقعلا  ناسللاب و 
رهاـظتم هّللا و  لوسر  دّـمحم  هّللا  اـّلا  هلإ  ـال  هدـنیوگ  دـشاب  یناملـسم  رگا  سپ  لـمع  يارب  تسا  همدـقم  بلقب  هدـیقع  ناـبزب و  رارقا  سپ 

ترـشاعم وا  اب  هکلب  میئامنیمن  درط  ار  وا  رهاظ  رد  دـنچ  ره  مینادـیمن  نمؤم  ار  وا  ام  تاّیهنم  لماع  تابجاو و  كرات  یلو  مالـسا  تروصب 
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. میئامنیم یمالسا 
صلاخ لمع  بحاص  رگم  تسا  دودـسم  تاجن  هار  یمدآ  نینچ  يارب  تسا  ملاع  نآ  همّدـقم  یند  يایند  نیا  هک  ترخآ  رد  منادـیم  یلو 

. ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْصَْعلا  َو  دیامرف  رصعلا  ةروس  رد  احیرص  هکنآ  امک  دشاب  حلاص 
. درادن نامیا  دشاب  دقتعم  مه  بلق  نابزب و  ول  درادن و  لمع  یسک  رگا  و  سب ، تسا و  حلاص  لمع  نامیا  ساسا  دیجم  نآرق  مکحب  سپ 

دننکیم درط  ار  نایعیش  نآرق  دعاوق  فالخ  رب  تنس  لها 

نیا رب  تسا و  حیحص  امش  هتفگ  نیا  رگا  هک  منکیم  ضرع  هدومن  دنـس  ذاّختا  ناتدوخ  راتفگ  زا  تسا  مزال  نآ  رکذت  هک  یعوضوم  اما  و 
ارچ سپ  دـینادب  دوخ  ردارب  نمؤم و  ناملـسم و  ار  هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا  ّالا  هلا  هدـنیوگ ال  رهاظب و  رومأم  دـیاب  هک  دـیتسه  تباث  هدـیقع 

یگمه دنیامنیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  تّوبن  راگدرورپ و  ّتینادحوب  رارقا  هک  ار  تلاسر  تیب  لها  ناوریپ  نایعیـش و  اهامش 
دنوریم هّللا  تیب  جح  دنریگیم  هزور  دنناوخیم  زامن  دناتابحتسم  هکلب  تابجاو  ماکحا و  مامتب  لماع  دنـشابیم  باتک  کی  هلبق و  کی  لها 

دوخ زا  دیناوخیم و  یـضفار  كرـشم و  رفاک و  دنـشابیم  ینامـسج  داعمب  دقتعم  دـننکیم و  ةاکز  سمخ و  ءادا  دـنیامنیم  تامّرحم  كرت  و 
!؟ تسا رهاظ  امش  رد  اهیوما  بصاون و  جراوخ و  تاغیلبت  رثا  زونه  هک  تسا  بجع  دیئامنیم ، رود 

ادج دوخ  زا  ار  دحوم  نمؤم  ناملـسم  نویلم  دص  زا  هدایز  هک  دیتسه  امـش  قافن  تیئود و  هملک و  قارتفا  هلیـسو  هک  دـیئامن  قیدـصت  سپ 
. دیئوگیم یضفار  كرشم و  رفاک و  اهنآب 

. دشابیم يراکهطلغم  ثحبم و  طلخ  ضحم و  تمهت  دیئوگیم  هچنآ  دیرادن ، اهنآ  رفک  كرش و  رب  یلیلد  نیرتکچوک  هک  یتروص  رد 
رب ناناملسم  نیب  تیئود  قافن و  رثا  رد  ادج و  مه  زا  اهفرح  نیاب  ار  ناناملـسم  دنهاوخیم  هک  تسا  ناگناگیب  زا  تاکیرحت  نیا  دینادب  عطق 

. دنهد رارق  دوخ  بولغم  روهقم و  ار  ناناملسم  هدیدرگ و  راوس  دارم  رخ 
هک تافالتخا  زا  عون  نیا  تسفالتخا  ماکحا  عورف  رد  رگا  تسین  یفالتخا  ام  نیب  هک  تیالو ) تماما و  زا  ریغ   ) ماکحأ دـعاوق و  لوصا  رد 

اهیلبنح اب  اهیعفاش  ای  اهیکلام  اب  اهیفنح  تافالتخا  تسین  یـضتقم  لاحلا  هک  دشابیم  ام  اب  فالتخا  زا  رتدیدش  ناتدوخ  هعبرا  بهاذـم  نیب 
زج منیبیمن  نایعیـش  كرـش  رفک و  رب  دیئامن  هماقا  یهلا  لدـع  همکحم  رد  دـیناوتب  امـش  هک  یلیلد  منکیم  رکف  نم  هچ  ره  میامن  ضرع  ار 

!؟ ضحم بّصعت  ءارتفا و  تمهت و 
شگرزب هداد  هولج  اهنآ  ناوریپ  اهیومأ و  کیرحتب  بصاون  جراوخ و  نیفلاخم  هک  نّنـست  لها  ناردارب  رظن  رد  نایعیـش  رفغی  هانگ ال  طقف 

لیدبت رییغت و  سایق  يأر و  يور  سفن  ياوه  لیمب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ثیداحا  ماکحأ و  رماوأ و  هک  تسنیا  دناهدومن 
دودرم و ناـتگرزب  ياـفلخ  یّتـح  ناـتدوخ  ءاـهقف  هک  ار  یئاههرمـس  اهـسنأ و  اـههریره و  وبا  ادـخ  لوسر  دوخ و  نیب  هطـساو  دـنهدیمن و 

. دنهدیمن رارق  دناهدومن  ناشبیذکت 

هناگراهچ ناماما  زا  ندرکن  دیلقت  تیب و  لها  یلع و  زا  هعیش  يوریپ  تلع 

دوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  یملع  باب  دنتسه  ترضح  نآ  تیب  لها  ریپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  روتـسد  رماب و  هکلب 
هک تسنیا  دنروآیم  دراو  نایعیش  رب  ّتنـس  لها  نایاقآ  هک  یهانگ  نیرتگرزب  دننک  زاب  هاوخب  لد  باب  دندنبیمن و  هدومن  زاب  تما  يورب 

. دنیامنیمن امش  هناگراهچ  ياهقف  هعبرا و  هّمئا  زا  دیلقت  دنیامنیم و  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  رشع  انثا  هّمئا  یلع و  زا  يوریپ  ارچ 
یلزتعم و ای  يرعشا و  لوصا  رد  دیاب  امتح  نیملسم  هک  دیرادن  تسد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یلیلد  ادبا  امش  هکنآ  لاح  و 

. دنشاب یعفاش  ای  یلبنح و  ای  یفنح  ای  یکلام  عورف  رد 
رد ارتاوتم  هچنآ  رب  هوالع   ) امش ياملع  ةاور و  قرط  زا  ادّکؤم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  رایسب  تاروتسد  رماوا و  سکع  رب  یلو 
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دـنیوج و اهنآب  کّسمت  هدومرف  رما  تّماب  هداد و  رارق  نآرقلا  لیدـع  ار  هرهاط  ترتع  تیب و  لـها  هک  هدیـسر  اـمب  تسا ) ناـمدوخ  تسد 
یتابسانمب لبق  ياهبش  هک  یثیداحا  ریاس  هّطح و  باب  ثیدح  هنیفس و  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  تساهنآ  هلمج  زا  هک  دنیامن  اهنآ  زا  يوریپ 

کی امـش  لاح  تسا  تبث  مه  امـش  ياملع  هربتعم  بتک  رد  هک  تسا  نایعیـش  ام  مکحم  دنـس  نیرتگرزب  اهنیا  مدومن  ضرع  اهنآ  دانـسا  اب 
نـسحلا وبا  وریپ  لوصا  رد  دیاب  نم  زا  دـعب  نم  تما  دـشاب  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  ناتدوخ  بتک  زا  هفرط و  کی  ول  دـیروایب و  ثیدـح 
سیردا نب  دمحم  ای  هفینح و  وبا  ای  لبنح  نب  دمحا  ای  سنا  نب  کلام  رفن : راهچ  زا  یکی  وریپ  عورف  رد  هریغ و  اطع و  نب  لصاو  يرعشا و 

. دنشاب یعفاش 
عجار امـش  هربتعم  بتک  رد  هک  رابخا  نآ  کی  دص  رگا  دنراد  یهانگ  هچ  نایعیـش  دینیبب  دیراذگب  رانک  ار  بّصعت  تداع و  يردق  نایاقآ 

. میدرکیم لوبق  ام  دوب  هدیسر  امش  یبهذم  نایاوشیپ  زا  یکی  هرابرد  هدیسر  اهنآ  زا  يوریپ  روتسد  هرهاط و  ترتعب 

ترضح نآ  ترتع  زا  دنیامن  تعباتم  تما  یتسیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رماب 

اهنآ همهب  میهاوخب  رگا  هک  تسا  ام  هدـیقعب  کـمک  مارم و  تبثم  هک  يرایـسب  راـبخا  زا  تسا  رپ  امـش  هربتعم  بتک  رـسارس  مینکهچ  یلو 
هک یهار  زج  هراچ  نایعیش  هک  دینادب  ات  مناسریم  ناتضرعب  دمآ  مدای  يربخ  هنومن  باب  نم  مهزاب  تسا  مزال  تقو  اههام  میئامن  داهـشتسا 

. دناهتشادن دناهتفر 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  لقن  تّمأ ) ربح   ) سابع نبا  زا  ینیومح  دئارف  زا  ةدوملا  عیبانی  باب 4  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأب  هلآ  و 
کنم انأ  یّنم و  ّکنال  کضغبی  ینّبحی و  ّهنا  معز  نم  بذـک  بابلا و  لبق  نم  ّالا  ۀـنیدملا  یتؤت  نل  اهباب و  تنأ  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ّیلع  اـی 

نم یقـش  کعاطأ و  نم  دعـس  یتینالع ، نم  کتینالع  یتریرـس و  نم  کتریرـس  یحور و  نم  کحور  یمد و  کـمد  یمحل و  کـمحل 
ۀنیفـس لثم  يدعب  كدـلو  نم  ۀّـمئالا  لثم  کلثم و  کقراف  نم  کله  کمزل و  نم  زاف  كاداع ، نم  رـسخ  كّالوت و  نم  حـبر  كاصع و 

. ۀمیقلا موی  یلا  مجن  علط  مجن  باغ  امّلک  موجنلا  لثمک  مهلثم  قرغ و  اهنع  فلحت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون 
زگره دیتسج  ربمغیپ  تیب  لها  هرهاط و  ترتعب  لسوت  کسمت و  رگا  دیامرفیم  احیرص  دشابیم  امش  ام و  هیلع  قفتم  هک  نیلقث  ثیدح  رد  و 

زا یتمـسقب  لبق  ياهبـش  رد  هچنانچ  دـناهدومن  لـقن  ار  نآ  امـش  قثوم  تاور  هفلتخم  قرطب  هک  تسا  یثیدـح  نیا  دـش و  دـیهاوخن  هارمگ 
(. باتک نیمه  صب 219 و 224  دیئامن  هعجارم   ) میدومن هراشا  ناتدوخ  هربتعم  بتک  دانسا و  هلسلس  تاور و 

قعاوص باب 11  زا  لوا  لصف  نمض  رد ص 92  بّصعتم  یّکم  رجح  نبا  هک  منکیم  ضرع  ادیکأت  تقیقح  تابثا  تقو و  ياضتقمب  کنیا 
َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  هیآ  لیذ 

لقن قعاوص  زا  لوبمالـسا ) پاچ   ) هّدوملا ص 296 عیباـنی  باـب 59  رد  مه  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  هک  دراد  یتاـقیقحت  باـب  نیا  رد 
. دیوگ رجح  نبا  هک  اجنآ  ات  هدیسر  هفلتخم  قرطب  ثیدح  نیا  هک  هدومن 

. اّیباحص نیرشع  فین و  نم  تدرو  ةریثک  اقرط  نیلقثلاب  کّسمتلا  ثیدحل  ّنا 
ضعب رد  دوب و  باحـصا  زا  رپ  هرجح  هک  یعقوم  ربمغیپ  توم  ضرم  رد  یـضعب  رد  هفرع و  رد  تسا  قرط  نیا  زا  ضعب  رد  دـیوگ  هاـگنآ 

نطاوملا و کلت  یف  کلذ  مهیلع  رّرک  ّهنا  نم  عناـم  ـال  ذا  یفاـنت  ـال  هک و  هدومن  هدـیقع  راـهظا  رجح  نبا  دـعب  هدوب . عادو  هبطخ  رد  رگید 
. ةرهاطلا ةرتعلا  زیزعلا و  باتکلا  نأشب  امامتها  اهریغ 

لها یترتع  هّللا و  باتک  امه  امهومتعبتا و  نا  اّولـضت  نل  نیرما  مکیف  كرات  ّینا  ۀحیحـص  ۀیاور  یف  و  دیوگ : هحفـص  نامه  لوا  رد  زین  و 
. مکنم ملعا  مّهناف  مهومّلعت  اوکلهتف و ال  مهنع  اورّصقت  اوکلهتف و ال  امهومّدقت  الف  امهل  کلذ  تلأس  ّینا  یناربطلا  داز  و  یتیب ،

نآرق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ ، هریغ  یناربط و  زا  ثیدح  لقن  زا  دعب  نیمه ص 92  رخآ  رد  دراد  هک  یبّصعت  لامک  اب  زین  و 
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. دنراقو اب  نیگنس و  ثیح  ره  زا  هک  دندرف  ود  اهنیا  هکنآ  يارب  هدیمان  نیلقث  ار  ترتع  و 
، دنانینچ ترتع  نآرق و  اّقح  و  هزنم ، هلیذر  ره  زا  و  دـشاب ، هدـیافرپ  اهبرپ و  هدیدنـسپ و  هزیکاپ و  هک  تسا  زیچ  نآ  لقث  زا  دارم  هکنآ  هچ 

. تسا یعرش  نیناوق  ماکحا و  یملع و  مکح  رارسا و  نید و  ملع  ندعم  مادک  ره  هک  اریز 
دراو اهنآ  زا  نتفرگ  میلعت  و  ترتع ) باتک و   ) ود نیا  زا  کی  رهب  کّـسمت  يوریپ و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیـصو  اذـهل  و 

. تسا
تیب لها  هنیس )  ) رد ار  تمکح  داد  رارق  هک  ار  يدنوادخ  منکیم  دمح  ینعی  تیبلا  لها  انیف  ۀمکحلا  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  دومرف  هک  ارچ 

. نم
ترـضح نآ  هداعلا  قوف  شرافـس  ببـس  و  مادک ، ره  قوقح  تیاعر  موزل  ببـسب  دراذگ  مان  نیلقث  ار  ترتع  نآرق و  دـناهتفگ  یهورگ  و 

. دناهّللا لوسر  تنس  و  نآرق )  ) باتک ملع  نیصّصختم  نانآ  هک  تسنیا  تیبلا  لهاب 
. دنوش دراو  ترضح  نآ  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  تقو  چیه  ترتع  نآرق و  ینعی  ود  نیا  اریز 

دیئامنن میلعت  يزیچ  ترتعب  تقو  چـیه  ینعی  مکنم  ملعا  مّهناف  مهومّلعت  دومرف و ال  هک  تشذـگ  اقباس  هک  تسا  يربخ  ناـیب  نیا  دـیؤم  و 
. دیئامن ادج  ناتدوخ  نادنمشناد  یقاب  زا  فاصوا  نیاب  ار  ناشیا  و  دنشابیم ، امش  همه  زا  رتاناد  ملعا و  اهنآ  هک  اریز 

. تسا هدومرف  یفرعم  هعماجب  هرثاکتم  يایازم  هرهاب و  تامارکب  ار  ناشیا  و  تسا ، هدیرفآ  هزیکاپ  كاپ و  ار  ناشیا  دنوادخ  هکنآ  ّتلعب 
زا ناهج  تقوچـیه  تمایق  زور  ات  هکنیاب  دـشابیم  یقیقد  هتکن  تسا  راهطا  تیب  لها  ترتعب و  کّسمت  روتـسد  اهنآ  دافم  هک  يرابخا  رد  و 

. یهتنا دوب  دهاوخن  عطقنم  دناماکحا  رشن  رومأم  دنوادخ  فرط  زا  هک  تیب  لها  دارفا 
دـشاب هّیلمع  هّینید  فیاظو  هّیملع و  هیلاع  بتارم  دـجاو  ربمغیپ  تیب  لـها  ترتع و  زا  سک  ره  هک  دراد  رارقا  دوخ  هکنیا  اـب  تسا  بجع  و 

. دنشابن ترضح  نآ  هرهاط  ترتع  تیب و  لها  زا  هک  یناسک  رب  تسا  مدقم 
ار لیلج  نادـناخ  نآ  هتـشاد و  مّدـقم  هّللا  لوسر  روتـسد  فالخ  رب  دنتـشادن  مدـقت  قح  یگتـسیاش  هک  ار  یناسک  المع  شدوخ  کلذ  عم 

!؟ بّصعتلا نتفلا و  نم  هّللاب  ذوعن  راصبالا ، یلوا  ای  اوربتعاف  دنتشاد  كورتم 
نآرق زا  يوریپ  دـیلقت و  ّتیعبت و  رد  ار  تّما  تاجن  تداعـس و  هک  هغیلب  تادـیکأت  نیا  اـب  هک  مهاوخیم  فاـصنا  مرتحم  ناـیاقآ  زا  کـنیا 

لقع و ملع و  دـیراذگب  ار  فالـسا  تداع  تسا  رطخرپ  کیراب و  هار  ناـیاقآ  تسیچ  اـم  فیلکت  هداد  رارق  اـمأوت  هرهاـط  ترتع  میرک و 
. مینک باختنا  رگید  باتک  ناکم  نامز و  حالصب  مینک و  ضوع  ار  نآرق  میناوتیم  امش  ام و  ایآ  دیهد  تموکح  ار  فاصنا 

. دشابیم گرزب  يامنهار  ینامسآ و  مکحم  دنس  مرکا و  لوسر  هعیدو  نوچ  دش  دهاوخن  يرما  نینچ  زگره  دیس :
باـختنا تکلمم  کـلم و  حالـصب  رگید  باـتک  وا  ياـجب  مینک و  ضوع  ار  نآرق  میناوتن  یتقو  سپ  تسا  نیمه  تقیقح  تنـسحا  یعاد :

باوج دنتـشاد  مدقم  ترتع  رب  دندوبن  ترتع  زا  هک  یناسک  هدعاق  هچ  يور  سپ  تسا  يراج  مکح  نیمه  مهنآرق  یلات  لدـع و  رد  مینک 
لوزن لومـشم  هک  دنربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  هثالث  ءافلخ  ایآ  منیبب  دیئامرفب  دـیهدب  ار  ریقح  هداس  لاؤس  نیا 

ار اـهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مکحب  میـشاب  روبجم  اـم  هک  دنـشاب  هریغ ) هّطح و  باـب  هنیفـس و  نیلقث و   ) هریثـک راـبخا  تاـیآ و 
. میئامنب تعاطا 

یلو دناهدوب  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  ههجو  هّللا  مرک  یلع  ءانثتساب  مهنع  هّللا  یضر  ءافلخ  هک  هدومنن  یئاعدا  نینچ  یسک  زگره  دیس :
. دناهّللا لوسر  هباحص  ءاحلص  زا 

رد حالص  دنیوگب  تّما  زا  یعمج  دیامنب و  یموق  ای  يدرف  زا  يوریپ  تعاطاب و  رمأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رگا  دیئامرفب  یعاد :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رما  تعاطا  ایآ  دنشاب ) حلاص  نمؤم و  رایـسب  مه  رگید  دارفا  نآ  ول  و   ) میئامنب رگید  دارفا  زا  يوریپ  هک  تسنیا 

. تّما نیب  حالص  تعاطا  ای  تسا  بجاو 
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. تسا بجاو  ربمغیپ  تعاطا  تسا  یهیدب  دیس :

تسین یمدآ  هتسیاش  هناروکروک  دیلقت 

رب مدـقم  ار  نارگید  دـیئامنب و  اـمأوت  ترتـع  نآرق و  زا  يوریپ  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تروـص  نیا  رد  سپ  یعاد :
کلام اطع و  نب  لصاو  يرعشا و  لیعامـسا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ایآ  تما ، لضفا  ملعا و  ترتعب  دنتـشاد  مدقم  ار  نارگید  ارچ  دیرادن  اهنآ 

مالّـسلا و هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ماما  ای  دنربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  لبنح  نب  دمحا  یعفاش و  سیردا  نب  دّـمحم  هفینح و  وبا  سنا و  نب 
. دیهدب حیرص  باوج  افاصنا  نارگید ، مالّسلا و  امهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  ماما  لیبق  زا  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  ماما  هدزای 
. دناهدوب تما  هتسجرب  ءاهقف و  ءاحلص و  زا  یلو  دنربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  اهنآ  هک  تسا  هتفگن  يدحا  تسا  یهیدب  دیس :

هللا یلص  مرکا  لوسر  هک  دنربمغیپ  ّصاخ  تیب  لها  بسنلا و  حیحص  ترتع  زا  یگمه  ام  رشع  انثا  ناماما  تما  روهمج  قافتاب  یلو  یعاد :
ملعا اهنآ  دیامرفیم  احیرـص  هداد و  رارق  تاجن  بابـسا  ار  ناشتعاطا  نآرق و  یلات  لدـع و  ار  اهنآ  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  رارقاب  هلآ  هیلع و 

. دیریگن تقبس  اهنآ  رب  دنتسه  امش  زا 
رب ار  نارگید  دیدومن و  نم  رما  دّرمت  ارچ  هک  دیامن  لاؤس  اهنآ  زا  ربمغیپ  هک  ینامز  تفگ  دـنهاوخ  باوج  هچ  هدـیکا  تاروتـسد  نینچ  اب 

!!؟ دیریگن تقبس  ناشیا  رب  مداد  روتسد  نم  هکنیا  اب  دیتشاد  مدقم  دندوب  امش  زا  ملعا  هک  نم  ترتع 
زا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ملع  باـب  نینمؤملا  ریما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رمـالا  بسح  ار  دوـخ  بهذـم  نایعیـش  سپ 

افلخ ار ) ترضح  نآ  دندومن  كرد  هک   ) مالّسلا مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  نامز  زا  هک  دنتفرگ  ترـضح  نآ  هرهاط  تیب  لها  ترتع و 
. دندوب رارقرب  فلس  نع 

ادخ لوسر  زا  يروتسد  هچ  دنتسه  یعفاش  یفنح و  یلبنح و  یکلام و  تاعورف  رد  و  یلزتعم ، ای  يرعشا  بهذم  لصا  رد  هک  نارگید  یلو 
. دنراد تسد  رد  اهنآ  يوریپ  ّتیعبت و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

راودا هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  نرق  هس  ات  ابیرقت  هدیسرن  اهنآ  زا  يوریپ  هب  يروتسد  دنتسین و  هرهاط  ترتع  زا  هکنآ  رب  هوالع 
. دندش نادیم  رگهولج  هدوب  هچ  منادیمن  هک  رگید  ۀهج  ای  تسایس  يور  زا  اهدعب  هدوبن و  نایم  رد  اهنآ  زا  یمان  ادبا  هدوب  نیعبات  هباحص و 

نیسح نسح و  یلع و  اصوصخم  دندوب و  رگهولج  ترضح  نآ  دوخ  نامز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  هّمئأ  یلو 
. دندوب ریهطت  هیآ  لومشم  ءاسک و  باحصا  ءزج  مالّسلا  مهیلع 

نآ رماـب  هک  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  ربمغیپ  كاـپ  تیب  لـها  ترتـع و  زا  هّمئا  نیـسح و  نسح و  یلع و  ناوریپ  تسا  راوازـس  اـیآ 
!؟ دننادب مدلا  رودهم  رفاک و  كرشم و  دندیدرگ  صوصنم  موصعم  ناماما  نآ  ناوریپ  ترضح 

ترتع ءاهقف  رب  دندوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترتع  زا  دنتـشادن و  ّتیلها  هک  ار  یناسک  دنتـشاد  مدقم  دننکب  دیابن  هک  يراک  دندرک 
. مینادیم دوخ  ینید  ردارب  هکلب  میناوخیمن  كرشم  رفاک و  ار  اهامش  میرادن و  امش  اب  هضراعم  مه  ام  دیجم  نآرق  لدع  و 

لها ترتع و  ناوریپ  نایعیش و  عابتا و  دینکیم ، هبتـشم  ار  رما  هراچیب  ماوعب  هک  یهلا  لدع  همکحم  رد  تفگ  دیهاوخ  باوج  هچ  امـش  یلو 
یضفار كرشم و  رفاک و  دناهدیدرگ  هرهاط  ترتع  وریپ  هدومن و  لمع  ترضح  نآ  روتسد  قباطم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب 

!! دیمانیم تعدب  لها  و 

دشاب درخ  شناد و  وریپ  دیاب  یمدآ 

ترتع زا  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  بهذم  وریپ  هدومنن و  یفرعم  یعفاش  ای  یلبنح  ای  یکلام  ای  یفنح  ار  دوخ  بهذم  ارچ  هک 
میورن یهارب  هناروکروک  دننکیم  مکح  امب  شناد  درخ و  لقع و  نوچ  یلو  میرادن  یسک  اب  یتوادع  هنیک و  نایعیش  ام  دناهدیدرگ  هرهاط 
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َلْوَْقلا َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ِداـبِع  ْرِّشَبَف  هدومرف  هک  رمز )  ) هروس 39 هیآ 19  رد  هدومن  یئامنهار  ار  ام  مه  ینامـسآ  قح  باـتک  دـیجم  نآرق  و 
. ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّلج و  ّزع و  يادخ  ام  يامنهار  يداه و  مینکیمن  یسک  زا  تعباتم  ناهرب  لیلد و  نودب 
دیجم نآرق  تایآ  رد  رایسب  نیهارب  لئالد و  اذلف  میوریم ، هار  نامهب  ام  دندروآ  ام  ياپ  شیپ  یهار  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادخ و 

هار هک  دنداد  هئارا  امب  هعیش ) تاور  رد  رتاوت  رب  هوالع   ) هدیسر امـش  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  ربانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تانایب  و 
. دشابیم ترضح  نآ  تیب  لها  ترتع و  دّمحم و  لآ  يوریپ  رد  میقتسم  طارص  قح و 

عورف رد  یلزتعم و  ای  يرعـشا  لوصا  رد  دیاب  هک  دـیداد  ناشن  امب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  یثیدـح  ای  نآرق  زا  ياهیآ  امـش  رگا 
،. هفینح وبا   ) ماما راهچ  زا  یکی  وریپ  دلقم و 

. میامنیم مالعا  ار  دوخ  بهذم  لاحلا  موشیم و  میلست  ریقح  دشاب  ناتدوخ  ثیداحا  زا  ول  میشاب و  یعفاش ) لبنح ، دمحا  کلام ،
مدرم سربیب  رهاط  کلم  يرجه  لاس 666  رد  دندوب  یمالسا  ياهقف  اهنآ  دیئوگب  هکنآ  رگم  دیرادن  تسد  رد  یلیلد  نینچ  امش  اعطق  یلو 

. دهدیمن ار  ایاضق  نآ  حرش  هزاجا  تقو  کنیا  هک  دنیامن !؟ دیلقت  بهذم  راهچ  نیا  زا  یکیب  دیاب  امتح  هک  داد  رابجا  ار 
ندرک عیاض  مالـسا و  ءاملع  ءاهقف و  عیمجب  تسا  شحاف  ملظ  ّصاخ  روتـسد  ّصن و  نودب  ماما  راهچ  نیاب  دیلقت  ندرک  رـصح  میوگیمن 

. اهنآ یملع  قح 
نیزاوم يور  هک  دـندومن  هولج  ناتدوخ  بهذـم  رد  اصوصخم  يرایـسب  ءاملع  ءاهقف و  مالـسا  رد  هک  دـهدیم  ناشن  خـیرات  هک  یتلاح  رد 

. هدیدرگ عیاض  الماک  اهنآ  قح  هک  دندوب  ماما  راهچ  نآ  زا  هقفا  ملعا و  اعطق  تسا  تسد  رد  هک  یملع 
صوصن و همه  نآ  اب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیئامن  يوریپ  هک  دیوریمن  راب  ریز  امش  هک  تسا  بجعت  ياج  اعقاو 

یفرعم هعماجب  هریثک  رابخا  تایآ و  رد  ربمغیپ  ادخ و  هک  دـناهدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  هک  یحـضاو  لیالد 
دودسم ار  دیلقت  تهاقف و  باب  و  ماما ؟ راهچ  نآب  ار  ّتیعبت  دـیلقت و  دـیداد  راصحنا  هتـسب  مشچ  یّـصن  لیلد و  چـیه  نودـب  یلو  دـندومن 

. دیدومن
. ماما راهچب  میداد  راصحنا  مه  ام  ماما  هدزاودب  ار  تیعبت  دیداد  راصحنا  امش  هک  ناهرب  لیلد و  نامه  يور  دیس :

نایب دیراد  رگا  امـش  لیلد  ناهربب و  موشیم  میلـست  امـش  هدـعاق  نیمه  يور  مه  وگاعد  دـیدومن  ینایب  بوخ  رایـسب  تنـسحا  هب  هب  یعاد :
. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  دیامرفیم  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 105  رد  دیئامن 

هکلب دـندومنن  هدزاودـب  رـصحنم  هیدـعب  نورق  راصعا و  رد  اهنآ  ءاملع  ای  نایعیـش  تعامج  ار  هناـگهدزاود  ناـماما  رـشع و  اـنثا  همئأ  ـالوا 
هّمئا ددع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  تعیرش  بحاص  دوخ  دناسریم  هدیـسر  امـش  ام و  قرط  زا  هک  هرثاکتم  رابخا  هدراو و  صوصن 

. دنداد رارق  هدزاود  ار 

هدومن یفرعم  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ار  افلخ  ددع 

پاچ  ) هدوملا ص 444 عیبانی  باب 77  لوا  رد  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  خیـش  هلمج  زا  دـناهدومن  هراشا  نآب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ 
باتک یف  نسحلا  نب  ییحی  رکذ  دیوگ  ربخ  کی  لقن  زا  دعب  ۀـفیلخ  رـشع  انثا  يدـعب  ثیدـح  قیقحت  یف  هتـشون  ترابع  نیاب  لوبمالـسا )

یف قرط و  ۀثالث  نم  يراخبلا  یف  شیرق  نم  مهلک  ۀفیلخ  رشع  انثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دعب  ءافلخلا  ّنا  یف  اقیرط  نیرشع  نم  ةدمعلا 
. قرط ۀثالث  نم  يدیمحلا  یف  دحاو و  قیرط  نم  يذمرتلا  یف  قرط و  ۀثالث  نم  دواد  یبا  یف  قرط و  ۀعست  نم  ملسم 

دیدحلا یبا  نبا  ریسفت و  رد  یبلعث  ماما  بقانم و  رد  یلزاغم  نبا  یمزراوخ و  دئارف و  رد  ینیومح  لیبق  زا  امش  ياملع  ریاس  اهنیا  رب  هوالع 
رباج دوعسم و  نب  هّللا  دبع  زا  ربخ  هدزاود  یبرقلا  ةدوم  زا  مهد  ةدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  اصوصخم  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد 
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یلع نینمؤملا  ریما  نیدحوملا  یلوم  زا  هریره و  وبا  هثراح و  نب  دیز  یعبر و  نب  ۀیابع  سابع و  نب  هّللا  دبع  یـسراف و  ناملـس  هرمـس و  نب 
هدزاود نم  زا  دعب  هّمئا  ءافلخ و  ددـع  دومرف  هک  دـناهدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هفلتخم  قرطب  اعمج  هک  مالّـسلا  هیلع 

طقف یـضعب  رد  دـندومن و  نّیعم  ار  اهنآ  ياهمان  اهنآ  زا  ضعب  رد  تسا و  مشاه  ینب  زا  رابخا  نآ  ضعب  رد  شیرق و  زا  اهنآ  مامت  دـشابیم 
. دندومن يرامش  ددع 

یلص مرکا  ربمغیپ  زا  راهچ  ددع  رد  رگا  تسا  امش  رب  کنیا  هدیدرگ  تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  رایـسب  هک  رابخا  زا  دوب  ياهنومن  اهنیا 
. میوشیم میلست  امش  ربخ  کی  نامهب  تبسن  ام  ربخ  کی  ول  دیئامن و  نایب  دیراد  يربخ  هلآ  هیلع و  هللا 

هتـشذگ ياهبـش  رد  هچنانچ  تسا  رایـسب  قرف  امـش  ناماما  اب  هعیـش  ناماما  نیب  ام  دیرادن ، هعبرا  هّمئاب  عجار  يربخ  امـش  هکنیا  زا  هتـشذگ 
. دناهّللا بناج  نم  صوصنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ءایصوا  ام  رشع  انثا  ناماما  هک  میدومن  هراشا  یتابسانمب 

رارقاب و هفینح  وبا  دننام  اهنآ  زا  ضعب  دنراد و  داهتجا  تهاقف و  هبنج  امش  ناماما  اریز  دنتسین  امـش  هناگراهچ  ناماما  اب  هسیاقم  فرط  ادبا 
هب دوش  هعجارم   ) دشابیم يداوسیب  رب  لیلد  دوخ  هک  دـندوب  سایق  لها  هکلب  دـندوبن  داهتجا  هقف و  ثیدـح و  لها  ناتدوخ  ءاملع  فارتعا 

. دنشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  صوصنم  ءافلخ  ءایصوا و  هّیهلا و  ججح  ام  رشع  انثا  هّمئأ  یلو  باتک ) نیمه  ص 276 
ینیدـهتجم ءاهقف و  هعیـش  يارب  زا  ینامز  هرود و  ره  رد  یلو  میتسه  اهنآ  هقیرط  وریپ  ربمغیپ  رمالا  بسح  هکلب  مینکیمن  اهنآ  زا  دـیلقت  ام 

ام لمع  دروم  اهنآ  ياواتف  دنیامنیم و  رداص  یماکحا  هدومن  عامجا  لقع و  ّتنـس و  باتک و  نیزاوم  اب  ار  هّللا  ماکحا  طابنتـسا  هک  دنتـسه 
. میئامنیم اهنآ  زا  دیلقت  تسا و 

وریپ هدراذـگ  ار  لمع  ملع و  دـیتاسا  تداع  دـیلقت و  يور  امـش  دـندوب  هرهاط  ترتع  زا  ناماما  نمرخ  نانیچهشوخ  زا  امـش  ءاهقف  هکنیا  اب 
. دندومن لمع  سایق  يأرب و  هدراذگ و  ار  یملع  ینابم  هک  دیدش  ینادرگاش 

. دندومنیم امش  ناماما  زا  بلاطم  ذخأ  ام  ناماما  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  دیس :

مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  تاماقمب  هراشا 

ملاع فیلأت  هّمهملا  لوصف  باتکب  دـیئامرف  هعجارم  دـناهدومن  تبث  ناتدوخ  ياملع  رباکا  تسا  بتک  رد  تبث  تسا  خـیرات  باسح  یعاد :
مالّـسلا امهیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  قیاقح  رارـسا  فشاک  قطان  قحب  ماما  تالاح  لصف  رد  یکلام  غابـص  نب  نیدلا  رون  ردقلا  لیلج 

رـشتنا نابکرلا و  هب  تراس  ام  مولعلا  نم  هنع  سانلا  لقن  دـیوگ : هک  اجنآ  ات  هدوب  لضف  ملع و  رد  هتـسجرب  زراب و  ترـضح  نآ  هک  هدروآ 
. ثیدحلا نم  هنع  لقن  ام  هتیب  لها  نم  دحا  نع  ءاملعلا  لقنی  مل  نادلبلا و  ریاس  یف  هرکذ  هتیص و 

وبا يروث و  نایفـس  و  اهیکلام ) ماما   ) سنا نب  کلام  حیرج و  نبا  دیعـس و  نب  ییحی  دـننام  تما  نایعا  زا  يرایـسب  تعامج  دـیوگ  هاگنآ 
. یهتنا دندومن  تیاور  ترضح  نآ  زا  مهریغ  هبعش و  و  اهیفنح ) ماما   ) هفینح وبا  یناتسجس و  بویا  وبا  هنییع و 

زا هدومن و  ثیدح  لقن  ترضح  نآ  زا  نید  هّمئا  ءاملع و  نایعا  رباکا  زا  يرایـسب  دسیونیم  دوخ  بقانم  رد  هحلط  یبأ  نبا  نیدلا  لامک  و 
. هدرب مان  هدومن  رکذ  هّمهملا  لوصف  بحاص  هک  ار  يدارفا  نیمه  هلمج  نم  دندومن  يرادربهرهب  ششناد  ملع و 

بتک رد  ناتدوخ  دونع  ریغ  فصنم  ءاملع  رباکأ  هدوب  نمـشد  تسود و  قیدـصت  دروم  ترـضح  نآ  يونعم  يروص و  تالامک  لیاضف و 
تاقبط رد  یملس  نمحرلا  دبع  وبا  خیش  اصوصخم  هّمهملا  لوصف  رد  یکلام  لحن و  للم و  رد  یناتـسرهش  دننام  دناهدومن  تبث  دوخ  هیلاع 

تاوهـشلا و نع  مات  عرو  ایندلا و  یف  غلاب  دهز  نیدلا و  یف  زیرغ  ملع  وذ  وه  هنارقا و  عیمج  قاف  قداصلا  رفعج  مامالا  ّنا  دـیوگ  خـیاشملا 
. ۀمکحلا یف  لماک  بدا 

تیبلا و لها  ءامظع  نم  وه  دـیوگ  هدومن و  لقن  ار  یناـعم  نیا  ماـمت  لوئـسلا  بلاـطم  باب 6  لوا  رد ص 81  یعفاـش  هحلط  نب  دّـمحم  و 
هرحب نم  جرختـسی  میرکلا و  نآرقلا  یناـعم  عستی  ةریثک  ةوـالت  ۀـنّیب و  ةداـهز  ۀلـصاوتم و  داروا  ةرفوم و  ةداـبع  ۀـمج و  ملع  وذ  مهتاداـس 
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یف دـهز  همالک  عامتـسا  ةرخآلا و  ةرکذـت  هتیؤر  هسفن  اهیلع  بساحی  ثیحب  تاعاطلا  عاونا  یلع  هتاقوا  مسقی  هبیاجع و  جتنتـسی  هرهاوج و 
ثیدحلا و هنع  لقن  ۀلاسرلا  ۀیّرذ  نم  ّهنأب  عدصت  هلاعفا  ةراهط  ةوبنلا و  ۀلالس  نم  هنادهاش  هتامـسق  رون  ۀنجلا  ثروی  هیدهب  ءادتقالا  ایندلا و 

ۀبعش هنییع و  نبا  يروثلا و  سنا و  نب  کلام  حیرج و  نبا  يراصنالا و  دیعس  نب  ییحی  لثم  مهمالعا  ۀّمئالا و  نم  ۀعامج  ملعلا  هنم  دافتسا 
. اهوبستکا ۀلیضف  اهب و  اوفرش  ۀبقنم  هنع  مهذخا  اودع  مهنع و  هللا  یضر  مهریغ  یناتسجسلا و  بّویأ ، و 

دوشیم ینالوط  رایسب  نخـس  هتـشر  میامن  نایب  ترـضح  نآ  هرابرد  ار  ناتدوخ  ياملع  رباکا  دیاقع  رظن و  راهظا  لاوقا و  لقن  مهاوخب  رگا 
هدوب نامز  لها  دـمآ  رـس  هدـیمح  قالخا  يوقت و  عرو و  دـهز و  ملع و  رد  هکنیاب  دـنراد  رارقا  امـش  فصنم  ياملع  مومع  هکنآ  هصالخ 

. تسا
نآ هیلاع  تاـماقم  زا  کـی  رازه  هکلب  راـشعا  زا  يرـشع  ناـیب  دـناوتب  هک  تسا  نکلا  اـهنابز  تسباـتفآ  زا  دـیجمت  فیرعت و  تسا  یهیدـب 

. دیامنب ار  ترضح 
دیئاـمرفیم هزاـجا  رگا  دوریم  متـسد  زا  مراـکشومارف  نوچ  منکیم  لاؤس  امـش  تاـشیامرف  نیب  رد  مهاوخیم  ترذـعم  بحاـص  هلبق  باون :

. منک ضرع 
. موشیمن گنتلد  ادبا  وگاعد  دینکن  هقیاضم  تقو  ره  رد  لاؤس  زا  منکیم  شهاوخ  دیئامرفب  درادن  یعنام  یعاد :

رفعج ماما  مانب  بهذم  نیا  ّتلع  هچب  تسا  یماما  هدزاود  يرشع و  انثا  دیدومن  نایب  اهبش  نیا  رد  هچنآ  ربانب  عّیـشت  بهذم  هکنیا  اب  باون :
. دنیوگیم يرفعج  بهذم  تسا و  هدش  هدیمان  هنع  هّللا  یضر  قداص 

يرفعج بهذم  روهظ 

زا ینیـشناج  یـصو و  تاـفو  زا  لـبق  يربمغیپ  ره  هک  توبن  یقیقح  سوماـن  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنالا  متاـخ  مرکا  لوسر  یعاد :
رما ار  تّما  یفرعم و  دوخ  نیـشناج  هفیلخ  یـصو و  ملع و  باب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دندومنیم ، نّیعم  دوخ  يارب  ادخ  بناج 

. دندومن ترضح  نآ  تعاطاب 
نامثع رمع و  رکب و  یبأب  تفالخ  رما  ۀسایـس  تسا  حـضاو  ءالقعلا  دـنع  هک  یتاهجب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  زا  دـعب  یلو 

دـندومنیم و روش  روما  عیمج  رد  ترـضح  نآ  اب  الماک  رمع  رکب و  یبأ  لوا ) ياهزور  يانثتـساب   ) تفالخ هرود  مامت  رد  یلو  تفرگ  رارق 
رد دـندمآیم و  هنیدـمب  قیاقح  فشک  يارب  هک  مه  نایدا  نادنمـشناد  زا  لاجر  هوالعب  دـندرکیم  لمع  ترـضح  نآ  ياههدومرف  قباـطم 

ار دوخ  نایاش  تامدـخ  هفلتخم  قرطب  تشاد  تایح  ترـضح  نآ  ات  رخآلاب  دومنیم  باجم  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تارظانم  تاثحابم و 
. دومن مالسا  سدقم  نیدب 

تواسق هجرد  اهتنم  اب  داتفا  قاحمب  الماک  تماما  تیالو و  ماقم  دـمآ  هّیما  ینب  تسدـب  روما  ماـمز  هک  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  یلو 
. دندروآ دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  ترتعب و  يّدعت  ملظ و 

راشف و تحت  رد  یتخسب  مالّسلا  مهیلع  رقاب  دّمحم  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  دیهش و  نیسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  ترضح  قح  رب  ماما 
رادیدب و قفوم  ءالولا  صلاخ  نایعیـش  زا  یلیلق  هّدع  زج  دندومن و  دودسم  اهنآ  رب  ار  اههار  قرط و  مامت  دنتفرگ  رارق  اهیومأ  تیذا  ءاذیا و 

. دندومن دیهش  یقیرطب  ار  کی  ره  تبقاع  ات  دندشیمن  اهنآ  زا  قیاقح  مولع و  ذخا 
مایق فارطا  زا  اهنآ  تموکح  نتخادنا  رب  يارب  هدیسر  ناجب  اهیوما  لامعا  عیاجف  يّدعت و  ملظ و  زا  مدرم  هک  يرجه  مود  نرق  لیاوا  رد  ات 

. دش ریگرد  هّیما  ینب  سابع و  ینب  نایعاد  نیب  اصوصخم  ینینوخ  ياهگنج  دندومن 
نآ رگید  هـک  دــندش  لوغــشم  دوـخب  ناـنچ  دــشزاب  یجرف  هـنزور  دــندوب  دوـخ  تموـکح  زا  عاـفد  لوغــشم  اـهیوما  هـک  عـقوم  نآ  رد 

. دندومنیمن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تیب  لها  ترتعب و  ار  دیدش  ياهيریگتخس 
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ادـیپ اهیوما  ياهیتخـس  راشف و  رثا  رد  هک  اوزنا  تلاح  زا  هدومن  زاب  ار  هناخ  رد  دـنتفرگ  لماک  هجیتن  تصرف  نیا  زا  قطان  قحب  ماـما  اذـلف 
شناد و ملع و  يوجشناد  رازه  راهچ  دنتخادرپ  نید  دعاوق  ماکحأ و  مولع و  رـشنب  هدرب  فیرـشت  ربنم  دجـسم  رد  هنادازآ  جراخ  دوب  هدش 

. دندومنیم هدافتسا  ترضح  نآ  ملع  نایاپیب  رحب  زا  هدش و  رضاح  ترضح  نآ  ربنم  ياپ  عنام  نودب  ثیدح 
هک دنتشون  لصا  دص  راهچ  دندوب  هدومن  يرادربهرهب  هک  یملع  ینابم  زا  ترضح  نآ  ربنم  ياپ  هدیزگرب  ياهوجـشناد  صاخ و  باحـصا 

. هئامعبرا لوصاب  دش  فورعم 
يارب يرـصح  دـح و  هتـشادن و  یلات  لضف  تعـسو  ملع و  ترثک  رد  هک  هدومن  فصو  ار  ترـضح  نآ  دوخ  خـیرات  رد  ینمی  یعفای  ماـما 

لمتشم یباتک  ترضح  نآ  زا  هرداص  مولع  زا  یفوص  ناّیح  نب  رباج  وا  رضحم  نادرگاش  زا  یکی  هدوبن ، ترـضح  نآ  شناد  هیلاع و  مولع 
یهتنا هدومن . فیلأت  هلاسر  دصناپ  قرو و  رازه  رب 

. دندوب ترضح  نآ  ضیف  سلجم  نایوجشناد  نادرگاش و  زا  نّنست  لها  ماظع  همئا  مالعا و  ءاهقف  رباکا 
هنییع نب  نایفس  ناّطق و  دیعس  نب  ییحی  قاحـسا و  نب  دمحم  حیرج و  نبا  يراصنا و  دیعـس  نب  ییحی  سنا و  نب  کلام  هفینح و  وبا  دننام 

. دندشیم دنمهرهب  ترضح  نآ  رونا  رضحم  زا  دوخ  دادعتسا  ردقب  کی  ره  هک  دش ) هراشا  البق  هک   ) نارگید يروث و  نایفس  و 
ماکحا و رـشنب  دنناوتب  عنام  نودب  هک  دومنن  دمآ  شیپ  ترـضح  نآ  مارک  ءانبا  ءابآ و  زا  يدـحا  يارب  روهظ  ثیح  زا  یملع  تسایر  نینچ 

. دنزادرپب ءالم  رب  ینلع و  قیاقح  رارسا و  فشک  ثیدح و  ملع و  ینابم  دیجم و  نآرق  تایآ  ریسفت  نید و  دعاوق 
. دنداد رارق  راشف  تحت  ار  راوگرزب  نآ  ءانبا  زا  همئأ  یمرشیب  هجرد  اهتنم  اب  سابع  ینب  دندوب و  ترضح  نآ  ءابآ  عنام  هیما  ینب  هکنآ  هچ 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  همشچ  رس  هک   ) هرهاط ترتع  دّمحم و  لآ  فراعم  رشن  نایع و  هدرپیب و  عّیـشت  تقیقح  روهظ  ۀقیقحلا  یف 

. دیدرگ راکشآ  زراب و  ترضح  نآ  هلیسوب  تفرگیم ) هلآ 
هک ترـضح  نآ  هّتـس  ءانبا  هعبرا و  ءابآ  قداص و  ماما  نیب  ام  ّالا  يرفعج و  بهذمب  دـش  فورعم  ترـضح  نآ  مانب  قح  بهذـم  نیا  اذـلف 

. هدوبن یقرف  دندوب  قح  رب  ناماما  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  شراوگرزب  ّمع  قافتاب  امامت 

؟ ترتعب یئانتعایب  گرزب و  لد  درد 

رضاح امش  ناینیشیپ  دناهدومن  وا  ّتیلمکأ  ّتیملع و  اب  رارقا  نمشد  تسود و  هک  ار  یتمظع  اب  ماما  نینچ  هک  تسا  فّسأت  یسب  ياج  یلو 
و دنهد ، رارق  ۀعبرأ  هّمئأ  دادع  رد  ار  شفیرش  مان  هک  دندادن  اور  مه  هزادنا  نآ  هکلب  دنـسانشب  همه  زا  لمکأ  هقفا و  ملعا و  ناونعب  دندشن 

مه ناتدوخ  ياملع  قیدـصت  دروم  هک   ) لاـمک يوقت و  عرو و  دـهز و  لـضف و  ملع و  هیلاـع  بتارم  همه  نآ  اـب  ترـضح  نآ  هکنآ  لاـح 
. هتشاد نارگید  رب  مدقت  قح  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  كاپ  تیب  لها  ترتع و  زا  نوچ  دشابیم )

قداص ماما  ناوریپ  اب  يربارب  اهنت  امـش  هعبرأ  هّمئأ  زا  کی  ره  ناوریپ  هک  تسین  مولعم  میروآ  هرامـشب  میهاوخب  مه  ناوریپ  ثیح  زا  رگا  و 
. دنیامنب مالّسلا  هیلع 

امـش گرزب  ءاهقف  یتح  هک  دنتـسیرگن  تاشرافـس ) همه  نآ  اب   ) دوخ ربمغیپ  ترتعب  المع  یئانتعایب  رظن  اب  امـش  بّصعتم  ءاـملع  يردـقب 
زا ناماما  زا  کی  چیه  زا  هکلب  دـنیامن ، لقن  دوخ  بتک  رد  ار  تراهط  تیب  لها  هیقف  نیا  ياهتیاور  دـندشن  رـضاح  ملـسم  يراخب و  دـننام 
نب یلع  نب  دـیز  لـیبق  زا  هریغ  يوضر و  يوسوم و  يداجـس و  ینیـسح و  يولع و  تاداـس  زا  گرزب  ءاـهقف  ءاـملع و  زا  هرهاـط و  ترتع 

نسح و نب  هّللا  دبع  نب  ییحی  و  خف ، هب  نوفدم  یلع  نب  نیـسح  و  هّیکز ) سفن   ) هّللا دبع  نب  دّمحم  دیز و  نب  ییحی  و  دیهـشلا )  ) نیـسحلا
نب هّللا  دـبع  و  دـیز ، نب  دـمحم  نب  دـمحم  و  ابطابط ) نباب  فورعم   ) میهاربا نب  دـمحم  و  قداـصلا ، رفعج  نب  دّـمحم  و  سیردا ، شردارب 

!؟ دندومنن تیاور  ثیدح و  لقن  دندوب ، تلاسر  نادناخ  ءاهقف  ءاملع و  رباکا  زا  یگمه  هک  اهنآ  ریغ  و  یضیرع )  ) رفعج نب  یلع  و  نسح ،
رد مه  ام   ) دـنراد نآب  قیدـصت  ناتدوخ  ءاملع  هک  ار  لاّعج  باّذـک  هّدـع  کی  یجراخ و  همرکع  لاحلا و  مولعم  هریره  وبا  ياهتیاور  یلو 
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!؟ دناهدومن لقن  اهنآ  زا  هتفریذپ و  لد  ناجب و  میدومن ) اهنآ  تالاحب  هراشا  لبق  ياهبش 
مجلم نب  نمحرلا  دـبع  حدام   ) ناطح نب  نارمع  لـیبق  زا  بصاون  جراوخ و  زا  رفن  تسیود  رازه و  زا  يراـخب  هک  هتـشون  عّیبلا  نبا  یتح  و 

!؟ هدومن تیاور  مالّسلا ) هیلع  نینمؤملا  ریما  لتاق  يدارم 

رثأت قوف  رثأت 

تیب لها  ترتع و  زا  کی  چـیه  هک  ار  لبنح  ماما  یعفاش و  ماما  کلام و  ماما  مظعأ و  ماما  نیدـّلقم  ناوریپ و  هک  تسا  رثأت  ياج  رایـسب  و 
تافالتخا مه  اب  عورف  لوصا و  رد  هکنآ  اـب  دنـشاب  دازآ  دوخ  هقیرط  رد  قرف  نآ  زا  کـی  ره  دـننادب و  كاـپ  ناملـسم  دـندوبن  هّللا  لوسر 

. دنراد رایسب 
!؟ دنناوخب یضفار  كرشم و  رفاک و  ار  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ناوریپ  یلو 

لامعا و هدیقع و  رد  يدازآ  انمآ  ناک  هلخد  نم  دیامرفیم و  سّدـقم  ناکم  نآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  همظعم  هّکم  رد  یتح  ینـس  دالب  رد  و 
!؟ دنشاب هتشادن  تادابع 

: يزاریش ظفاح  دیوگ  شوخ  هچ 
دراد ظفاح  هک  تسا  نیمه  یناملسم  رگ 

یئادرف دوب  زورما  سپ  زا  رگا  ياو 
دوشیم امش  فرط  زا  دوشیم  هچنآ  هکلب  مینکیمن  داجیا  ام  ار  تیئود  میتسین  هملک  قارتفا  ثعاب  نایعیـش  تعامج  ام  هک  دینادب  نایاقآ  سپ 
تکرـش امـش  اب  نید  ماکحا  ریاس  جح و  هزور و  زامن و  هلبق و  تهج  رد  هک  ار  نمؤم  دّحوم  ناملـسم  تیعمج  نویلم  دصکی  زا  هدایز  هک 

؟؟ دیرادیم بوسحم  رفاک  كرشم و  هناگیب و  رود و  دوخ  زا  دنراد 
مالک حاتتفا  ظفاح  بانج  ياچ  فرـص  زامن و  زا  تغارف  زا  دعب  دندش  لوغـشم  ءاشع  هضیرفب  نایاقآ  داد  زامن  مالعأ  نذؤم  عقوم  نیا  رد  )

(. دومن
هک مفرتعم  ریقح  امـش  تانایب  زا  یّمهم  ياهتمـسق  رد  متـسین  شک  قح  فاصنایب و  مدآ  نم  دیدومرف  هک  تسا  نیمه  رما  تقیقح  ظفاح :

یلیخ امـش  رـضحم  زا  دوخ  مهـسب  هک  صلخم  یـسولپاچ  ّقلمت و  نودـب  یلایل  نیا  رد  اـصوصخم  هدـش و  داـیز  هنابّـصعتم  ياـهیراکطارفا 
یعافد مه  دشاب و  هلگ  مه  هک  منک  ضرع  ياهلمج  مهاوخیم  ناتدوخ  هزاجا  اب  لاح  نیع  رد  یلو  مدیدرگ  نشور  الماک  هدومن و  هدافتسا 
شتبقاع هک  یئاهراتفگ  راتفر و  زا  دینکیمن  عنم  ار  دوخ  ماوع  هعیـش  نادنمـشناد  نیغّلبم و  امـش  ارچ  هک  تسنیا  نآ  ننـست و  لها  میرح  زا 

دنیامن يراج  نابز  رب  رفک  هملک  هک  دیهدن  نارگید  تسدب  هناهب  ات  تسا  رفک 
ار تعامج  لها  نایاقآ  امـش  مه  دوخیب  دریگیم و  رارق  تالمح  دروم  لحمیب  راتفگ  ای  اجیب و  مـالک  کـی  هطـساوب  ناـسنا  اـبلاغ  نوچ 

رفک تبـسن  اذل  هدومن  بولق  رد  ریثات  هک  دنیوگیم  یتاملک  دـنهدیم و  تسدـب  هناهب  هک  دنانایعیـش  دوخ  هکلب  دـیهدن  رارق  تالمح  دروم 
. دوشیم هداد  اهنآب 

. ددرگ لح  اّمعم  ات  دیهد  حیضوت  تسا  ینمتم  تسا  لیبق  هچ  زا  تسا  رفک  شتبقاع  هک  يراتفگ  راتفر و  یعاد :

دنزیم هللا  لوسر  جاوزا  هباحص و  رب  نعط  هعیش  ارچ 

تارهاط جاوزا  ضعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  صاخ  هباحصب  تبسن  هک  تسا  یتاداقتنا  نعط و  لیبق  زا  اهنآ  عینـش  راتفگ  ظفاح :
باستنا رفظ  باکر  رد  دیحوت  هملک  ءالعا  رد  اهلاس  هکنوچ  تسا  ضحم  رفک  اققحم  هک  دـنیامنیم  مهنع  یلاعت  هّللا  یـضر  ترـضح  نآ 

دوب دنهاوخ  نانج  قحتـسم  اعطق  هدوب و  صیاقن  بئاوش و  زا  یلاخ  اهنآ  تامدخ  هک  تسا  یهیدـب  دـندومن  اهداهج  رافک  اب  ترـضح  نآ 
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. ِةَرَجَّشلا َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ْدََقل  دیامرفیم  هک  حتف )  ) هروس 48 هیآ 18  ياضتقمب  هک  یئاهنآ  اصوصخ 
دناهدوب و مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ریقوت  دروم  العف  الوق و  اهنآ  هک  تسین  یّکش  دنتشگ و  فّرـشم  قح  ترـضح  ناوضر  فرـشب 

ِنَع ُقِْطنَی  ام  َو  دیامرفیم  هک  مّجنلا  ةروس  هفیرـش  هیآ  ياضتقمب  تقیقح  رد  و  دوب ، دهاوخ  یهارمگ  نالذـخ و  رد  ناشیا  لامک  رکنم  هتبلا 
رفاـک اـققحم  دـنک  نآرق  ربمغیپ و  راـکنا  سک  ره  هدـیدرگ و  نآرق  مّلـس و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  رکنم  یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا 

. تسا
هک دـیهد  رارق  هلگ  ناتدوخ  لوقب  ای  لاؤس  ثحب و  دروم  ینلع  سلجم  نیا  رد  ار  تاعوضوم  لیبق  نیا  یلاـعبانج  هک  متـشادن  لـیم  یعاد :

بوخ دنیامن  فالخ  رب  تواضق  دتفیب و  دونع  دـناعم  هتـسد  کی  لهاج و  مدرم  تسد  فرح  هاگنآ  مهدـب  باوج  موش  روبجم  مه  یعاد 
ار یعاد  ياضاقت  منکیم  انمت  مه  الاح  مدرکیم  ضرع  باوص  قباطم  باوج  ات  دـشیم  لدـب  ّدر و  بلاـطم  نیا  ناـمدوخ  نیب  هناـمرحم  دوب 

. مینکیم لح  ار  هّیضق  يرفن  ود  مسریم  ناتتمدخ  مدوخ  حبص  زور  کی  دیئامن  رظن  فرص  عوضوم  نیرد  ینلع  ثحب  زا  دیریذپب و 
نیا اذـل  دریگ  رارق  ثحب  دروـم  عوـضوم  نیا  هک  دـنروآیم  راـشف  نمب  تسا  بـش  دـنچ  رـضاح  ناـیاقآ  نوـچ  مریـصقتیب  هدـنب  ظـفاح :

نایاقآب یتکسم  باوج  هک  دشاب  هتـشادن  يررـض  منکیم  نامگ  دیراد  مالک  رد  تناتم  امـش  نوچ  مدومن  نایاقآ  لیم  قباطم  ار  تساوخرد 
. تسام اب  قح  هک  دیئامن  قیدصت  ای  ددرگ و  مهارف  ناشرطاخ  ياضر  هک  دیهدب 

. ددرگ اّمعم  نیا  ّلح  میراد  راظتنا  یگمه  تسا  حیحص  باون :
یلایل رد  هک  ياهلّصفم  تاحورشم  اب  متـشادن  راظتنا  یمرتحم  لضاف  صخـش  امـش  لثم  زا  یلو  میامنیم  تعاطا  دیئامرفیم  رما  نوچ  یعاد :
الماک لوا  ياهبش  رد  هک  یتروص  رد  دیهدب  نایعیـش  هعماجب  رفک  تبـسن  مهزاب  مدومن  نایب  ار  روآرفک  تاهج  مدیناسر و  ضرعب  هیـضام 

. دوب دنهاوخن  رفاک  زگره  دنانیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  دمحم  لآ  دّمحم و  ناوریپ  نوچ  هیرشعانثا  هعیش  هک  مدومن  نشور  امش  يارب 
نایاقآ اـت  میاـمن  ضرع  باوج  هّدـحیلع  ار  کـی  ره  هدومن  کـیکفت  مه  زا  ار  اـهنآ  مراـچان  دـیدومرف  ناـیب  مه  رد  ار  یتـالمج  نوچ  و 
دننادب دنیایب و  نوریب  دناهدنکفا  اهنآ  لد  رد  هک  یتاهبـش  زا  هدومن و  تواضق  هنافـصنم  دوخ  سلجم  نیبئاغ  نینچ  مه  مرتحم و  نیرـضاح 

. دیدومن نایب  مرتحم  ياقآ  هک  تسین  نآ  رفک  قرط  دوب و  دنهاوخن  رفاک  زگره  نایعیش  هک 

دوشیمن رفک  بجوم  هباحص  رب  داقتنا  نعط و 

اهنآ رفک  بجوم  دـنیامنیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  جاوزا  زا  ضعب  هباحـص و  زا  نایعیـش  هک  يداـقتنا  نعط و  هک  دـیدومرف  ـالوا 
. هدیدرگ

هچ ات  درادن  تّمذم  ادبا  هک  دـشاب  ناهرب  لیلد و  هب  دنتـسم  داقتنا  نعط و  رگا  اعطق  دـیدومن  ار  نایب  نیا  ناهرب  لیلد و  هچ  يور  مدـیمهفن 
. دشاب روآرفک  هکنآب  دسر 

نعط و مه  تهجیب  دـشاب  یباحـص  ول  ینمؤمب و  ضرف  رب  ددرگیمن ، رفک  ببـس  مهزاب  دـشاب  ماهتا  ضحم  ناهرب و  لیلد و  نودـب  رگا  و 
ینایـصع قسف و  ره  تسا  یهیدب  دننک  انز  ای  دنروخب  بارـش  هکنآ  دننام  دنوشیم  قساف  هکلب  دش  دنهاوخن  رفاک  دنیامنب  مه  ینعل  ای  دقن و 

. تسا ضامغا  وفع و  لباق 
باحصأ هب  هک  یسک  دیوگ  لحنلا  للملا و  یف  لصفلا  باتک  موس  ءزج  رد ص 227  يرمق  دلوتم 456  یسلدنا  يرهاظ  مزح  نبا  هچنانچ 

دوب دهاوخ  قساف  دـشاب  یئانیب  تریـصب و  يور  رگا  تسا و  روذـعم  ینادان  لهج و  يور  زا  دـهد  مانـشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  نوچ  هکنآ  دصقب  هک  دوشیم  رفاک  یتقو  هدش  لوغشم  يدزد  انز و  لیبق  زا  یـصاعمب  هکنآ  دننام 

. دش دهاوخ  رفاک  تقو  نآ  هتبلا  هک  وا  لوسر  ادخ و  اب  تناها  توادعب و  دوشیم  یهتنم  هک  دهد  مانشد  دشابیم 
قفانم بطاح  ندرگ  هدب  هزاجا  درک  ضرع  ربمغیپ  هب  هنع  هّللا  یضر  رمع  هفیلخ  هچنانچ  ددرگیمن  رفک  بجوم  هباحصب  مانشد  فرص  ّالا  و 
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: دـشن رفاک  نداد  واب  قافن  تبـسن  مانـشد و  نیا  يارب  کلذ  عم  دوب ) ردـب  باحـصا  زا  نیرجاـهم و  گرزب و  هباحـص  زا  هکنآ  اـب   ) منزب ار 
. همالک یهتنا 

. دناوخ رفاک  امش ، نیقی  قدص و  ضرفب  هباحص  دارفا  زا  یضعبب  نداد  مانشد  يارب  ار  نایعیش  تسا  نکمم  روطچ  سپ 
تقیقح قح و  زا  اـهعافد  فاـصنا  يور  زا  دوـخ  هربـتعم  بتک  رد  امـش  هدـیقع  فـالخ  رب  امـش  ياـملع  زا  نیمدـقتم  رباـکا  هکنآ  لاـح  و 

. دناهدومن
ار اهنآ  هدرک و  در  دناهدروآ  هعیـش  رفک  رد  امـش  ياملع  نیبّصعتم  هک  ار  یهوجو  فقاوم  رد  یعفاش  یجیا  نمحرلا  دـبع  یـضاق  هلمج  زا 

. هتسناد هنابّصعتم  رظن 
. دشابیمن روآرفک  مه  نیخیش  ّبس  یّتح  دشابیمن  رفک  ادبا  هباحص  متش  ّبس و  دسیونیم  احیرص  یلازغ  دمحم  ماما  و 

دشابیم و لاکـشا  دروم  دنرفاک  هباحـص  ناگدننک  ّبس  دنیوگ  بّصعتم  یعمج  هکنیا  دیوگ  یفـسن  دیاقع  حرـش  رد  ینازاتفت  دعـس  الم  و 
تالیوأت هکلب  دنتفرگ  هدیدن  ار  اهنآ  لامعا  ياهیدب  دنتشاد  نظ  نسح  هباحـصب  نادنمـشناد  زا  ضعب  هکنآ  هچ  تسا  مولعم  ریغ  اهنآ  رفک 
یئاهگنج رما  نیا  رب  لیلد  هدوبن و  مسق  نیا  هکنآ  لاح  و  دـندوب ، نوصم  قسف  یهارمگ و  زا  هّللا  لوسر  هباحـص  دـنتفگ  دـندومن و  هدراـب 

لامعاب راداو  ار  اهنآ  یبلط  هاج  تداسح و  دـندوب و  نایـصع  قسف و  لها  هارمگ و  اهنآ  هک  دـیامنیم  تباث  هداتفا  قافتا  اـهنآ  نیب  هک  تسا 
دـقن و لیلد  لقن  اب  یـسک  رگا  سپ  دـندوبن ، تشز  ياـهراک  زا  نوصم  هک  هباحـص  زا  ناـگرزب  یتح  دـندشیم ، فرحنم  هدومنیم و  تشز 

لامعا یخرب  یلو  دندومنن . لقن  هدومن  یـشوپمشچ  نظ  نسح  يور  یـضعب  هکنآ  هچ  دـش  دـهاوخن  رفک  بجوم  دـیامنب  اهنآ  زا  يداقتنا 
هدید ار  ادـخ  لوسر  هک  یباحـص  ره  هکنآ  يارب  دنتـسه ، رفاک  اهنآ  تفگ  ناوتیمن  زگره  دـنهدیم ، رارق  داقتنا  دروم  هدومن و  لقن  ار  اهنآ 

رامشب یمالسا  قرف  زا  ار  نایعیـش  لوصالا  عماج  بحاص  يرزج  ریثا  نبا  اهنیا  رب  هوالع  ینعمب ، لقن  یهتنا  تسا ، هدوبن  هانگیب  موصعم و 
. دیئامنیم اهنآ  رب  رفک  تابثا  هنوگچ  امش  هدروآ 

ّبس و اهنآب  یـصاخشا  ءافلخ  تایح  نامز  هک  تسا  نآ  ناشلامعا  تهج  هباحـص  زا  یـضعب  ناگدـننک  ّبس  رفک  مدـع  رب  لئالد  هلمج  زا 
. دندادیمن اهنآ  لتق  رفکب و  رما  ءافلخ  کلذ  عم  دندادیم  کیکر  ياهمانشد  دندومنیم و  متش 

صیخلت رد  یبهذ  دنـسم و  لوا  ءزج  رد ص 9  لبنح  دمحا  ماما  كردتـسم و  مراهچ  ءزج  رد ص 335 و 354  يروباشین  مکاح  هکناـنچ 
نامز رد  هک  دـنیامنیم  لقن  مولعلا  ءایحا  مود  دـلج  رد  یلاّزغ  ماما  ءافـش و  باتک  مراهچ  ءزج  لوا  باـب  رد  ضاـیع  یـضاق  كردتـسم و 

یملسا هزرب  وبا  دندش  رثأتم  نیرضاح  هک  يروطب  داد  مانـشد  دومن و  یـشاّحف  وا  رب  ادیدش  وا و  رب  دش  دراو  يدرم  يزور  رکب  وبا  تفالخ 
رگم دیامنب  یمکح  نینچ  دناوتیمن  يدحا  تسا  نینچ  هن  تفگ  رکب  یبا  دیدرگ  رفاک  هکنآ  هچ  مناسر  لتقب  ار  وا  هدـب  هزاجا  هفیلخ  تفگ 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
یلو دـیامنیمن  لتقب  رما  رفکب و  مکح  دونـشیم و  ار  مانـشد  متـش و  ّبس و  هفیلخ  دوخ  دـنرتنابرهم  ردام  زا  هیاد  نّنـست  لها  نایاقآ  اعقاو 

. دنیامنیم هباحص  ّبس  نوچ  دنامّدلا  رودهم  رفاک و  نایعیش  هک  دوخ ) تالایخ  ضرف و  يور   ) دننکیم اوغا  ار  ربخیب  ماوع  مرتحم  نایاقآ 
یلع نینمؤملا  ریما  ءافلخ  لضفا  هباحص و  زا  لمکا  درفب  هک  ار  وا  عابتا  هیواعم و  مرتحم  نایاقآ  ارچ  سپ  تسا  روآرفک  هباحـص  ّبس  رگا 

ترتع تیب و  لها  اب  گنج  نآ  تسا و  رگید  رما  امـش  فده  دینادب  سپ  دیناوخیمن  رفاک  دندومن  نعل  ّبس و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب 
. دشابیم اهنآ  ناوریپ  هرهاط و 

ءاملع و مامت  هک  دیئامنیمن  نینمؤملا  ّما  هشیاع  رفکب  مکح  نایاقآ  ارچ  سپ  تسا  روآرفک  نیدـشار  يافلخ  اصوصخم  هباحـص  ّبس  رگا 
ار تفرخ  ریپ  نیا  دیشکب  ینعی  رفک  دقف  الثعن  اولتقا  تفگیم  انلع  دومنیم و  متش  ّبس و  نامثع  هفیلخب  هتـسویپ  دناهتـشون  ناتدوخ  نیخروم 

. هدش رفاک  قیقحتب  سپ  دشاب ) نامثع  دارم  هک  )
رداص ار  شلتق  مکح  رفاک و  ار  وا  ناـیاقآ  امـش  يروف  دوب  رفاـک  نوچ  دنتـشک  ار  ناـمثع  دـش  بوخ  دـیوگب  مولظم  هعیـش  درف  کـی  رگا 
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دروم ار  وا  مه  امش  دندومنن ؟؟ رجز  عنم و  ار  وا  هباحص  هن  هفیلخ  هن  دناوخ  رفاک  لثعن و  ار  وا  هشیاع  نامثع  دوخ  روضح  رد  یلو  دیئامنیم 
. دیهدیمن رارق  تمذم 

. هتفرگ رارق  راتفگ  دروم  هک  دراد  ینعم  هچ  لثعن  رگم  بحاص  هلبق  باون :
يدوهی زین  دـنیوگ و  ار  تفرخ  ریپ  لثعن  دـیوگ  لثعن  ینعم  رد  ۀـغللا  سوماق  رد  تسا  ناتدوخ  گرزب  ياـملع  زا  هک  يداـبآزوریف  یعاد :

رد رجح  نبا  دیوگ  هوالعب  هتفگ  ار  ینعم  نیمه  ینیوزق  هماّلع  سوماق  حراش  دندومنیم و  هیبشت  واب  ار  نامثع  هک  هنیدـم  رد  دوب  یـشیررپ 
رد دوب  یـشیررپ  يدوهی  لثعن  ینعی  نامثع . هب  هبـشی  ّینایحل  لجر  وه  ۀـنیدملاب  ناک  ّيدوهی  لـثعن  نا  هک  تسا  هدرک  رکذ  هبتنملا  ةرـصبت 

. دندومنیم واب  هیبشت  ار  نامثع  هنیدم  مدرم  هک  هنیدم 
روضح ربنم  يالاب  رد  رکب  یبا  هفیلخ  ارچ  سپ  دوشیم  رفاک  هدنهد  مانـشد  تسا و  حیبق  رما  دـب و  هباحـصب  نداد  مانـشد  رگا  رتالاب  همه  زا 

ار رکب  یبا  هکلب  دیوشیمن ، رثأتم  چیه  امش  داد !؟ مانشد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هباحـص  زا  لمکا  درفب  نیملـسم  هعماج  هباحص و 
. دیئامن حیبقت  دیاب  هکنآ  لاح  دیئامنیم و  سیدقت 

. هداد مانشد  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هفیلخب  هنع  هّللا  یضر  رکب  یبا  هفیلخ  اجک  دینزیم  تمهت  ارچ  ظفاح :
جهن حرش  مراهچ  دلج  هب ص 80  دیئامن  هعجارم  تسبوخ  میئامنیمن  لقن  مینکن  ادیپ  ملع  يزیچب  ات  میتسین  تمهت  لها  ام  دیـشخبب  یعاد :

وه ۀنتف  ّلکل  ّبرم  هبنذ  هدیهش  ۀلاعث  وه  اّمنا  تفگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  داقتنا  ماقم  رد  ربنم  يالاب  دجـسم  رد  رکب  یبا  هک  هغالبلا 
. یغبلا اهیلا  اهلها  ّبحا  لاّحط  ّماک  ءاسنلاب  نورصنتسی  ۀفعضلاب و  نونیعتسی  تمره  ام  دعب  ۀعذج  اهورک  لوقی  يذلا 

دیامنب اهنآب  هعیـش  کی  هک  يداقتنا  نعط و  اب  نینمؤملا  ریما  نیدـحوملا  یلومب  ار  رکب  یبا  هفیلخ  ياهـشحف  دـینک  هقباـطم  ناـیاقآ  کـنیا 
. دراد توافت  ردقچ 

رگا دنـشاب و  رفاـک  ناـشناوریپ  هیواـعم و  هشیاـع و  شرتـخد  رکب و  یبا  یتسیاـب  تـسا  روآرفک  باحـصا  زا  یکیب  نداد  مانـشد  رگا  سپ 
. دینادب رفاک  ار  نایعیش  تهج  نیاب  دیناوتیمن  امش  تسین  روآرفک 

. دنشابیمن لتقلا  بجاو  رفاک و  ناگدنهدمانشد  ناتگرزب  ءافلخ  ءاهقف و  ياواتف  ماکحا و  قبط  هچنانچ 
لوا باب  رد  ضایع  یـضاق  تاقبط و  باـتک  مجنپ  ءزج  رد ص 279  بتاک  دعـس  نبا  دنـسم و  موس  دلج  رد  لبنح  دـمحا  ماما  هکنانچمه 
ّبس یناث  هفیلخ  باّطخلا  نب  رمعب  یـصخش  هک  تشون  واب  هفوک  زا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هفیلخ  لماع  هک  دناهدومن  لقن  ءافـش  مراهچ  ءزج 

یناملسمب ندومن  متش  ّبس و  يارب  دوشیمن  حابم  یناملسم  چیه  نوخ  تشون  باوج  رد  میـشکب  ار  وا  دیهدیم  هزاجا  هداد  مانـشد  هدومن و 
. دشاب هداد  مانشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  هدنهد  مانشد  رگم 

رفکب رهاظت  یلو  نمؤم  ابلق  یـسک  رگا  هک  تسنیا  نآ  ناوریپ  يرعـشا و  نسحلا  وبا  نوچ  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  دـیاقع  لاوقا  نیا  رب  هوالع 
مانشد ادیدش  رذع  نودب  ار  لوسر  ادخ و  ای  دزیخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  گنجب  ای  هریغ ) تینارـصن و  تیدوهی و  دننام   ) دیامن
عالطا يدـحا  وا  بلق  زا  نوچ  تسا و  یبلق  هدـیقع  نامیا  هکنآ  هچ  دومن  يراج  وا  رب  رفک  مکح  ناوتیمن  دوشیمن و  رفاک  کـلذ  عم  دـهد 

. هتشاد رهاظت  هبنج  طقف  ای  هدوب  بلق  لد و  يور  زا  رفکب  رهاظت  دیمهف  ناوتیمن  درادن 
لصفلا باتک  مراهچ  ءزج  رد ص 204 و 206  یسلدنآ  مزح  نبا  اصوصخم  دناهدومن  جرد  دوخ  بتک  رد  يرعشا  ياملع  ار  بتارم  نیا  و 

. تسا هدومن  لقن  ار  دیاقع  نیا  اطوسبم 
تابجاو و زا  رونا  عرش  ماکحا  مامتب  لماع  ربمغیپ و  ادخ و  عیطم  لدکاپ  دّحوم  نایعیش  رب  رفک  مکح  نایاقآ  هنوگچ  تروص  نیا  رد  سپ 

هباحـص زا  یـضعب  هب  ناشدوخ ) لایخب   ) ناهرب لیلد و  اب  مانـشد  متـش و  ّبس و  اهنآ  زا  یـضعب  هکنآ  ضرفب  دـیئامنیم ، رداـص  تابحتـسم 
. دیئامنب اهنآ  رفکب  مکح  ناتدوخ  نایاوشیپ  رباکا  راتفگ  دیاقع و  قبط  دیناوتیمن  امش  دنیامنب 

مود دلج  یبلح ص 107 و  هّیبلحلا  ةریـس  مّود  دلج  لبنح ص 236 و  دمحا  دنـسم  مود  دلج  دـننام  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هکنآ  لاح  و 
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ربمغیپ دوخ  روضح  رد  هک  هدیسر  رایسب  مهریغ  يدحاو ص 118 و  لوزنلا  بابسا  داهج و  باتک  ملسم  حیحص  يراخب ص 74 و  حیحص 
دومنیم و هدهاشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندزیم و  ار  رگیدکی  هکلب  دندادیم  مانـشد  مهب  هریغ  رکب و  یبا  دننام  باحـصا  ابلاغ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لباقم  رد  باحـصا  عازن  گنج و  رابخا  لیبق  نیا  هتبلا   ) دادـیم ناشحالـصا  دـناوخیمن و  رفاک  ار  اهنآ 

(. هعیش ياملع  ياهباتک  رد  هن  تسا  ننست  لها  ءاملع  بتک 
لیلد و نودب  رگا  دوشیمن و  رفک  بجوم  هباحـص  زا  يدـحاب  مانـشد  نعل و  هک  دیدینـش  نایب  رـصتخم  نیمه  اب  ار  ناتلوا  داریا  باوج  سپ 

. دشابیم شزرمآ  وفع و  لباق  یقسف  لمع  ره  رفاک و  هن  دنوشیم  قساف  دنیامنب  ینعل  ّبس و  ناهرب 

هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هجوت  دروم  هباحص  دب  کین و  لامعا 

هکلب مراد  قیدصت  مه  یعاد  تسا  حیحص  دناهدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  میظعت  مارتحا و  ریقوت و  دروم  هباحـص  دیدومرف  ایناث 
هدوب و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  هعلاطم  هجوت و  دروم  صاخشا  لامعا  دب  کین و  هک  دناقفّتم  شناد  ملع و  لها  نیملسم و  مومع 

. دندومرف ریدقت  ار  یئاط  متاح  تواخس  ناوریشونا و  تلادع  هچنانچ  دندومنیم  ریدقت  ار  يدرف  ره  کین  لمع 
زا هک  هدوب  یکین  لمع  نامهب  طوبرم  دندومنیم  یعمج  ای  يدرف  زا  ریدقت  ریقوت و  رگا  ترـضح  نآ  هک  تسا  مّلـسم  مه  بلطم  نیا  یلو 

. هدیدرگ رداص  اهنآ 
تبقاع نسح  تمالـس و  رب  تلالد  ناشیا  زا  فـالخ  رودـص  زا  لـبق  یـصوصخم  لـمع  رد  یعمج  اـی  يدرف  ریدـقت  ریقوت و  تسا  یهیدـب 

. تسین زئاج  دشاب  مه  رودصلا  مولعم  هکنآ  اب  نایصع  رودص  زا  لبق  تبوقع  هکنآ  هچ  دنکیمن 
ررکم هاگآ و  وا  تبقاع  ءوس  تواقـش و  يدارم و  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  لمع  زا  هکنآ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هچنانچ 

. دومرف احیرص  سلجم  کی  رد  یتسه و  نم  لتاق  وت  دومرفیم  واب  مه 
یلتق دیری  هتایح و  دیرا 

يدارم نم  لیلخ  نم  كریدغ 
. دیامنیمن مات  هدافا  دیامن  یصوصخم  لمع  لعف و  نسح  رب  تلالد  هک  یتیاور  سپ  دماین  رب  وا  تبوقع  ماقم  رد  کلذ  عم 

ناوضرلا تعیب  زا  باوج 

تمذم هن  دناحدم  قحتـسم  دندومن  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هرجـش  تحت  رد  دندوب و  رـضاح  ناوضرلا  تیب  رد  هباحـص  نوچ  دیدومرف  اثلاث 
. دنتشگ هفیرش  هیآ  لومشم  نوچ 

تعیب هک  صوصخم  لعف  نآ  زا  تسا  هّیلما  ءاضر  قیفوتلا  دنع  هروکذم  هیآ  لولدم  هک  دـناهداد  اهباوج  عوضوم  نیا  رد  ءاملع  زا  نیققحم 
. یناگدنز لحارم  مامت  رد  رمع  رخآ  زور  ات  يدبا  ياضر  هن  تسا 

تایآ لومشم  اهنآ  زا  ياهّدع  هک  دندوب  رـضاح  تما  زا  رفن  دصناپ  رازه و  هّیبیدح  رد  هرجـش ) تحت   ) تعیب نآ  رد  هک  دینادیم  دوخ  اریز 
. داد شتآ  رد  دولخ  هدعو  ار  اهنآ  ادخ  هک  دندش  قافن 

نادیواج تشهب  رد  رگید  تمسق  شتآ و  رد  دّلخم  اهنآ  زا  یتمسق  هکنآ  لاح  دنـشاب و  یـضار  ياهّدع  زا  لوسر  ادخ و  تسا  نکمم  ایآ 
. دنشاب

نانآ ینعی  هدوب  حـلاص  لمع  صلاخ و  نامیاب  ّقلعم  هکلب  هدوبن  هرجـش  تحت  تعیب  رثا  رد  اهنت  یلاعت  يادـخ  تیاـضر  دوشیم  مولعم  سپ 
. دنتفرگ رارق  تنج  رد  دولخ  راگدرورپ و  ياضر  دروم  دندومن  تعیب  توبن  دیحوتب و  یبلق  داقتعا  اب  هک 

رد دـّلخم  هتفرگ و  رارق  يدـنوادخ  طخـس  دروم  دـندرکن  تعیب  دنتـشاد و  نامیا  ای  دـندومن و  تعیب  دنتـشادن و  نامیا  ای  هک  یناسک  اما  و 
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. دوب دنهاوخ  شتآ 
نامیا زور  نآ  دوشیم  مولعم  دـناشتآ  رد  دـّلخم  هک  یـصاخشا  تسین و  راگدرورپ  ياضر  زا  یفاک  اهنت  هرجـش  تحت  تعیب  نیاربانب  سپ 
ریدقت دروم  هک  دشیم  رداص  هباحص  زا  هیضرم  هنسح  لاعفا  زا  ضعب  هک  تسین  نیملسم  زا  يدحا  راکنا  دروم  هک  تسا  یهیدب  دنتـشادن و 
یفالخ لمع  هکیمادام  هرجش ) تحت  رد  ندومن  تعیب  دننام   ) دوشیم عقاو  حدم  دروم  دوش  رهاظ  یسک  زا  هک  یکین  لمع  ره  هتبلا  هدوب و 

. تفرگ دهاوخ  رارق  داقتنا  دقن و  دروم  ددرگ  رهاظ  دشاب  یباحص  ول  نمؤم و  زا  مه  یتشز  لمع  رگا  و  ددرگن ، رهاظ  وا  زا 
. دنتسه لامعأ  نآ  یبوخب  نعذم  هدومن و  لقن  هتسویپ  ار  هباحص  کین  لامعا  لاعفا و  نایعیش  هعماج 

اب ترجاهم  ناوضرلا و  تعیب  لیبق  زا  دـنراد  اهنآ  کین  لامعاب  ناعذا  هک  یتلاح  رد  دـناهدمآ  رد  داقتنا  نعط و  ماقم  رد  هک  یناسک  نآ  و 
یلع تسدب  حتف  هکنآ  ول  و   ) اهگنجب ندش  رـضاح  ترـضح و  نآ  زا  ندومن  یئاریذـپ  راصنا و  دـننام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. دشابیم ناشثحب  دروم  ناسللا و  بطر  مه  اهنآ  تشز  دنسپان و  لامعا  اهنآ  زا  هرداص  کین  لامعا  ریاس  و  دشیم ) عقاو  مالّسلا  هیلع 
هکنآ لاح  هدیدرگ و  رهاظ  تشز  دنسپان و  لاعفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  دیئامرفیم  هک  تسا  روآتریح  یلیخ  ظفاح :

موجنلاک یباحصا  ّنا  هدومرف  هک  فورعم  ثیدح  رد  هداد و  رارق  تما  يادتقم  يداه و  ار  اهنآ  درف  درف  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. میریذپب میناوتیمن  ار  درفنم  هدیقع  ام  دیدرفنم و  دوخ  هدیقع  رد  امش  اعطق  متیدتها  متیدتقا  مهّیأب 

دینک ادتقا  نم  باحصاب  ثیدح  زا  باوج 

راـختفا ندروآ  نوریب  نآ  ناـیم  زا  ار  رهوـگ  هک  دـیتخادنا  یگرزب  خالگنـس  کـی  رد  ار  ریقح  هک  دـیدروآ  لاـقم  دـهاش  یثیدـح  یعاد :
دنـس رد  اـم  ثحب  هتبلا  و  مزادرپـب . امـش  یلـصا  باوجب  دـعب  منک و  ثحب  ارـصتخم  ثیدـح  نیا  فارطا  رد  يردـق  مراـچان  تسا  یگرزب 

. دشابیم ثیدح  لولدم  رد  ثحب  طقف  دیامنیم  رود  بلطم  زا  یلکب  ار  ام  اریز  دشابیمن  ادقن  نآ  مقس  تحص و  ثیدح و 
هباحص و دناهدیدرگ  قفوم  ترضح  نآ  زا  ثیدح  طبضب  ای  هدومن و  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یناسک  تسا  یهیدب 

. دشاب هریغ  یلاوم و  زا  اهنیا  زا  ریغ  هاوخ  راصنا و  رجاهم و  زا  هاوخ  دنیوگیم  باحصا 
زا هزنم  كاپ و  امومع  هّللا  لوسر  باحـصا  هباحـص و  دـیاهدومرف  روصت  رظن  نسح  يور  هک  تسنیا  دـیاهدومن  ناـیاقآ  هک  یگرزب  هابتـشا 

لاحب راوگرزب  لوسر  ادـخ و  هک  دـندوب  دـب  کـین و  زا  طولخم  ترـضح  نآ  باحـصا  هدوبن  روطنیا  هکنآ  لاـح  دـناهدوب و  بویع  عیمج 
رد بازحا  هبوت و  دـننام  دـیجم  نآرق  روس  ریاس  رد  هک  یتاـیآ  نوقفاـنم و  هروس  ینعم  نیا  رب  لـیلد  دنتـشاد و  یهاـگآ  اـهنآ  دـب  بوخ و 
زا ضعب  دناهدومن و  لقن  ار  اهنآ  بلاثم  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هدـیدرگ  دراو  باحـصا  زا  نیقـساف  نیقفانم و  تمذـم 

هدومن فیلأت  فینـصت و  هباحـص  بلاثم  رد  یـصوصخم  باتک  دشابیم  امـش  ءاملع  نایعا  زا  هک  یبلک  بیاس  دّمحم  نب  ماشه  دننام  اهنآ 
. تسا

ود نامدرم  دـناهدومرف  یفرعم  شتآ  لها  تمذـم و  ار  اـهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـیجم و  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ینیقفاـنم  و 
نیا رد  دندوب ، ترضح  نآ  باحـصا  کلـس  رد  اهنآ  یمامت  هدوب و  بارخ  دساف و  اهنآ  نطاب  دنتـشاد و  یناملـسم  رهاظ  هک  دندوب  یئور 

. میبای تاجن  میئامن  ادتقا  اهنآ  زا  کی  رهب  هک  میشاب  هتشاد  کین  رظن  ترضح  نآ  باحصا  مامتب  میناوتیم  هنوگچ  تروص 
رب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  لتق  ددص  رد  یلو  دنتشاد  هتسارآ  يرهاظ  هک  دندوبن  باحـصا  نیقفانم  نامه  زا  هبقع  ناتـساد  رد  ایآ 

. دندمآ
. تسا مولعم  ریغ  نآ  تحص  دننادیم و  هعیش  ياههتخاس  زا  ءاملع  زا  یعمج  ار  هبقع  ناتساد  ظفاح :

حضاو و روهشم و  يردقب  هیضق  نیا  دیداد  رارق  راتفگ  كردم  ار  بصاون  جراوخ و  باحـصا  زا  ياهّدع  دیاقع  دیدومرف  یفطلیب  یعاد :
. دشابیم ناتدوخ  ياملع  قیدصت  دروم  هک  تسا  ضیفتسم  راکشآ و 
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دشابیم ناتدوخ  نادنمشناد  ءاهقف و  رباکا  زا  هک  یعفاش  یقهیب  نیـسح  نب  دمحأ  رکب  وبا  ظفاح  فیلأت  ةوبنلا  لئالد  باتکب  دیئامن  هعجارم 
جهن حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لیفط و  وبا  زا  دنـسم  مجنپ  دلج  رخآ  رد  لبنح  دمحا  ماما  تاور و  هلـسلس  اب  ادنـسم  ار  هبقع  نطب  ناتـساد 

. دندومرف نعل  بش  نآ  رد  ار  باحصا  زا  یتعامج  ترضح  هک  تسا  روهشم  هضافتسا  روطب  دناهدومن و  طبض  هغالبلا 

ربمغیپ لتق  دصق  هبقع و  ناتساد 

نایب ارـصتخم  ول  تسا و  ینمتم  دـنناسر  لتقب  ار  ادـخ  لوسر  دنتـساوخیم  یـصاخشا  هچ  تسا و  هدوب  هچ  هبقع  هّیـضق  بحاص  هلبق  باون :
. دیئامرف

هللا یلص  مرکا  لوسر  لتقب  هنامرحم  میمصت  نیقفانم  زا  رفن  هدراهچ  كوبت  هوزغ  زا  تعجارم  رد  هک  دناهتشون  نیقیرف  ياملع  رباکا  یعاد :
یلمع ار  دوخ  میمصت  دنتساوخ  دنیامنب  روبع  دیاب  یکی  یکی  طقف  هک  دوب  هوک  هنماد  رد  یکیراب  هار  هک  هبقع  نطب  رد  دنتفرگ  هلآ  هیلع و 

مه اب  دندمآ و  هّدع  نآ  یتقو  دیدرگ  ناهنپ  هوک  هنماد  رد  دنداتسرف  ار  یعخن  هفیذح  ترـضح  نآ  داد  ربخ  ار  ادخ  لوسر  لیئربج  دنیامن 
ترـضح دومن  یفرعم  ار  اهنآ  دیناسر و  ترـضح  نآب  ار  دوخ  هفیذح  دـندوب  هّیما  ینب  زا  اهنآ  رفن  تفه  هک  تخانـش  ار  همه  دـندز  فرح 

زا ار  رتش  هفیذح  هتفرگ  ار  رتش  راهم  رسای  راّمع  دومن  تکرح  ودرا  رب  مّدقم  ترضح  بش  لوا  دشابیم  ام  رادهگن  ادخ  شاب  رادزار  دومرف 
باترپ رتش  لباقم  دایرف  اب  نغور ) زا  رپ  ياههشیـش  ای   ) هدرک گیر  زا  رپ  ار  دوخ  ياهّهبد  اـهنآ  دندیـسر  کـیراب  هارب  یتقو  دـناریم  بقع 

هدومن و رارف  مه  اهنآ  دومرف  ظفح  ار  ترـضح  نآ  یلاعت  يادخ  یلو  دیامن  باترپ  قیمع  هّردب  ار  ترـضح  نآ  هدیمر و  رتش  هک  دـندومن 
. دندومن ناهنپ  ار  دوخ  تیعمج  رد 

!؟ هدوب تیاده  هار  اهنآ  يوریپ  کین و  اهنآ  لمع  نیا  سپ  دندوبن  باحصا  زا  رگم  اهنیا 
ثیدح لقن  ای  دناهدید  ار  ربمغیپ  هک  یناسک  ینعی  هّللا  لوسر  باحـصا  دنتفگ  یتقو  هک  دورب  اجنآ  ات  یمدآ  ینیبشوخ  تسا  راوازـس  ایآ 

هکلب یجان  ناوضر و  هضور  لها  یگمه  دـنیوگب  دـننیبن و  ار  اـهنآ  ياهیدـب  بویع و  دـننک  نیع  ضمغ  رگید  دـناهدومن  ترـضح  نآ  زا 
!؟ دنشابیم یجان  مه  اهنآ  زا  کی  ره  ناوریپ 

هدومنن نایوگغورد  زا  يوریپ  هب  رما  ربمغیپ 

دایز هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  تفگ  دز و  هنایزات  ار  وا  رمع  هفیلخ  هک  مدومن  وا  تالاحب  هراشا  لبق  ياهبـش  هک  باّذک  هریره  وبا  ایآ 
هریغ بدنج و  نب  ةرمس  دننام  باحصا  زا  نارگید  نینچمه  هدوبن  رایـسب  ثیداحأ  لقان  هدوبن و  باحـصا  ءزج  دنکیم  لقن  غوردب  ثیدح 
لاّعج باّذک و  زا  دینک  يوریپ  دیامنیم  رما  ار  تما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایآ  دندوبن  باحـصا  زا  دندومنیم  ثیدـح  عضو  هک 

. دیوش تیاده  ات 
دنباییم تیاده  دندومن  ءادتقا  رگا  باحصا  زا  کی  رهب  هک  تسا  حیحص  دیداد  رارق  باحصا  تمظع  كردم  امـش  هک  یثیدح  نیا  رگا 

مه اب  باحـصا  زا  هتـسد  ود  رگا  میوش  تیادـه  ات  مینک  کی  مادـک  زا  يوریپ  ام  دـنتفر  فلاخم  هار  ود  باحـصا  زا  نت  ود  رگا  دـیئامرفب 
. میوش راگتسر  ات  میئامنب  هتسد  مادک  زا  يوریپ  ام  دندش  هدیقع  رد  فلاخم  ای  براحم و 

زا مادک  ره  دیئامن  تقد  روغ و  دندومن  تفلاخم  رگا  دندومنیمن و  زگره  یگنج  تفلاخم و  مه  اب  هّللا  لوسر  كاپ  باحصا  الوا  ظفاح :
. دینک يوریپ  اهنآ  زا  تسا  رتلدتسم  ناشراتفگ  رتکاپ و  اهنآ 

زا رگید  هتـسد  نآ  اـعطق  میتخانـش  قح  لـها  كاـپ و  ار  ود  زا  یکی  میدوـمن و  قـیقحت  میدرک و  روـغ  اـم  رگا  امـش  ناـیب  نیارباـنب  یعاد :
؟ دوب دنهاوخ  لطاب  رب  كاپان و  باحصا 

. تفای تیاده  هدومن و  ادتقا  هباحص  زا  کی  رهب  دوشیمن  هکنآ  هچ  ددرگیم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  القع  دوخ  يدوخب  ثیدح  نیا  سپ 
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هفیقس رد  باحصا  تفلاخم 

یبا ناملس و  دننام  ار  باحصا  زا  ياهّدع  هقیرط  دندومن  يوریپ  اهنیا  اریز  دیراد  نایعیشب  يداریا  هچ  امش  تسا  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  و 
هراشا هتشذگ  ياهبـش  رد  البق  هک  ار  اهنآ  لاثما  نیتداهـشلا و  وذ  همیزخ  یعخن و  هفیذح  يراصنا و  بویا  وبا  رـسای و  رامع  دادقم و  رذ و 

. دندرک مه  هّجاحم  تفلاخم و  هکلب  دندومنن و  رکب  یبا  اب  تعیب  هک  میدومن  اهنآ  مانب 
رد هکنآ  لاح  دندوب و  لطاب  رب  اهنآ  زا  هتسد  کی  اعطق  دندوب  قح  هتسد  مادک  دنداتسیا  مه  لباقم  رد  هک  باحـصا  زا  هتـسد  ود  نیا  سپ 

!؟ دیوشیم تیاده  دینک  ادتقا  باحصا  زا  کی  رهب  دیوگیم  دیدومن  لقن  امش  هک  یثیدح 

رمع رکب و  یبا  اب  هدابع  نب  دعس  تفلاخم 

رد تفر  ینس  هعیش و  زا  یمالسا  نیخروم  روهمج  قافتاب  درکن  تعیب  رمع  رکب و  یبا  اب  هک  دوبن  باحصا  زا  يراصنا  هدابع  نب  دعس  رگم 
. دشابیم تیاده  هار  ثیدح  نیا  مکحب  رمع  رکب و  یبا  اب  تفلاخم  ندرک و  واب  ءادتقا  سپ  دش  هتشک  رمع  تفالخ  طساوا  ات  دنام  ماش 

هرصب رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  ریبز  هحلط و  مایق 

امّلسم امش  هدیقعب  و   ) دوبن ربمغیپ  قح  هفیلخ  لباقم  رد  اهنآ  مایق  ایآ  دندوبن ؟ هرجش  تحت  ناگدننک  تعیب  باحـصا و  زا  ریبز  هحلط و  ایآ 
يوریپ و دنتفرگ  رارق  مه  لباقم  رد  هک  باحصا  زا  هتسد  ود  نیا  ایآ  دندیدرگن  ناناملسم  زا  يرایسب  نوخ  نتخیر  ببـس  و  مراهچ ) هفیلخ 

اریز دیاهدومیپ  طلغ  هار  دندوب  قح  دندوب  باحـصا  عبات  نوچ  هتـسد  ود  ره  دیئوگب  رگا  هدوب  تیادـه  ببـس  نانآ  زا  کی  مادـکب  ءادـتقا 
. دشاب اهنآ  هاگلزنم  ناوضر  هضور  تیاده و  لها  ود  ره  براحم  هقرف  ود  هک  تسا  لاحم  نیّدض  نیب  عمج 

رگید لیلد  دوخ  نیا  لطاب و  رب  لباقم  فرط  هتفاـی و  تیادـه  دـندوب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  باحـصا  هک  یفرط  نآ  اـعطق  سپ 
تحت ناگدـننک  تعیب  زا  رفن  ود  اریز  دنراگتـسر  امامت  هرجـش  تحت  ناوضرلا  تعیب  رد  رـضاح  باحـصا  هک  امـش  هدومرف  لاطبا  رب  تسا 

یسک اب  گنج  ربمغیپ و  هفیلخ  لباقم  رد  مایق  هک  ناشلمع  نآ  ایآ  دنتساخرب ، قح  رب  هفیلخ  ماما و  گنجب  هک  دندوب  ریبز  هحلط و  هرجـشلا 
هملک دیئامرفب  تسا  نکمم  روطچ  سپ  هدوبن  ادخ  لوسر  اب  گنج  هدوبن و  یگرزب  گنن  یبرح  کبرح  دومرف  وا  هرابرد  ترضح  نآ  هک 

. دروآیم لماک  يراگتسر  ناوضرلا  تعیب  رد  ندوب  رضاح  ای  باحصا 

دندومنیم بس  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  صاع  نب  ورمع  هیواعم و 

هعمج زامن  هبطخ  رد  یتح  سلاجم  ربانم و  رد  هوالعب  دـندیگنج  ربمغیپ  هفیلخ  اب  هک  دـندوبن  باحـصا  زا  صاـعلا  نب  ورمع  هیواـعم و  اـیآ 
هللا یلص  مرکا  لوسر  ررکم  هک  دندومن  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکنآ  اب  دومنیم  نعل  ّبس و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

. هّللا ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  اّیلع  ّبس  نم  دومرف  هلآ  هیلع و 
ناگدننک بس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناسل  یلع  نوعلم  نب  نوعلم  عابتا  دیدروآ  كردم  امش  هک  یثیدح  نیا  هدعاق  يور  سپ 

لها هتفاـی و  تیادـه  دنتـشون ) ناـتدوخ  ياـملع  هچنآ  رب  اـنب   ) دـندوب ربـمغیپ  ادـخ و  ناگدـننک  بس  ۀـقیقحلا  یف  هـک  مالّـسلا  هـیلع  یلع 
. دناتشهب

عقاو دیدش  تارجاشم  تخـس و  تابراحم  هباحـص  نیب  نوچ  دیوگ  دراد  ینایب  عوضوم  نیا  رد  الـصفم  دصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت  لضاف 
هّیناوهـش تاذلب  لیم  تسایر و  بح  دانع و  دسح و  دقح و  يور  زا  هدـیدرگ  فرحنم  قح  قیرط  زا  اهنآ  زا  ضعب  هک  دوشیم  مولعم  هدـش 

. دندومن يدعت  ملظ و  عون  ره 
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لامعا هباحصب  نظ  نسح  تهج  زا  ءاملع  زا  ضعب  یلو  دندیدرگ  لامعا  عیاجف  بکترم  هدوبن  موصعم  یباحص  ره  نوچ  هک  تسا  یهیدب 
!؟ دندومن هدراب  تالیوأت  ار  اهنآ  تشز  راتفر  و 

. دهدیمن راتفگ  نیا  زا  شیب  هزاجا  تقو  رگید  هک  تسا  رایسب  امش  هلوقنم  ثیدح  نیا  لاطبا  رب  هسوسحم  لئالد  لیبق  نیا  زا 
هـشدخ شدانـسا  هلـسلس  رد  تاـعوضوملا  باـتک  رد  ناـتدوخ  ءاـملع  زا  يرایـسب  هچناـنچ  تسا  تاـعوضوم  زا  ثیدـح  نـیا  اـعطق  سپ 

. دناهدومن

تسا فیعض  موجنلاک  یباحصا  دانسا 

زا ّربلا  دـبع  نبا  لئاضف و  رد  ینطقراد  دـیوگ  هدومن و  لقن  ار  ثیدـح  نیا  ءافـشلا  حرـش  مّود  دـلج  هحفص 91  رد  ضایع  یـضاق  هچنانچ 
. دشابیمن یتّجح  ثیدح  نیا  دانساب  هک  دناهدروآ  وا  قیرط 

. هدوب ثیدح  نیا  تحص  رکنم  رازب  هک  هدومن  لقن  رمع  نبا  هّللا  دبع  زا  دوخ  دنسم  رد  دیمح  نبا  دبع  زا  زین  و 
. تسا فیعض  ثیدح  نیا  دانسا  هک  هدومن  لقن  رمع  نبا  هّللا  دبع  زا  عفان  زا  دوخ  دانساب  لماک  رد  يدع  نبا  دیوگ  زین  و 

. اهتنا تسا  فیعض  وا  دیناسا  یلو  تسا  روهشم  ثیدح  نیا  نتم  هک  هدومن  تیاور  یقهیب  دیوگ  نینچمه  و 
یئوـگغورد بذـک و  هب  مهتم  هک  يریـصن  هزمح  یبا  نبا  ةزمح  لاـحلا و  لوـهجم  نیـضغ  نبا  ثراـح  ثیدـح  نیا  دانـسا  رد  هکنآ  هـچ 

. تسا تباث  ثیدح  فعض  اذل  دنشابیم  دناهدوب 
. تسا لطاب  عوضوم و  بوذکم و  ثیدح  نیا  تسا  هتفگ  مزح  نبا  زین  و 

اعطق تسا  حیحـص  ثیدح  نیا  میئوگب  ضرف  رب  دشابیمن و  نآب  دانتـساب  ءاکتا  دامتعا و  لباق  هفیعـض  دانـسا  هلـسلس  اب  یثیدـح  نینچ  سپ 
میرک و باتک  زا  تیعبت  ترـضح  نآ  مکحب  هک  هدوب  باحـصا  زا  ناراکوکین  نابوخب و  ءادـتقا  دارم  هکلب  هدوبن  رظن  روظنم  نآ  تیمومع 

. دندومن هرهاط  ترتع 

دندوبن موصعم  هباحص 

يرـشب امومع  هباحـص  هکنآ  هچ  دوب  دهاوخن  تمذم  دروم  دوشب  هباحـص  ضعب  زا  يداقتنا  دقن و  رگا  دش  ضرع  هک  یتامدقم  نیا  اب  سپ 
. دناهدوب اطخلا  زیاج  دندوبن  موصعم  یتقو  سپ  موصعم  ریغ  يداع و  دندوب 

. دشیمن رداص  اهنآ  زا  یتیصعم  دندوب  لودع  اهنآ  یگمه  امّلسم  یلو  دندوبن  موصعم  هباحص  هک  میلئاق  مه  ام  ظفاح :
ناتدوخ ياملع  هربتعم  بتک  رد  هلوقنم  رابخا  هک  اریز  دیتسناد  یـصاعم  زا  اّربم  لداع و  ار  اهنآ  مّلـسم  روطب  هک  دـیدومرف  یفطلیب  یعاد :

. دندشیم یصاعم  بکترم  یهاگ  هنیرید  تداع  يور  هباحص  رباکا  زا  يرایسب  هک  دنکیم  مکح  ینعم  نیا  فالخ  رب 
. دیئامرف نایب  دیراد  امش  هچنانچ  میرادن  عالطا  رابخا  نینچ  زا  هک  ام  ظفاح :

یکی لقن  هب  هنومن  باب  نم  یعاد  هک  دندشیم  یصاعم  زا  يرایسب  بکترم  مه  مالـسا  رد  دندومنیم  تیلهاج  رد  هچنآ  زا  هتـشذگ  یعاد :
. میامنیم افتکا  رابخا  نآ  زا 

سلجم هباحـص  رابک  زا  ياهّدع  يرجه ) متـشه   ) هکم حتف  لاس  هک  دنیامنیم  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  زا  ناگرزب  هک  اریز 
. دندومن فرص  بارش  يّرس  سلجم  نآ  رد  هک  دنتشاد  یسنا 

ندیـشونب دسر  هچ  ات  دندشیمن  رـضاح  داسف  سلجم  رد  گرزب  هباحـص  هک  اریز  تسا  نیفلاخم  تالوعجم  زا  ربخ  نیا  عطق  روطب  ظفاح :
؟ تمرحب مکح  زا  دعب  بارش 

. دندومن ناتدوخ  ءاملع  دندومن  لعج  رگا  هکلب  تسین  نیفلاخم  تالوعجم  زا  اعطق  یعاد :
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زاب ام  يارب  ار  بلطم  نیا  دـیناوتیم  امـش  تسا  هدـش  هدرب  نیوعدـم  هناخ و  بحاص  مان  امتح  هدوب  رگا  یـسلجم  نینچ  بحاص  هلبق  باون :
. دیئامن

. هدیدرگ نایب  حوضو  روطب  امش  ءاملع  دزن  رد  الماک  بلطم  نیا  یلب  یعاد :
. ددرگ اّمعم  ّلح  ات  دیئامرف  نایب  تسا  ینمتم  باون :

يرس سلجم  رد  هباحص  زا  رفن  هد  ندروخ  بارش 

ار رفن  هد  داد و  لیکشت  یبارش  سلجم  دوخ  لزنم  رد  لهس  نب  دیز  هحلط  وبا  دسیونیم  يرابلا  حتف  مهد  دلج  رد ص 30  رجح  نبا  یعاد :
!؟ دورس ردب  ناگدشهتشک  نیکرشم و  رافک  هیثرم  رد  يراعشا  رکب  یبا  دندیشون و  بارش  یگمه  هک  درک  توعد  سلجم  نآب 

. دوش تقیقح  فشک  ات  دیئامرف  نایب  ام  يارب  دناهدومن  لقن  هچنانچ  دناهدومن  رکذ  ار  نیوعدم  ياهمان  ایآ  باون :
وبا يراصنا 7 ، بویأ  وبا  ءاضیب 6 ، نب  لهس  بعک 5 ، نب  ّیبا  حارج 4 ، هدیبع  وبا  باّطخلا 3 ، نب  رمع  هفاحق 2 ، یبا  نب  رکب  وبا  ، 1 یعاد :

تقو نآ  رد  هـک  کـلام  نـب  سنا  بوغـش 10 ، نب  رکب  وـبا  هشرخ 9 ، نب  كامـس  هناـجد  وبا  ، 8 تیبلا ) بحاـص  هدـننکتوعد و   ) هحلط
همه زا  زور  نآ  رد  نم  تفگ  هک  دیامنیم  لقن  سنا  دوخ  زا  ننس  متشه  دلج  رد ص 29  یقهیب  هچنانچ  هدوب ، سلجم  یقاس  هلاسهدجیه و 

(. سلجم رد  دیدش  همه  مه  ، ) مدوب سلجم  یقاس  رتکچوک و 
. دشابیم ام  نانمشد  ياههتخاس  زا  ربخ  نیا  راگدرورپ  تاذب  تینابصع ) اب  : ) خیش

بتکب هعجارم  تمحز  رگا  تسا و  مک  ناتتاعلاطم  تسین  مه  امـش  ریـصقت  دیدومن  دای  یئاجیب  مسق  دیتفر و  دـنت  یلیخ  مّسبت ) اب  : ) یعاد
. دینک رافغتسا  سپ  دناهتشون ، ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  دیدیدیم  دیدادیم  دوخب  ار 

نیا دانـسا  زا  ضعبب  میئامنیم  ار  ناتدوخ  ياملع  لوق  لقن  میئوگیم  هچنآ  ام  دینادب  هک  مرتحم  نایاقآ  نهذ  ندش  نشور  يارب  مدـش  راچان 
. میامن هراشا  مراد  رظن  رد  هک  هعقاو 

رمخلا میرحت  باب  هبرشا  باتک  رد  جاّجح  نبا  ملسم  و  دوخ ، حیحص  رد  هدئام  هروس  رد  رمخ  هیآ  ریـسفت  رد  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم 
نیدلا لالج  و  دوخ ، ریسفت  مود  دلج  رد ص 93 و 94  ریثک  نبا  و  دنسم ، میس  دلج  رد ص 181 و 227  لبنح  دمحا  ماما  و  دوخ ، حیحص 

هباصا و مراهچ  دلج  رد ص 22  ینالقسع  رجح  نبا  و  ریسفت ، متفه  دلج  رد ص 24  يربط  و  روثنملا ، ّرد  مّود  دلج  رد ص 321  یطویس 
نارگید ننس و  رد ص 286 و 290  یقهیب  يراقلا و  ةدمع  مهد  دـلج  رد ص 84  یفنح  نیدلا  ردب  و  يرابلا ، حتف  مهد  دـلج  رد ص 30 

. دناهدومن لقن  طوسبم  لّصفم و  ار  ایاضق  حرش 
. میرحت زا  دعب  هن  هدوب  میرحت  زا  لبق  دیاش  خیش :

عونمم بارش  هباحص  نیملـسم و  زا  ضعب  میرحت  تایآ  دورو  زا  دعب  دوشیم  مولعم  خیرات  ریـسافت و  بتک  رد  هجردنم  دعاوق  يور  یعاد :
. دندروخیم ار 

دنوادخ تفگ  هک  هدومن  لقن  یلع  نب  دیز  سومقلا  یبأ  زا  ادنسم  دوخ  ریبک  ریسفت  مود  دلج  رد ص 203  يربط  ریرج  نب  دمحم  هچنانچ 
َو ِساَّنِلل  ُِعفانَم  َو  ٌرِیبَک  ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  هرقب )  ) هروس هیآ 219  لوا  هبترم  هدومرف  لزان  هیرمخ  تایآ  هبترم  هس 

زامنب تسم  هدروخ و  بارـش  رفن  ود  یتح  ار  بارـش  دـندروخیم  هدـیدرگن و  هّبنتم  نیملـسم  یلو  دـیدرگ  لزاـن  اـمِهِعْفَن  ْنِم  ُرَبْکَأ  اـمُهُْمثِإ 
َو َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هک : هدومرف  لزاـن  ار  ءاـسن )  ) هروس 4 هیآ 43  دنوادخ  دنتفگیم  ینعمیب  تاملک  دـندش و  لوغـشم 

. َنُولوُقَت ام  اوُمَْلعَت  یَّتَح  يراکُس  ُْمْتنَأ 
نبا رجح و  نبا  راّزب و  تیاورب  انب   ) دروخ بارش  يدرم  يزور  هکنآ  ات  دنداتسیایمن  زامنب  یتسم  لاح  رد  یلو  ار  بارـش  دندروخیم  مهزاب 

اب دروآ  فیرـشت  بضغ  لاح  اـب  دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تفگ  ردـب  ناگهتـشک  هیثرم  رد  يراعـشا  و  دوب ) رکب  وبأ  هیودرم 
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هاگنآ مروخیمن  رگید  مسق  ادخب  شربمغیپ  ادخ و  بضغ  زا  ادخب  مربیم  هانپ  تفگ  دـنزب  ار  وا  تساوخ  دوب  شکرابم  تسد  رد  هک  يزیچ 
ُهُوِبنَتْجاَف ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  َو  ُباْصنَْألا  َو  ُرِْسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هک  هدئام )  ) هروس 5 هیآ 91  دیدرگ  لزان 

. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل 
زا مادک  ره  ینعی  دنتـشاد  دب  بوخ و  نیملـسم  نینمؤم و  ریاس  دننام  مه  هباحـص  دینادب  نایاقآ  هک  دوب  نآ  دـش  ضرع  هچنآ  زا  لصح  ام 

دندروخ ناطیش  بیرف  سفن  ياوه  عبات  مادک  ره  دندیسر و  تداعـس  هجرد  اهتنم  هب  دندوب  يّدج  ربمغیپ  ادخ و  رماوا  تعاطا  رد  هک  اهنآ 
. دندش دساف 

هکنآ رب  هوالع  هباحص  دنـسپان  تشز و  نعاطم  دنیوگیم  دنراد  یقطنم  لئالد  دنتـسه  هباحـصب  داقتنا  نعط و  ماقم  رد  هک  یناسک  نآ  سپ 
هچناـنچ عقاو  نایعیـش  داـقتنا  دروم  تهج  نیمهب  هتفرگ  رارق  تمذـم  دروم  هینآرق  تاـیآ  دـهاوش  اـب  تسا  تبث  ناـتدوخ  هربـتعم  بتک  رد 

. تسا لوبق  دروم  دشاب  یقطنم  تاداقتنا  لباقم  رد  یقطنم  باوج 
لامعا و دراد  يدارفا  ای  يدرفب  هک  ياهقالع  تبحم و  يور  ینعی  درب  راکب  اجیب  ضغب  بح و  یمدآ  هک  تسنیا  همومذم  تافص  زا  یکی 

. درادن دوجو  ملاع  رد  يدب  ادبا  دیوگب  دنیب و  هب  یبوخ  مشچ  اب  امامت  ار  اهنآ  راتفگ  لاعفا و  ای 
لوبق مه  ام  دشاب  ناهرب  لیلد و  اب  قبطنم  هچنانچ  هدوب  لیبق  هچ  زا  باحـصا  دنـسپان  تشز و  لاعفا  لامعا و  دیئامرفب  بوخ  رایـسب  ظفاح :

. میئامنیم

هباحص ندومن  دهع  ضقن  رد 

اهنآ همومذم  تافـص  دیئامرفیم  هزات  دش ) ضرع  لصفم  زا  يرـصتخم  هک   ) اهنآ همومذم  تافـص  همه  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  بجع  یعاد :
دـشابیم تبث  نیقیرف  بتک  مامت  رد  هدیدرگ و  رداص  اهنآ  زا  هک  يدنـسپان  تشز و  لامعا  زا  یکیب  مضیارع  دییأت  يارب  کنیا  هدوب ، هچ 

هداد رارق  نعل  داقتنا و  دروم  ار  دهع  نیـضقان  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  هدوب  اهنآ  تعیب  دـهع و  ضقن  لمع  نآ  میامنیم و  هراشا 
اوُضُْقنَت َو ال  ُْمتْدَهاع  اذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  دیامرفیم  هک  هدومن  بجاو  ار  دهع  هدعوب و  يافو  لحن )  ) هروس 16 هیآ 93  رد  هکنآ  رب  هوالع 

. اهِدیِکَْوت َدَْعب  َناْمیَْألا 
َرَمَأ ام  َنوُعَطْقَی  َو  ِِهقاثیِم  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  َو  دیامرفیم  هک  هدناوخ  نوعلم  ار  دـهع  نیـضقان  دـعر )  ) هروس 13 هیآ 25  رد  و 

. ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا 
ضقن اصوصخ  تسا  گرزب  هانگ  ندومن  دـهع  ضقن  تسا  دراو  امـش  ام و  بتک  رد  هک  يرایـسب  رابخا  دـیجم و  نآرق  تایآ  مکحب  سپ 

. تسا هدوب  حیابق  حبقا  ترضح  نآ  ناکیدزن  باحصا و  يارب  اعطق  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روتسدب  ادخ و  رماب  ادخ و  اب  دهع 
ات دندومن  دهع  ضقن  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نارای  باحـصا و  هدش و  غالبا  لوسر  ادخ و  رماب  هک  هدوب  یتعیب  دهع و  مادک  ظفاح :

دشابیم و هعیـش  ماوع  تاّیلعج  زا  اهنیا  هک  دومن  قیدصت  دیهاوخ  دیئامن  هجوت  رگا  منکیم  نامگ  دندش  عقاو  ینآرق  تایآ  لومـشم  میئوگب 
. دناهدوب لامعا  نیا  زا  ياّربم  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هباحص  ّالإ 

دننآرق رد  نیقداص  یلع  دمحم و 

سپ دوب  دـنهاوخن  هعیـش  ـالإ  دـنیامنب و  دوخ  قّدـصم  قداـص و  یلاوم  زا  يوریپ  دـنراچان  نوچ  نایعیـش  هک  ماهدرک  ضرع  ررکم  یعاد :
هک دـندوب  قّدـصم  قداص و  ینعم  مامتب  اهنآ  یلاوم  هکنآ  يارب  تفگ  دـنهاوخن  غورد  دـنیامنیمن و  ربخ  لعج  زگره  اهنآ  ماوع  صاوخ و 
وبا ظفاح  ریسفت و  رد  یطویس  نیدلا  لالج  یبلعث و  ماما  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  هچنآ  رب  انب  هداد  تداهش  اهنآ  قدصب  دیجم  نآرق 

زا ةّدوملا  عیبانی  باب 39  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  رد  یناهفـصا  میعن 
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ثدحم خـیرات  زا  زین  ادنـسم و  بلاطلا  تیافک  باـب 62  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  و  ینیومح ، میعن و  وبا  ظـفاح  یمزراوخ و 
َعَم اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  دـیامرفیم  هک  هبوـت )  ) هروس 9 هیآ 120  رد  نیقداـص  زا  دارم  هک  دـناهدومن  لـقن  یگمه  ماـش 

. َنِیقِداَّصلا
نآ تـیب  لـها  زا  هّـمئأ  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نیقداـص  زا  دارم  تاـیاور  نآ  زا  یـضعب  رد  دنامالـّـسلا و  اـمهیلع  یلع  دّـمحم و 

. دناترضح
قدص و لئالد  هک  دیوگب  یـسک  دیاب  ار  غورد  لعج و  اریز  دنتـسین  غورد  لعج و  لهأ  یماع  فراع و  زا  لیلج  نادـناخ  نآ  ناوریپ  سپ 

رگا دناهدومن  طبض  تبث و  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  رباکا  هک  تسنامه  دنیوگیم  نایعیـش  ار  هچنآ  دشاب  هتـشادن  دوخ  ّتیناّقح  رب  یتسار 
. دناهتشون ارچ  هک  دیریگب  ناتدوخ  ءاملعب  دیاب  لوا  تسه  يداریا 

یمالک نینچب  هّوفت  یـسلجم  وچ  مه  رد  یعاد  زگره  دندوب  هتـشونن  دوخ  ربتعم  بتک  رد  ار  هباحـص  دهع  ضقن  ناتدوخ  ءاملع  رباکأ  رگا 
. مدومنیمن

بلطم هک  فرحب  هدوب  هچ  اهنآ  دهع  ضقن  دندومن و  دـهع  ضقن  هباحـص  هک  دناهتـشون  اجک  رد  تعامج و  ءاملع  زا  کی  مادـک  ظفاح :
. دوشیمن تسرد 

ءایبنالا متاخ  هک  ار  یتعیب  دـندومن و  دـهع  ضقن  هباحـص  اـهاج  زا  يرایـسب  رد  تسا  تقیقح  قطنم و  ناـهرب و  هکلب  تسین  فرح  یعاد :
. تسا هدوب  مخ  ریدغ  رد  تعیب  دهع و  اهنآ  همه  زا  مها  هک  دنتسکش  دومن  نآب  رمأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نآ یگنوگچ  ریدغ و  ثیدح  رد 

ناـمز ترجه  مهد  لاـس  عادوـلا  ۀـجح  رد  مارحلا  ۀـجحلا  يذ  مهدـجیه  زور  هک  دـنافرتعم  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف ءاـملع  روـهمج  هک 
نآ رماب  ار  هلفاق  ناگهتفرولج  یتح  دومن  عمج  دـنتفگیم  مخ  ریدـغ  ار  اـجنآ  هک  یناـبایب  رد  ار  باحـصا  یماـمت  همظعم  هّکم  زا  نتـشگرب 

ضعب دنسب  رفن و  رازه  داتفه  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  ءاملع و  رثکا  هعیش و  دنسب  هک  دندیسر  مه  ناگدنامبقع  دندنادرگرب و  ترـضح 
تـسیب دصکی و  نارگید  هّمئالا و  ۀـفرعم  یف  هّمالا  صاوخ  هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  شریـسفت و  رد  یبلعث  ماما  لیبق  زا  امـش  ءاملع  زا 

. دندوب مخ  ریدغ  رد  رضاح  رفن  رازه 
تئارق ینالوط  رایسب  هبطخ  دندومن  بترم  ترضح  نآ  يارب  هک  يربنم  يالاب  درب  فیرشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر 

هدـش لزان  یلع  هرابرد  هک  یتاـیآ  بلاـغ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  اـنالوم  لـیاضف  حـیادم و  رد  هبطخ  نآ  بلاـغ  هک  دومرف 
رـشاعم دـندومرف  هاگنآ  هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  سدـقم  ماقم  هجوتم  یبوخب  ار  تما  هعماـج  دـندومن و  دـیدجت  تئارق و 

. هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  لاق  یلب  اولاق  مکسفنا  نم  مکب  یلوا  تسلا  سانلا 
ياهمیخ دومرف  رما  سپس  هلذخ  نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  درک  اعد  تشادرب و  ار  اهتـسد  هاگنآ 

هک اریز  دینک  تعیب  یلع  اب  دیورب و  دومرف  رما  دندوب  رـضاح  هک  تما  مامتب  دنیـشنب و  همیخ  رد  دومرف  رما  ار  نینمؤملا  ریمأ  دـندرک و  اپرب 
ۀحلط ّمث  نامثع  ّمث  رکب  ابا  ّمث  رمع  ناک  اّیلع  مویلا  کلذ  عیاب  نم  لّوا  مریگب  یلع  يارب  تعیب  امـش  زا  هک  مرومأم  راگدرورپ  بناج  زا  نم 

. ةرتاوتم مایا  ۀثالث  نوعیابی  اوناک  ریبز و  ّمث 
. دنشاب هدومنن  لقن  ار  نآ  گرزب  ءاملع  دشاب و  هدش  عقاو  دیدومن  نایب  امش  هک  یتیمهارپ  نیا  اب  رما  هک  دومن  رواب  دوشیم  ایآ  ظفاح :

دشابیم و ادیوه  رهاظ و  راهنلا  ۀعیار  یف  سمشلاک  مخ  ریدغ  هّیضق  هک  یتلاح  رد  دیئامن  نایب  مسق  نیا  امش  هک  متشادن  راظتنا  چیه  یعاد :
. دیامن حضتفم  اوسر و  ار  دوخ  هک  جوجل  دونع  رگم  دیامنیمن  ار  ینعم  نیا  راکنا  یسک 

حوضو يارب  مراد  رظن  رد  هک  اهنآ  ضعبب  هک  دـناهدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ار  مهم  هعقو  نیا  امـش  تاقث  ءاـملع  روهمج  هکنآ  هچ 
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. دشابیم ناتدوخ  ءاملع  رباکأ  زا  روهمج  رواب  لوبق و  دروم  هک  دینادب  ات  میامنیم  هراشا  بلطم 

مخ ریدغ  ثیدح  لقن  رد  هماع  ءاملع  زا  هربتعم  تاور 

. بیغلا حیتافم  ریبک  ریسفت  رد  يزار  نیدلا  رخف  ماما  ( 1)
. نایبلا فشک  ریسفت  رد  یبلعث  دمحا  ماما  ( 2)

. روثنملا ّرد  ریسفت  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ( 3)
. لوزنلا بابسا  رد  يروباشین  يدحاو  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ( 4)

. ریبک ریسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دّمحم  ( 5)
. ءایلوالا ۀیلح  رد  و  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  رد  یناهفصا  میعن  وبأ  ظفاح  ( 6)

. دوخ خیرات  لوا  دلج  رد ص 375  يراخب  لیعامسا  نب  دّمحم  ( 7)
. حیحص مود  دلج  رد ص 325  يروباشین  جاجح  نب  ملسم  ( 8)

. ننس رد  یناتسجس  دواد  یبأ  ( 9)
. ننس رد  يذمرت  یسیع  نب  دمحم  ( 10)
. ۀیالولا باتک  رد  هدقع  نبا  ظفاح  ( 11)

. دوخ خیرات  رد  یقشمد  یعفاش  ریثک  نبا  ( 12)
. دنسم مراهچ  دلج  رد ص 281 و 371  هلبانحلا ) سیئر   ) لبنح نب  دمحا  ثیدحلا  ۀمئأ  ماما  ( 13)

. نیملاعلا ّرس  رد  یلاّزغلا  دمحم  نب  دمحم  دماح  وبا  ( 14)
. باعیتسا رد  ّربلا  دبع  نبا  ( 15)

. لوئسلا بلاطم  رد ص 16  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ( 16)
. بقانم رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  ( 17)

. همهملا لوصف  رد ص 24  یکلام  غاّبص  نب  نیدلا  رون  ( 18)
. ۀنسلا حیباصم  رد  يوغب  دوعسم  نب  نیسح  ( 19)

. بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  دمحا  نب  قفوم  دّیؤملا  وبا  ( 20)
. لوصالا عماج  رد  ینابیش  دمحم  نب  دمحم  ریثا  نب  نیدلا  دجم  ( 21)

. ننس يولعلا و  صئاصخ  رد  یئاسن  یلع  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح  ( 22)
. ةدوملا عیبانی  باب 4  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  ( 23)

لامک اب  قعاوص  لّوا  باب  رد ص 25  اصوصخم  و  هیکلملا ، حنملا  باتک  و  هقرحم ، قعاوص  رد  یّکم  رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  ( 24)
. اّدج ةریثک  هقرط  دمحا و  یئاسنلا و  يذمرتلاک و  ۀعامج  هجرخا  دق  هیف و  ۀیرم  حیحص ال  ثیدح  ّهنا  دیوگ  هتشاد  هک  یبّصعت 

. ننس رد  ینیوزق  هجام  نبا  ظفاح  دیزی  نب  دمحم  ( 25)
. كردتسم رد  يروباشین  مکاح  هّللا  دبع  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  ظفاح  ( 26)

. طسوا رد  یناربط  دمحا  نب  نامیلس  ظفاح  ( 27)
. هباغلا دسا  رد  يرزج  ریثا  نبا  ( 28)

. ۀّمالا صاوخ  ةرکذت  رد ص 17  يزوج  نبا  طبس  فسوی  ( 29)
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. دیرفلا دقع  رد  ّهبر  دبع  نب  دمحا  رمع  وبا  ( 30)
. نیدقعلا رهاوج  رد  يدوهمس  هماّلع  ( 31)

. ۀّنسلا جاهنم  رد  میلحلا  دبع  نب  دمحا  هّیمیت  نبا  ( 32)
. بیذهتلا بیذهت  و  يرابلا ، حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ( 33)

. راربألا عیبر  رد  يرشخمز  هّللا  راج  رمع  نب  دمحم  مساقلا  وبا  ( 34)
. ۀیالولا ثیدح  یف  ۀیارّدلا  باتک  رد  یناتسجس  دیعس  وبا  ( 35)

. تالاوملا قح  ءادا  یلإ  يدهلا  ةاعد  رد  یناکسح  هّللا  دبع  نب  هّللا  دیبع  ( 36)
. هّتسلا حاحصلا  نیب  عمج  رد  ير  دبعلا  ۀیواعم  نب  نیزر  ( 37)

. فیرش ثیدح  نیا  رب  تما  مامت  دناهدومن  عامجا  دیوگ  نیعبرألا ، باتک  رد  يزار  رخف  ماما  ( 38)
. هرتاوتملا ثیداحا  رد  یلبقم  ( 39)

. ءافلخلا خیرات  رد  یطویس  ( 40)
. یبرقلا ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  ( 41)

. يولعلا صئاصخ  رد  يزظن  حتفلا  وبا  ( 42)
. باطخلا لصف  رد  يراخب  ياسراپ  هجاوخ  ( 43)
. نیعبرالا باتک  رد  يزاریش  نیدلا  لامج  ( 44)

. ریغصلا عماج  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  رد  يوانملا  فوءرلا  دبع  ( 45)
. بلاطلا تیافک  باب 1  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  ( 46)

. تاغّللا ءامسالا و  بیذهت  باتک  رد  يوونلا  فرش  نب  ییحی  ( 47)
. نیطمسلا دئارف  رد  ینیومح  دّمحم  نب  میهاربا  ( 48)
. لطابلا لاطبا  رد  ناهبزور  نب  هّللا  لضف  یضاق  ( 49)

. رینملا جارس  رد  ینیبرش  دمحا  نب  دّمحم  نیدلا  سمش  ( 50)
. لحن للم و  رد  یعفاش  یناتسرهش  حتفلا  وبا  ( 51)

. دوخ خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  رکب  وبا  ظفاح  ( 52)
. ریبک خیرات  رد  یقشمد  مساقلا  وبا  رکاسع  نبا  ظفاح  ( 53)

. هغالبلا جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  ( 54)
. یقثولا ةورع  رد  ینانمس  نیدلا  ءالع  ( 55)

. دوخ خیرات  همدقم  رد  نودلخ  نبا  ( 56)
. لاّمعلا زنک  رد  يدنه  یقّتم  یلع  یلوم  ( 57)

. بلاطملا ینسأ  رد  یقشمد  ریخلا  وبا  نیدلا  سمش  ( 58)
. فقاوم حرش  رد  یناجرج  یفنح  فیرش  دیس  ( 59)

. نآرقلا بئارغ  ریسفت  رد  يروباشین  نیدلا  ماظن  ( 60)

داّدح نبا  هدقع و  نبا  يربط و 
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. مدیناسر ناتضرعب  دوب  رضاح  ماهظفاح  رد  هک  رادقم  نیا  ات  مالک  هصالخ 
هریغ هبحر و  رد  هدشانم  لامکا و  غیلبت و  تایآ  لوزن  مخ و  ریدغ  ثیدح  هفلتخم  قرطب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  رفن  دصیـس  زا  هدایز  الا  و 

. دناهدومن لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هباحص  زا  رفن  دص  زا  هدایز  زا  ادنسم  ار 
منکیم نامگ  هنومن  يارب  دـش  دـهاوخ  یّلقتـسم  باتک  کی  دوخ  مناسرب  ناتـضرعب  ار  اهنآ  یماسا  تاور و  مامت  تسرهف  مهاوخب  رگا  هک 

رتاوت تابثا  رد  دشاب  یفاک  یماسا  رادقم  نیمه 
نرق فورعم  خّروم  رّـسفم و  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  دـننام  دناهتـشون  باب  نیا  رد  یّلقتـسم  باتک  امـش  ءاملع  رباـکا  زا  ضعب  و 

. هدومن تیاور  قیرط  جنپ  داتفه و  زا  هتشون و  ریدغ  ثیدح  رد  الالقتسا  هک  ۀیالولا  باتک  رد  لاس 310  یفوتم  مراهچ 
نیا ۀیالولا  باتک  رد  يرمق  لاس 333  یفوتم  هدقع  نباب  فورعم  یفوکلا  نمحرلا  دبع  نب  دیعـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  ظفاح  و 

. تسا هدومن  لقن  هغیلب  تاقیقحت  اب  هباحص  زا  نت  جنپ  تسیب و  دص و  زا  قیرط  جنپ  تسیب و  دصکیب و  ار  فیرش  ثیدح 
. تسا هدومن  لقن  تایآ  لوزن  اب  ار  ریدغ  هعقاو  احورشم  ۀیالولا  باتک  رد  یفوتم 492  یناکسح  مساقلا  وبا  ظفاح  داّدح  نبا  و 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  تاور  هلسلس  اب  دونع ) نیبّصعتم  زا  یلیلق  هدع  يانثتساب   ) ناتدوخ ءالضف  نیققحم  ءاملع و  یگمه  هصالخ 
بـصن تیالوب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  عادولا  ۀجح  لاس  هجحیذ )  18  ) زور نآ  رد  هک  دـناهدومن  لقن  هلآ 

. دومن
!؟ دومنیم یلاحشوخ  رتشیب  باحصا  همه  زا  باّطخلا  نب  رمع  هفیلخ  هک  یئاج  ات 

. ۀنمؤم نمؤم و  ّلک  یلوم  يالوم و  تحبصا  ّیلع  ای  کل  ّخب  ّخب  تفگ  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  تسد  و 

ار رمع  لیئربج  تحیصن 

زا هک  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیس  ریم  اصوصخم  و  نیقیرف ، دزن  تسا  تارتاوتم  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  تسا  همّلـسم  روما  هلمج  زا 
تیعمج هک  تسا  هتـشون  یبرقلا  ةدوم  باـتک  زا  مجنپ  تدوم  رد  هدوب  يرجه  متـشه  نرق  رد  ناـتدوخ  ءاـملع  ءاـهقف و  نیقثوم  ءالـضف و 

هللا یلـص  هّللا  لوسر  بصن  تفگ  هک  دـناهدومن  لقن  هنع  هّللا  یـضر  باّطخلا  نب  رمع  هفیلخ  زا  یفلتخم  ياهناکم  رد  هباحـص  زا  يرایـسب 
یئـالومب ار  وا  دـعب  موق و  ياـمنهار  رتـگرزب و  رتـهم و  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومن  بصن  ینعی  اـملع  اـّیلع  هلآ  هیلع و 

رب ینم  هاوگ  وت  ایادخ  مهیلع  يدیهـش  تنا  مهّللا  درک  ضرع  ترـضح  نآ  نانمـشد  ناتـسود و  هرابرد  اعد  زا  دعب  دومن و  یفرعم  هعماجب 
(. مدومن تلاسر  غالبا  ینعی   ) ناشیا

قفانملا ّالا  هّلحی  ادقع ال  هّللا  لوسر  دقع  دـقل  تفگ  نمب  دوب  هتـسشن  نم  يولهپ  شوخ  يوب  تروص و  نسح  اب  یئابیز  ناوج  لاح  نآ  رد 
. هّلحت نأ  رذحاف 

هتسشن یئوبشوخ  ور و  شوخ  ناوج  نم  يولهپ  دیدناریم  نخس  یلع  هرابرد  امش  یتقو  مدرک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرب  نم 
. مالسلا هیلع  ّیلع  یف  هتلق  ام  مکیلع  دّکؤی  نأ  دارا  لیئربج  هّنکل  مدآ  دلو  نم  سیل  ّهنا  دومرف  ترضح  تفگ  نینچ  نم  اب  دوب و 

يادخ رماب  تسب  مدرم  نآ  اب  ادخ  لوسر  هک  ار  یمکحم  نامیپ  دهع و  نینچ  کی  دوب  راوازس  ایآ  مبلطیم  فاصنا  مرتحم  نایاقآ  زا  کنیا 
دیابن هک  ار  هچنآ  دننکب  دـنزادنا و  رـس  تشپ  هب  ار  قح  سوه  اوه و  يور  دننکـشب و  ار  تعیب  هدومن و  دـهع  ضقن  درذـگن  هام  ود  یلاعت 
تعیب يارب  دیدهت  تناها و  لاجنج و  وه و  رابجا و  هارکاب و  دنیامن و  اهتناها  دنـشکب  شیورب  ریـشمش  دنربب و  شاهناخ  ردـب  شتآ  دـننکب 

!! دنربب دجسمب  يرگید 
دیهدب مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصأب  یتسرپاوه  تبسن  هک  میرادن  راظتنا  بّدؤم  ردقلا  لیلج  دیس  امش  صخـش  زا  ام  ظفاح :

. متیدتها متیدتقا  مهّیاب  موجنلاک  یباحصا  دیامرفیم  هک  هداد  رارق  موق  تیاده  بابسأ  ترضح  نآ  ار  باحصأ  هکنآ  لاح  و 
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تسا شودخم  باحصأب  ءادتقا  ثیدح 

رئاس دـننام  مه  باحـصا  هک  مدرک  ضرع  باوج  دـیتسج و  ثیدـح  نیاب  داهـشتسا  لاحلا  دـیئامرفن  بلطم  رارکت  منکیم  انمت  الوا  یعاد :
. دوش هداد  اهنآ  زا  ضعبب  یتسرپاوه  تبسن  ناهرب  يور  رگا  درادن  یبجعت  دندوبن  موصعم  دش  تباث  یتقو  سپ  دندوب  ءاطخلا  زئاج  قلخ 
نوچ منکیم  ضرع  باوج  دـیئوجن  داهـشتسا  یثیداـحا  نینچب  اهدـعب  هک  میاـمن  يروآداـی  زین  دوـش و  نشور  امـش  رکف  هکنیا  يارب  اـیناث 

ضرع مه  البق  تسا  شودـخم  ثیدـح  نیا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  قیقحت  راتفگ و  رباـنب  میاـمنیم  رارکت  مه  یعاد  دـیدومن  مـالک  دـیدجت 
لوهجم نیـضق  نب  ثراح  مان  نآ  تاور  هلـسلس  رد  نوچ  هک  هدومن  لقن  ناتدوخ  مالعا  لوحف  زا  یکلاـم  ضاـیع  یـضاق  هکناـنچ  مدومن 

. دشابیمن لقن  لباق  هدش  هدرب  غورد  بذکب و  مهتم  یبیصن  هزمح  یبا  نب  ةزمح  لاحلا و 
فیعض ار  نآ  دنس  هدومن و  ثیدح  نیا  تیعوضوم  هب  مکح  ثیداحا  لیدعت  داّقن  یقهیب  باتک  رد  ضایع و  یضاق  ءافـش  حرـش  رد  زین  و 

. دناهدروآ رامشب  دودرم  و 

دندش قح  زا  فرحنم  سفن و  ياوه  عبات  هباحص  زا  ضعب 

. دناهتشون ناتدوخ  ءاملع  هک  ار  هچنآ  رگم  میوگیمن  تفگ و  مهاوخن  ینخس  زگره  تکازن  بدا و  زا  جراخ  یعاد  اثلاث 
نیب نوچ  دـسیونیم  احیرـص  دـینیبب  مدومن  ضرع  البق  هچنانچ  دـیئامن  هعلاطم  ار  ینازاتفت  لـضاف  دـصاقم  حرـش  مرتحم  ناـیاقآ  تسبوخ 

سفن ياوه  عبات  فرحنم و  قح  قیرط  زا  اهنآ  زا  ضعب  هک  دوشیم  مولعم  دـیدرگ ، عقاو  تارجاشم  تاـبراحم و  اـهتفلاخم و  اـبلاغ  هباـحص 
مرتحم دندمآ  لئان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تبحاصمب  هک  ار  یعمج  ای  يدرف و  ره  دیابن  سپ  دندوب . قساف  ملاظ و  هکلب  هدیدرگ 

رماوا و فـالخ  رب  دـندوب و  هّللا  لوـسر  رادربناـمرف  عـیطم و  دـندوبن و  قاـفن  لـها  رگا  تـسا  اـهنآ  رادرک  لاـمعاب و  مارتـحا  هـکلب  درمش 
. دوب دهاوخ  ام  مشچ  يایتوت  اهنآ  مدق  كاخ  دوب و  دنهاوخ  مرتحم  دندومنن  راتفر  ترضح  نآ  تاروتسد 

لقن مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  اب  برحب  عجار  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  يرابخا  زا  يرایـسب  دـیئوگب  فاصنا  اـب  ناـیاقآ  دـیاب  اـی 
زا عون  نیا  هک  دیدومن  قیدصت  رگا  ای  درادن  ساسا  تسا  نم  اب  گنج  یلع  اب  گنج  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدیدرگ 

بتک رد  رتاوت  رب  هوالع   ) تسا هدیسر  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  رد  هحیحص  دانسا  هلسلس  اب  هکنآ  هچ  دراد  ار  رابتعا  تیاغ  رابخا 
(. هعیش ءاملع  هربتعم 

نب ةرمـس  هریره و  وبا  صاع و  نب  ورمع  هیواعم و  دننام  دندوب  لطاب  لها  دساک و  دساف و  باحـصا  زا  ياهّدع  دـینک  قیدـصت  دـیاب  راچان 
اعطق سپ  تسا  هدوب  ادـخ  لوسر  اـب  گـنج  یلع  اـب  گـنج  اریز  دنتـساخرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  گـنجب  هک  هریغ  ریبز و  هحلط و  بدـنج و 

. دندومن مایق  هّللا  لوسر  گنجب  هک  دندیدرگ  قح  زا  فرحنم 
رد ام  نیا  رب  هوالع  میاهتفگ  لیلد  ناهرب و  اب  هکلب  میاهتفگن  اـجیب  دـندیدرگ  سوه  يوه و  عباـت  هباحـص  زا  ضعب  هک  میتفگ  اـم  رگا  سپ 
زا دنس  ذاختا  هکلب  میتسین  درفنم  دندوب  دراو  نیقفانم  هقلح  رد  دندیدرگ و  قح  زا  فرحنم  ملاظ و  قساف و  هباحـص  زا  ضعب  هکنیاب  راتفگ 

. میئامنیم ناتدوخ  ءاملع  رباکا 

هباحص دهع  ضقن  رد  یلاّزغ  لوق 

دیئامنیمن داریا  امب  زگره  دیئامن  هعلاطم  ار  یـسوط  یلاّزغ  دمحم  نب  دمحم  دـماح  وبا  مالـسالا  ۀـجح  فیلأت  نیملاعلا  رـس  باتک  رگا  امش 
نتم یلع  ریهامجلا  عمجا  اههجو و  ۀّـجحلا  ترفـسا  دـیوگ  هک  مناسرب  ناتـضرعب  قح  تابثا  يارب  ار  نآ  مراهچ  هلاـقم  زا  یتمـسق  مراـچان 

تحبصا دقل  نسحلا  ابا  ای  کل  خب  خب  رمع  لاقف  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی  وه  عیمجلا و  قاّفتاب  ّمخ  ریدغ  موی  ۀبطخ  نع  ثیدحلا 
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دوقع ۀفالخلا و  دومع  لمح  ۀسائرلا و  ّبحل  يوهلا  بلغ  اذه  دعب  ّمث  میکحت ، یضر و  میلست و  اذه  ۀنمؤم !؟ نمؤم و  ّلک  یلوم  يالوم و 
لوالا فالخلا  یلا  اوداعف  يوهلا  ساـک  مهاقـس  راـصمالا  حـتف  لویخلا و  ماـحدزا  كابتـشا  تاـیارلا و  ۀـعقعق  یف  يوهلا  ناـقفخ  دونبلا و 
اـضیب و   ) ضایب تاودـب و  ینوتیا  هتافو  لبق  لاق  هّللا  لوسر  تاـم  اّـمل  و  نورتشی !! اـم  سئبف  ـالیلق  اـنمث  هب  اورتشا  مهروهظ و  ءارو  هوذـبنف 

مکقلعت لطب  اذاف  وذهی  لیق  و  رجهیل !! ّهناف  لجرلا  اوعد  رمع  لاق  يدعب  اهل  ّقحتـسملا  نم  مکل  رکذا  رمالا و  لاکـشا  مکنع  لیزال  ۀخـسن )
ۀـعیبلا و ۀـقلح  اورـضحی  مل  هدالوا  هتجوز و  اّیلع و  هدالوا و  ساـبعلا و  ّناـف  اـضیا  ضوقنم  اذـه  عاـمجالا و  یلا  متدـعف  صوصنلا  لـیوأتب 

. راصنالا مهفلاخ  ّمث  ّیجرزخلا  ۀعیابم  یف  ۀفیقسلا  باحصا  مکفلاخ 
امب نوچ  اهتنم  دـنیوگیم  ناتدوخ  فصنم  گرزب  ءاملع  هک  ار  يزیچ  نامه  رگم  دـنیوگیمن  نایعیـش  هک  دیـشاب  هجوتم  مرتحم  نایاقآ  سپ 

هتفرگ و هدـیدن  هکلب  دنتـشون  ارچ  هک  دـیریگیمن  هدروخ  ناتدوخ  ءاملعب  یلو  دـیریگیم  هدروخ  مه  اـم  یباـسح  ياـهفرحب  دـیراد  دـب  رظن 
. دندومن تبث  خیرات  هحفص  رد  تقیقح  روطب  ار  عیاقو  هدومن و  رهاظ  ار  قح  فاصنا  ملع و  يور  زا  هکنآ  لاح  دیرذگیم و 

دنرادن قیدصت  ءاملع  زا  لاجر  دسیونب و  یباتک  نینچ  هک  تسنآ  زا  رتالاب  وا  ماقم  تسین و  یلاّزغ  ماماب  بستنم  نیملاعلا  ّرـس  باتک  خیش :
. دشاب ماقمیلاع  راوگرزب  نآ  زا  باتک  نیا  هک 

تسا یلازغ  باتک  نیملاعلا  رس 

نبا طبـس  فسوی  مراد  رظن  رد  لاحلا  هچنآ  دشابیم  یلازغ  ماما  هتـشون  باتک  نیا  هک  دناهدومن  قیدـصت  ناتدوخ  ءاملع  زا  ياهّدـع  یعاد :
ةرکذت رد ص 36  تسا  بّصعتم  مه  تعاـمج  رما  رد  هدرب و  راـکب  ار  ملق  طاـیتحا  اـب  بلاـطم و  لـقن  رد  تسا  قـیقد  یلیخ  هـک  يزوـج 
هدومن لقن  اجنآ  رد  مدومن  ضرع  هک  یتارابع  نیمه  هدومن و  نیملاعلا  ّرـس  زا  یلاّزغ  ماما  لوقب  داهـشتسا  عوضوم  نیمه  رد  ۀمالا  صاوخ 

هک وا  ياههتفگ  اب  ایناث  هدوب و  یلاّزغ  زا  باتک  نیا  دراد  قیدـصت  ـالوا  هک  تسا  تباـث  هدومنن  يرظن  راـهظا  وا  راـتفگ  فارطا  رد  نوچ  و 
. دومنیم وا  راتفگ  فارطا  رد  يداقتنا  دقن و  الا  دراد و  تقفاوم  هدومن  لقن  میدومن  ضرع  سلجم  تقو  ياضتقمب  ام  هچنآ  رب  دئاز  الصفم 
ای دـنوشیم  یقطنم  باوج  زا  زجاع  دـنریگیم و  رارق  ءاملع  رباکا  تانایب  قیاقح و  زا  لیبق  نیا  لباقم  رد  یتقو  امـش  ءاملع  زا  نیبّصعتم  یلو 
زا یّلکب  هدومن  ریفکت  قیسفت و  ار  فاصنا  اب  دارفا  نآ  دنناوتب  رگا  دنهدیم و  واب  عّیشت  تبسن  ای  تسین  ملاع  نآ  فیلأت  باتک  نیا  دنیوگیم 

. اریز دندومن  رهاظ  ار  تقیقح  قح و  هدیزرو  فاصنا  ارچ  هک  دنربیم  نایم 
زار دتفا  نورب  هدرپ  زا  هک  تسین  تحلصم 

تسین هک  تسین  يربخ  نادنر  سلجم  رد  هنرو 

هدقع نبا  لاحب  هراشا 

هراوآ نوهوم و  هراچیب و  ناشتایح  نامز  رد  یـسیونقح  یئوگقح و  يور  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يرایـسب  دـهدیم  ناشن  خـیرات  هچنانچ 
. دندیدرگ اهنآ  لتق  ببس  مه  تبقاع  دندومن و  میرحت  درخیب  ماوع  بّصعتم و  ءاملع  ار  اهنآ  ياهباتک  ندناوخ  دندش و 

لاجر ياملع  تسا و  امـش  ياملع  رباـکا  زا  هک  يرمق  یفوتم 333  ینادمه  دیعـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هدقع  نبا  ظفاح  دـننام 
ظفح نآ  ياهدنـس  اب  ثیدـح  رازه  دصیـس  دنـسیونیم  وا  تالاح  همجرت  رد  هدومن و  قیثوت  ار  وا  هریغ  یعفای و  یبهذ و  لیبق  زا  ناتدوخ 

. هدوب وگتسار  هقث و  رایسب  هتشاد و 
یـضفار ار  وا  هتفگیم  ار  رمع ) رکب و  یبا   ) نیخیـش بیاعم  بلاثم و  دادـغب  هفوک و  رد  يرجه  میـس  نرق  رد  یمومع  عماجم  رد  نوچ  یلو 

. دندومن يراددوخ  شتایاور  لقن  زا  دندناوخ و 
اذل نیخیـشلا و  بلاثمب  سانلا  ثّدحی  اثارب و  عماج  یف  سلجی  ناک  خیـشلا  اذه  ّنا  دناهتـشون  وا  هرابرد  یعفای  یبهذ و  ریثک و  نبا  هچنانچ 
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؟ هتقث هقدص و  یف  دحال  مالک  الف  ّالا  هتایاور و  تکرت 
. اّیضفار ناک  نیخیشلا و  بلاثم  جّرخ  ناک  ّهنا  دیوگ  دوخ  تانایب  رخآ  رد  یلو  دنکیم  فیرعت  ار  وا  دوخ  خیرات  رد  دادغب  بیطخ  و 

مه نارگید  هدقع و  نبا  یلاّزغ و  ماما  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  دنیامنیم  نایب  ار  قیاقح  طقف  نایعیش  هک  دنیامنن  روصت  نایاقآ  سپ 
. دندومنیم لقن  ار  هباحص  رابک  بیاعم  بلاثم و 

يربط گرمب  هراشا 

دننام دنتشگ  لوتقم  ای  دودرم و  هراچیب و  یسیونقح  یئوگقح و  رثا  رد  هک  دندوب  رایسب  هنمزا  خیرات  رد  نادنمـشناد  ءاملع و  لیبق  نیا  زا 
شـش داتـشه و  نس  رد  لاـس 310  رد  یتقو  هدوب  امـش  ءاـملع  رباـکا  رخفم  هک  میـس  نرق  فورعم  خروم  رّـسفم و  يربط  ریرج  نب  دّـمحم 

شلزنم رد  ار  وا  هنابـش  دندش  راچان  اذل  دوب  رطخ  دروم  دـنرادرب و  ار  شاهزانج  زور  رد  دـندوب  عنام  نوچ  تفر  ایند  زا  دادـغب  رد  یگلاس 
. دندومن نفد 

یئاسن ندش  هتشک 

زا دـشابیم و  هّتـس  حاحـص  همئا  مالعا و  زا  یکی  هک  تسا  یئاسن  یلع  نب  دـمحا  نمحرلا  دـبع  وبأ  ماما  لـتق  هعقو  رتبیجع  عیاـقو  همه  زا 
. تسا هدوب  يرجه  میس  نرق  رخاوا  رد  امش  ءاملع  رباکا  رخافم 

رب ینلع و  اهیوما  ءوس  تاغیلبت  رثا  رد  رهـش  نآ  یلاها  دید  دش  قشمد  دراو  يرمق  لاس 303  رد  هک  تسنانچ  هعقاو  نآ  لصفم  زا  رـصتخم 
رثأتم یلیخ  دنیامنیم  نعل  بس و  ار  مولظم )  ) مالّـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هعمج  زامن  هبطخ  رد  یتح  زامن  ره  زا  دعب  الم 

. دروآ ملق  ریزب  دراد  هظفاح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیاضف  رد  ادخ  لوسر  زا  دوخ  دانسا  هلسلس  اب  هک  یثیداحا  تفرگ  میمصت  دش 
ثیداـحا باـتک و  نآ  ربنم  يور  رب  تشون و  ترـضح  نآ  هیلاـعتم  لـئاضف  هیلاـع و  تاـماقم  تاـبثا  رد  ار  يولعلا  صئاـصخ  باـتک  اذـلف 

. دادیم رشن  ار  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  قیرط  نیاب  دناوخیم و  ار  نآ  رد  هطوبضم 
اب دندیشک و  ریزب  ربنم  زا  ار  وا  دندروآ  موجه  بّصعتم  لهاج  تلم  دوب  ترضح  نآ  لیاضف  لقن  لوغشم  ربنم  يالاب  هک  یئاهزور  زا  یکی 
رد دنتخادنا  شنوریب  دجـسم  زا  دندیـشک و  لاح  نامهب  دنتفرگ و  ار  وا  لسانت  تلآ  دـنتفوک و  ار  وا  نیتیـصخ  دـندز و  ار  وا  مامت  تدـش 

نفد هکم  رد  دـندرب  ار  شاهزانج  تیـصولا  بسح  درک و  تاـفو  زور  دـنچ  زا  دـعب  وا  دـندومن  لامدـگل  تخـس و  تابرـض  ناـمه  تارثا 
!!! دندومن

دنیامنیم لوتقم  حـضتفم و  اوسر و  ار  دوخ  رخافم  هک  تسا  یموق  هناقمحا  تابّـصعت  بکرم و  لهج  جاجل و  دانع و  راثآ  زا  تاـیلمع  نیا 
. دناهتشادرب قیاقح  يور  زا  هدرپ  هدرک و  یئوگقح  ارچ  هکنآ  مرجب 

. دمآ دهاوخ  نوریب  هدرپ  ریز  زا  هرخالاب  تسا  باتفآ  لثم  قح  لثم  دننک ، یشوپقح  هزادنا  ره  هکنآ  زا  لفاغ 
ءاملع ملق  ریزب  طقف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تیالو  ماـقم  هک  تسنیا  ضرغ  مدـش  جراـخ  بلطم  زا  مهاوخیم  ترذـعم  هصـالخ 

دـص ای  رازه و  داتفه  روضح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  هدیدرگن  يراج  هعیش 
. دومرف یفرعم  مدرمب  تماما  تراماب و  دومن و  دنلب  تسد  يالاب  ار  یلع  رفن  رازه  تسیب  و 

یلوم هملک  رد  لاکشا 

. دیدومن نایب  امش  هک  یبات  بآ و  تیمها و  نیاب  هن  یلو  تسین  یلاکشا  ههبش و  کش و  ثیدح  لصا  هّیضق و  نیا  دروم  رد  ظفاح :
هک دـشابیم  یلوم  هملک  رد  هلمج  زا  دـنکیمن  امـش  دـصقم  فدـه و  اب  هقباـطم  هک  تسا  دوجوم  ثیدـح  نتم  رد  تالاکـشا  ضعب  هوـالع 
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رد یلوم  هملک  هک  هدمآ  تباث  هکنآ  لاح  دـشابیم و  فرـصتب  یلوا  يانعمب  یلوم  هک  دـیناسرب  دـیتساوخ  دوخ  تانایب  نمـض  یلاع  بانج 
دایز نمـشد  ههجو  هّللا  مرک  یلع  تسنادیم  نوچ  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دشابیم  تسود  رـصان و  بحم و  يانعمب  ثیدـح  نیا 

رصان تسود و  بحم و  مه  یلع  مشابیم  وا  رصان  تسود و  ّبحم و  نم  ار  سک  ره  هک  دناسرب  تماب  دیامنب و  ار  وا  هیصوت  تساوخ  دراد 
. دننکن تیذا  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  دعب  هک  دوب  نآ  يارب  تفرگ  مدرم  زا  یتعیب  رگا  دشابیم و  نآ 

راکب ار  ناتفاصنا  ملع و  دـیوش و  قیقد  يردـق  رگا  ّالا  دـیئامنیم و  تاداع  فالـسا و  زا  تیعبت  راـبجا  مکحب  یهاـگ  منکیم  ناـمگ  یعاد :
. دشابیم راکشآ  حضاو و  الماک  تقیقح  قح و  دیئامن  نئارقب  یهجوت  دیزادنا و 

. دیئامرف نایب  تسا  ینمتم  دینک  تباث  دیهاوخیم  نئارق  مادک  اب  ظفاح :
هک دشابیم  هدئام )  ) هروس 5 هیآ 71  لوزن  دیجم و  نآرق  لوأ  هنیرق  یعاد :

ْغِّلَب ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  لوزن  ندوب و  فرصتب  یلوا  هب  یلوم  ینعم  تابثا  رد 

. ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 
. دشاب هدیدرگ  لزان  رما  نیا  يارب  زور  نآ  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  ظفاح :

ریدغ ریسفت  رد  يزار  متاح  یبا  نب  ظفاح  روثنملا و  رد  مود  دلج  رد ص 298  یطویس  نیدلا  لالج  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  لوحف  یعاد :
ریما یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  يزاریش  رکب  وبا  ظفاح  یلاما و  رد  یلماحم  هّللا  دبع  وبأ  ظفاح  ۀیالولا و  باتک  رد  يربط  رفعج  وبا  ظفاح  و 

دهاوش رد  یناکـسح  مساقلا  وبا  ظفاح  هیآ و  ریـسفت  رد  هیودرم  نبا  ظـفاح  هیـالولا و  باـتک  رد  یناتـسجس  دیعـس  وبا  ظـفاح  نینمؤملا و 
ریدقلا حتف  میس  دلج  رد ص 57  یناکوش  یـضاق  ناوید و  حرـش  رد  يدبیم  نیدلا  نیعم  يولعلا و  صئاصخ  رد  يزظن  حتفلا  وبا  لیزنتلا و 

ماما يراخبلا و  حیحـص  حرـش  یف  يراقلا  ةدمع  متـشه  دلج  رد ص 584  یفنح  نیدـلا  ردـب  نیعبرا و  رد  يزاریـش  نیدـلا  لامج  دیـس  و 
رد یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  ریبک و  ریسفت  میس  دلج  رد ص 636  يزار  رخف  ماما  نایبلا و  فشک  ریسفت  رد  یبلعث  دمحا  ثیدح  باحـصا 

دوخ ریسفت  مشش  دلج  رد ص 170  يروباشین  نیدلا  ماظن  نیطمـسلا و  دئارف  رد  ینیومح  دّمحم  نب  میهاربا  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام 
یلع هّمهملا و  لوصف  رد ص 27  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  یناعملا و  حور  مود  دلج  رد ص 348  يدادغب  یسولآ  نیدلا  باهش  دیس  و 

رد یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  لوئـسلا و  بلاطم  رد ص 16  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  لوزنلا و  بابـسا  رد ص 150  يدحاو  دـمحا  نب 
ناتدوخ مالعا  زا  نت  یس  بیرق  مدید  هچنآ  هصالخ  هدوملا ، عیبانی  باب 39  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  یبرقلا و  ةدوم  زا  مجنپ  تدوم 

. دیدرگ لزان  مخ  ریدغ  زور  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هفیرش  هیآ  نیا  هک  دناهتشون  دوخ  ریسافت  بتک و  نیرتربتعم  رد 
: تسا هتشون  دراد  هک  یبّصعت  جاجل و  دانع و  همه  اب  ناهبزور  نب  لضف  یضاق  یتح 

هللا یلص  ادخ  لوسر  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  ام  هربتعم  حاحص  رد  هّیضق  نیا  هدمآ  تباث  قیقحتب  سپ  ینعی  حاحصلا  یف  اذه  تبث  دقف 
. هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  هلآ  هیلع و 

یلص ادخ  لوسر  نامز  رد  ام  تفگ  هک  هدومن  لقن  هّللا  دبع  نب  نیزر  زا  یبیرغ  ربخ  هّمغلا  فشک  رد  یصاع  یـضاق  نامه  هکنآ  بجع  و 
امف لعفت  مل  ناف  نینمؤملا  یلوم  اـّیلع  ّنا  کـّبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غّلب  لوسرلا  اـهّیأ  اـی  میدرکیم  تئارق  نینچ  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا 

. هتلاسر تغّلب 
باّتک زا  یکی   ) دوعـسم نب  هّللا  دـبع  يردـخ و  دیعـس  وبا  زا  متاـح  یبا  نبا  رکاـسع و  نبا  و  هیودرم ، نبا  زا  روثنملا  ّرد  رد  یطویـس  زین  و 

ار هیآ  مسق  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ناـمز  رد  اـم  هـک  دـناهدومن  لـقن  ریدـقلا  حـتف  ریـسفت  رد  یناـکوش  یـضاق  و  یحو )
. میدناوخیم

ار دوخ  تلاسر  چیه  یناسرن  مدرمب  یئامنن و  غیلبت  ار  رما  نیا  رگا  دیامرفیم : هک  هیآ  نیا  رد  ندومن  دـیدهت  هکلب  ندرک  دـیکأت  زا  هصالخ 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ اعطق  تسا و  هدوب  تلاسر  ماقم  ولتیلات  هدـیدرگ  نآ  غالبا  رومأم  هک  یمیظع  مهم  رما  نآ  هک  دـیآیم  مولعم  ۀحارـص  ياهدومنن  غیلبت 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تسا  ماکحا  نید و  نابهاگن  ظفاح و  هک  تسا  ندوب  فرصتب  یلوأ  تیاصو و  تماما و  رما 

مخ ریدغ  رد  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  لوزن 

َو ِیتَـمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلا  دـیامرفیم . نید  لـیمکت  رد  هـک  دـشابیم  هدـئام )  ) هروس 5 هـیآ 5  لوزن  مود  هـنیرق 
. ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر 

. دندشن ضرعتم  ار  ریدغ  زور  رد  لوزن  ءاملع  زا  يدحا  هدیدرگ و  لزان  هفرع  زور  رد  هیآ  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  ظفاح :
عقوم رد  ات  دـیئامرف  یّقلت  طایتحا  دـیق  اب  ار  بلاطم  دـشاب  تابثاب  یهار  دـیاش  دـیئامرفن  یفنب  لـیجعت  دوخ  تاـنایب  رد  منکیم  اـنمت  یعاد :

. ددرگن حور  یتحاران  بابسا  باوج 
لوزن ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يریثک  عمج  یلو  هدیدرگ ، لزان  هفرع  رد  هیآ  نیا  هک  دناهتفگ  امـش  ءاملع  زا  ضعب  هک  منکیم  قیدصت  هتبلا 
هبترم کی  دشاب  هدیدرگ  لزان  هبترم  ود  هیآ  نیا  تسا  لمتحم  دنیوگ  ناتدوخ  ءاملع  زا  ياهدع  زین  دناهدومن و  لقن  ریدـغ  زور  رد  ار  هیآ 
نیترم تلزن  ۀیآلا  ّنا  لمتحا  دیوگ : همالا  صاوخ  ةرکذـت  رخآ ص 18  رد  يزوج  نبا  طبـس  هچنانچ  ریدـغ  رد  هبترم  کی  هفرع و  بورغ 

. ۀنیدملاب ةرم  ۀّکمب و  ةرم  نیترم  میحرلا ) نمحرلا  هّللا  مسب   ) تلزن امک  ریدغلا  موی  ةرم  هفرعب و  ةرم 
ماما ناقتإ و  لوا  دلج  رد ص 31  روثنملا و  ّرد  مود  دلج  رد ص 256  یطویـس  نیدلا  لالج  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  نیقثوم  زا  رباکا  ّالا  و 
نبا يولعلا و  صئاصخ  رد  يزظن  حتفلا  وبا  ّیلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  نایبلا و  فشک  رد  یبلعث  نیرّسفملا 

رد يرجه  میس  نرق  خّروم  رّسفم  ملاع  يربط  ریرج  نب  دمحم  هیودرم و  نبا  ظفاح  قیرط  زا  دوخ  ریـسفت  مود  دلج  رد ص 14  یماش  ریثک 
قاحسا وبا  ۀّمالا و  صاوخ  ةرکذت  رد ص 18  يزوج  نبا  طبس  و  لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  مساقلا  وبا  ظفاح  و  ۀیالولا ، باتک  ریـسفت 

خیرات متـشه  دلج  رد ص 290  يدادـغب  بیطخ  ۀـیالولا و  باتک  رد  یناتـسجس  دیعـس  وبا  نیطمـسلا و  دـئارف  مهدزاود  باب  رد  ینیومح 
لتقم مراهچ  لصف  رد  بقانم و  مهدراهچ  لصف  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  بقانم و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  و  دادـغب ،

هیلع یلع  یلعا  یلاع  مکحب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد  نوچ  هک  دناهتـشون  ناتدوخ  ءاملع  زا  نارگید  نیـسحلا و 
تسد يالاب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ردق  نآ  یلع و  نأش  رد  دیناسر  دوب  رومأم  نادب  هچنآ  دومن و  تیالوب  بصن  یفرعم و  مدرمب  ار  مالّـسلا 

تراـماب یلعب  دـینک  مالـس  ینعی  نینمؤملا  ةرماـب  ّیلع  یلع  اومّلـس  هک  تماـب  دومرف  رما  هاـگنآ  دـش  رادومن  شلغب  ریز  ود  هک  دوـمن  دـنلب 
. دیدرگ لزان  هروکذم  هفیرش  هیآ  هک  دندوب  هدشن  ادج  مه  زا  زونه  دندومن  نآب  ناعذا  یگمه  تما  نینمؤم و 

نیدـلا و لامکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف : هدومن  نیرـضاحب  هجوت  اذـل  دـش  رورـسم  رایـسب  هیآ  نیا  لوزن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ 
. يدعب بلاط  یبأ  نبا  ّیلعل  ۀیالولا  یتلاسرب و  برلا  اضر  ۀمعنلا و  مامتا 

نیبرود اب  دـیوش و  جراخ  تداع  زا  یتعاس  مرتحم  نایاقآ  رگا  دـناهدومن  لقن  ار  هیـضق  نیا  احورـشم  لبنح  دـمحا  ماما  یناکـسح و  ماـما 
تماما و يانعمب  یلوم  هملک  هک  ددرگیم  نشور  حضاو و  امـش  رب  فیرـش  ثیدح  همیرک و  تایآ  لوزن  زا  دیرگنب  نیب  تقیقح  فاصنا و 

. دشابیم فرصتب  یلوا  تیالو و 
ادـخ لوسر  كرابم  ناسل  زا  اج  همه  رد  هک  هلمج  نیا  دوب و  ینعمیب  يدـعب  هلمج  دوبن  ندوب  فرـصتب  یلوا  يانعمب  ّیلو  یلوم و  رگا  و 
ماـقم نیا  نم  زا  دـعب  دـیامرفیم  هک  دـشابیم  فرـصتب  یلوا  ياـنعمب  ّیلو  یلوـم و  هک  دـنکیم  تباـث  هدـیدرگ  رداـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  صوصخم 
اجنآ رد  فقوت  يارب  تیزکرم  اقباس  هک  ینادابآ  بآیب و  لحم  رد  مرگ  ياوه  نآ  رد  دـیهد  فاـصنا  دـینک و  رکف  تقد  اـب  يردـق  اـثلاث 

رد هدیچیپ و  اهنمادب  ار  اهاپ  هک  نازوس  باتفآ  لباقم  دننادرگرب  دنک  رما  ار  هلفاق  ناگهتفرولج  دـنک و  عمج  اجنآ  رد  ار  تما  یمامت  هدوبن 
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نارگید ۀیالولا و  باتک  رد  يربط  دوخ و  بقانم  رد  هیودرم  نبا  یمزراوخ و  هک  ار  ینالوط  هبطخ  نآ  دورب  ربنم  دندوب  هتـسشن  اهرتش  هانپ 
مرگ کشخ و  يارحـص  نآ  رد  دریگب و  ار  مدرم  تقو  مه  زور  هس  ات  دیامن  ءادا  نینمؤملا  ریما  تاماقم  لیاضف و  تابثا  رد  دناهدومن  لقن 

ار یلع  هک  دشاب  نآ  هجیتن  دننک  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  درف  دعب  ادرف  یتسیاب  یناد  یلاع و  زا  دارفا  یمامت  دنک  رما  درادهاگن و  ار  اهنآ 
. تسا امش  رصان  تسود و  یلع  هکنآ  ای  دیرادب  تسود 

هب هک   ) دشاب هدینـشن  شرافـس  هیـصوت و  رّرکم  دـنادن و  یلعب  ار  ترـضح  نآ  هقالع  ترثک  هک  تما  دارفا  زا  يدـحا  دوبن  هک  یتروص  رد 
تمحز و رد  ار  مدرم  هک  تشادـن  یموزل  هغیلب  تادـیکأت  تایآ و  لوزن  اب  یمرگ  ناکم  وچ  مه  رد  رگید  دـش ) هراشا  البق  اـهنآ  زا  ضعب 

. دیرادب تسود  ار  یلع  دشاب  نآ  هجیتن  هک  دیامن  لّطعم 
مرکا لوسر  زا  وغل  لمع  دـیآیم و  وغل  دـشاب  هتـشادن  یحجرا  مها و  ۀـهج  هچنانچ  ءالقع  رظن  رد  لـمع  نیا  دـینک  تقد  بوخ  رگا  هکلب 

. ددرگیمن رداص  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ماقم ولتیلات  یّمهم  رما  هکلب  هدوبن  طـقف  یتسود  ّتبحم و  يارب  ینیمز  ینامـسآ و  تافیرـشت  همه  نیا  هک  تسا  تباـث  ءـالقعلا  دـنع  سپ 

. تسا هدوب  ناناملسم  روما  رد  یفرصتب  یلوا  تماما و  تیالو و  رما  نامه  نآ  هک  هدوب  تلاسر 

یلوم يانعم  رد  يزوج  نبا  طبس  رظن 

مود باب  رد  يزوج  نبا  طبـس  هلمج  زا  دـناهدومن  ار  ینعم  نیا  قیدـصت  فاصنا  تقد و  يور  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباـکا  زا  یعمج  هچناـنچ 
هد نیا  زا  کی  چـیه  دـیوگ  تـالمج  نآ  رخآ  رد  هاـگنآ  هدومن  رکذ  ینعم  هجو و  هد  یلوم  هملک  يارب  زا  همـالا  صاوخ  ةرکذـت  ص 20 

هانعم یلوالا و  وه  رـشاعلا و  هجو  نّیعتف  ۀصوصخملا  ۀضحملا  ۀعاطلا  ثیدـحلا  نم  دارملا  دـیامنیمن و  هّللا  لوسر  مالک  اب  تقباطم  ینعم 
. هب یلوا  ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم 

نیا تسا  هدومن  تیاور  هک  نیرحبلا  جرم  باتک  رد  یناهفـصا  یفقث  دیعـس  نب  ییحی  جرفلا  وبا  ظـفاح  لوق  ینعم  نیاـب  دراد  تحارـص  و 
تنک نم  دومرف  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  تفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  هتفگ  دوخ و  خیاشم  زا  شدوخ  دانـساب  ار  ثیدح 

مهسفنا و نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلا  مالّسلا  هیلع  هلوق  اضیأ  هیلع  ّلد  دیوگ و  يزوج  نبا  طبـس  هاگنآ  هّیلو . ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هّیلو و 
. هلوق یهتنا  هتعاط  لوبق  هتماما و  تابثا  یف  حیرص  ّصن  اذه 

یلوم يانعم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  رظن 

دشابیم هددعتم  یناعم  یلوم  هملک  يارب  زا  دیوگ  لوا  باب  زا  مجنپ  لصف  طساوا  لوئسلا  بلاطم  رد ص 16  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  زین  و 
ّیلع دنوادخ  هکنآ  هچ  تسا  هلهابم  هیآ  رارسا  زا  فیرش  ثیدح  نیا  دیوگ  هاگنآ  دیس  قیّدص و  ثراو و  رصان و  فرصتب و  یلوا  لیبق  زا 

مه اب  ار  ود  نآ  تسا  هدومن  عمج  هدوبن و  یئادج  یلع  سفن  ربمغیپ و  سفن  نیب  هدـناوخ و  ربمغیپ  سفن  هلزنمب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلعا 
امومع نینمؤملا  یلع  هسفنل  تباث  وه  ام  ثیدحلا  اذهب  ّیلع  سفنل  هّللا  لوسر  تبثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يوسب  فاضم  ریمـضب 

هّللا لوسرل  یلوملا  ظفل  هیلع  ّلد  امم  هتابثا  نکما  ینعم  لک  نینمؤملا و  دیس  نینمؤملا و  رصان  نینمؤملاب و  یلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هناف 
مسوم دیع و  مویلا  کلذ  راص  اذهلف  هریغ  نود  اهب  هصّـصخ  ۀعیفر  ۀناکم  ۀّیلع و  ۀجرد  ۀعماس و  ۀلزنم  ۀیماس و  ۀبترم  یه  ّیلعل و  هلعج  دقف 

. هنایب یهتنا  هئایلوأل  رورس 
الب یناعم  مامت  نیب  زا  فرـصتب  یلوا  يانعمب  یلوم  صیـصخت  سپ  هدـمآ  هددـعتم  یناعمب  یلوم  ظفل  نوچ  ناتدوخ  هدومرفب  رظن  ظـفاح :

. دشابیم لطاب  صصخم 
ینعم هدمآ  هددـعتم  یناعمب  تغل  ثیح  زا  هک  یظفل  رد  دـنراد  ینایب  لوصا  ملع  نیققحم  هک  تسا  قوبـسم  یبوخب  اقآ  رطاخ  هتبلا  یعاد :
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. دشابیم زاجم  رب  مدقم  تقیقح  اج  ره  رد  تسا  یهیدب  تسا  زاجم  یناعم  یقاب  دشابیم و  یقیقح  اهنآ  رد  دحاو 
یلو تسا و  حاکن  رما  یلوتم  ینعمب  حاکنلا  ّیلو  هچنانچ  دـشابیم  فرـصتب  یلوا  یقیقح  يانعم  ّیلو  یلوم و  ظفل  رد  لصا  نیا  يور  سپ 
نیا زا  تسا و  ناطلـس  زا  دعب  تنطلـس  روما  رد  فرـصتم  ینعمب  ناطلـس  دهعیلو  دـشابیم  هب  یلوا  ینعمب  هوبأ  لفطلا  یلو  اهجوز و  ةأرملا 

. یناعم مامت  تسا  لیبق 
نیا سپ  رـصان  بحمب و  دیاهداد  صاصتخا  دـشابیم  یناعم  وذ  هک  ار  یلوم  ّیلو و  ظفل  هکنآ  هچ  تسا  دراو  ناتدوخب  لاکـشا  نیا  هوالع 

. امب ات  تسا  دراو  ناتدوخب  رتشیب  داریا  نیا  تسلطاب و  اعطق  صّصخم  الب  صیصخت 
رابخا و تایآ و  زا  تسا  دراو  ینعم  نیا  رب  هک  تسیرایـسب  لئالد  نئارق و  يور  هکلب  تسین  صّـصخم  ـالب  میداد  صیـصخت  اـم  رگا  اریز 

رکذ یعفاـش  هحلط  نب  دّـمحم  يزوـج و  نبا  طبـس  دـننام  ناـتدوخ  گرزب  ءاـملع  هک  تسا  یلئـالد  ناـمه  هلمج  زا  هـک  ناـگرزب  راـتفگ 
. دناهدومن

هلمج زا  هک  میدوـمن  هراـشا  نئارق  نآ  زا  ضعبب  هچناـنچ  دـشابیم  ینعم  نیا  صّـصخم  هک  تسا  هجراـخ  هلخاد و  نئارق  لـیلد  نیرتـالاب  و 
یلع و ۀـیالو  یف  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیأ  ای  دـناهدومن  لقن  مسق  نیا  ار  هفیرـش  هیآ  هک  امـش  اـم و  قرط  زا  تسا  يرایـسب  ثیداـحا 

. هدومن عمج  ار  ثیداحأ  نآ  روثنملا  ّرد  رد  تسا  امش  ياملع  رباکا  زا  هک  یطویس  نیدلا  لالج  هچنانچ  نینمؤملا  ریما  ۀماما 

هبحر رد  ریدغ  ثیدحب  یلع  جاجتحا 

دومنیمن و جاجتحا  نآب  ررکم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوبن  هیئادتبا  تفالخ  تماما و  رب  صن  یلوم  ظفل  ثیدـح و  نیا  رگا  و 
باب رد  ینیومح  دمحم  نب  میهاربا  بقانم و  رد ص 217  یمزراوخ  بیطخ  هچنانچ  درکیمن  نآب  داهـشتسا  يروش  تاسلج  رد  اصوصخم 
جهن حرـش  مود  دلج  رد ص 61  دـیدحلا  یبا  نبا  میظنلا و  ّرد  رد  یقـشمد  متاـح  نبا  هیـالولا و  باـتک  رد  هدـقع  نبا  ظـفاح  دـئارف و   58

. دنداد تداهش  نآب  باحصا  زا  رفن  یس  هک  هبحر  رد  صخالاب  دناهدومن  لقن  الّصفم  ۀغالبلا 
میس و ص 205 دلج  رد ص 307  يرزج  ریثا  نبا  دنسم و  مراهچ  ءزج  رد ص 370  لوا و  ءزج  رد ص 119  لبنح  نب  دمحا  ماما  هچنانچ 

دیدـحلا یبا  نبا  بلاطلا و  تیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  فراعم و  رد ص 194  هبیتق  نبا  هباغلا و  دسا  مجنپ  دـلج  و 276 
رد ص ینالقـسع  رجح  نبا  ءایلوالا و  ۀیلح  مجنپ  دـلج  رد ص 26  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  هغالبلا و  جهن  حرـش  لوا  دلج  ص 362  رد 
يولعلا و صئاصخ  رد ص 26  یئاسن  نمحرلا  دـبع  وبا  ماـما  و  یبقعلا ، رئاـخذ  رد ص 67  يربط  نیدـلا  بحم  و  هباـصا ، مود  دـلج   408
ةّدوملا و عیبانی  باب 4  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  و  بلاطملا ، ینسا  رد ص 3  يرزج  نیدلا  سمش  و  نیدقعلا ، رهاوج  رد  يدوهمس  همالع 

دناهدومن لقن  ناناملسم  اب  هفوک  هبحر  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  جاجتحا  امـش  ياملع  رباکأ  زا  نارگید  ۀیالولا و  باتک  رد  هدقع  نبا  ظفاح 
يزیچ نم  هرابرد  دوخ  شوگب  ادخ  لوسر  زا  مخ  ریدغ  رد  سک  ره  ار  امـش  مهدـیم  دـنگوس  دومرف  داتـسیا  مدرم  لباقم  رد  ترـضح  هک 

هک میدید  مخ  ریدغ  زور  رد  ام  دنتفگ  دندوب و  يردب  اهنآ  زا  نت  هدزاود  هک  دنتساخرب  باحصا  زا  نت  یس  دهد  یهاوگ  دزیخرب و  هدینش 
هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  لاق  معن  اولاق  مهسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  ّینا  نوملعت  دومرف أ  مدرمب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  ادخ  لوسر 

ترـضح مدومن  شوـمارف  هتفرگ  ارم  يریپ  تفگ  هک  دوـب  کـلام  نب  سنأ  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـندادن  تداهـش  تیعمج  نآ  زا  نت  هس  خـلا 
دناشوپن ار  وا  همامع  هک  دـنک  التبم  صرب  یـسیپ و  هب  ار  وت  دـنوادخ  یئوگیم  غورد  رگا  دومرف  سنأ  هرابرد  اصوصخم  دومن و  ناـشنیرفن 

!!؟) دش سیپ  روک و  دراد  رابخا  ضعب  رد   ) دش شیپ  صوربم و  شندب  هکنآ  رگم  تساخنرب  ياج  زا  سنأ  سپ 
هـصوصنم تفالخ  تراما و  هک  دوخ  مظعا  قح  تابثا  رب  لماک  لیلد  نآب  ندومن  داهـشتسا  ثیدـح و  نیا  نداد  رارق  تجح  تسا  یهیدـب 

. تسا هدوب  دشاب 
(. ياچ فرص  تحارتسا و  هضیرف و  ءادأ  زا  دعب  دنتساخرب و  ءاشع  زامن  ءادأ  يارب  نایاقآ  دنلب و  نذؤم  يادص  عقوم  نیا  رد  )
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مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسل  مراهچ أ  هنیرق 

. دشابیم فرصتب  یلوا  یلوم  زا  دارم  هک  دیامنیم  مارم  تابثا  ثیدح  دوخ  رد  مالک  هنیرق  اعبار  یعاد :
ینعی مکسفنا  نم  مکب  یلوا  تسل  دومرف أ  بلطم  نایب  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکأ  لوسر  هک  تسا  ثیدح  هیریدغ و  هبطخ  رد  اریز 

. مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  هدومرف  هک  تسا  بازحا )  ) هروس 33 هیآب 6  هراشا   ) امش ياهسفن  زا  امشب  متسین  فرصتب  یلوا  نم  ایآ 
ایندلا و یف  هب  یلوا  انأ  ّالا  نمؤم  نم  ام  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو  نیقیرف  بتک  رد  مه  حیحـص  ثیدح  رد  و 

. ةرخآلا
. ام ياهسفنب  ام  زا  یفرصتب  یلوا  وت  یلب  دنتفگ  یگمه 

یلـص هّللا  لوسر  هک  تسا  تیولوا  نامه  یلوم  زا  دارم  هک  دناسریم  مالک  قایـس  سپ  هالوم  ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف : نآ  زا  دـعب 
. تسا هتشاد  تمأب  هلآ  هیلع و  هللا 

: دشاب هدومرف  هک  دشابیمن  هنیرق  نیا  زا  ینایب  رابخا  زا  يرایسب  رد  ظفاح :
. مکسفنأ نم  مکب  یلوأ  تسل  أ 

هیرـشعانثا ءاملع  روهمج  دراد و  تیمومع  هیماما  رابخأ  رد  تسا  فلتخم  نیلقان  لقن  ریدغ و  ثیدـح  عوضوم  رد  ظافلأ  تارابع و  یعاد :
. دناهدومن لقن  هنیرق  نیمه  اب  دوخ  هربتعم  بتک  رد 

نب دمحا  ماما  و  همالا ، صاوخ  ةرکذـت  رد ص 18  يزوج  نبا  طبـس  مراد  رظن  رد  لاحلا  هچنآ  تسه و  رایـسب  مه  امـش  هربتعم  بتک  رد  و 
دعـسا حوتفلا  وبا  یقهیب و  رکب  وبا  ظفاح  يرهز و  دمحا و  ماما  زا  القن  هّمهملا  لوصف  رد  یکلام  غابـص  نب  نیدلا  رون  و  دنـسم ، رد  لبنح 
دّمحم و  بقانم ، مهدراهچ  لصف  رد  یمزراوخ  بیطخ  و  هعبرالا ، ءافلخلا  لئاضف  یف  زجوملا  هباتک  یف  یلجعلا  فلخ  نب  لئاضفلا  یبا  نب 

دـمحا و دنـسم  زا  القن  هّدوملا  عیبانی  باب 4  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  و  بلاـطلا ، تیاـفک  لوا  باـب  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب 
و هدقع ، نبا  تالاوملا  باتک  یعفاش و  یلزاغم  نبا  بقانم  یناهفصا و  میعن  وبأ  ظفاح  ءایلوالا  ۀیلح  هجام و  نبا  ننـس  حیباصملا و  ةاکـشم 

تسل هلمج أ  اهنآ  یمامت  رد  هک  دناهدومن  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  راتفگ ، قیرط  ظافلا و  رد  یفالتخا  رصتخمب  امش  ياملع  رباکا  زا  نارگید 
رد ص هلبانحلا ) ماما   ) لبنح دمحا  ثیدح  باحـصا  ماما  هک  یثیدح  همجرت  كّربت  نّمیت و  يارب  تسا و  دوجوم  مکـسفنأ  نم  مکب  یلوا 
رد میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  تفگ  هک  مناسریم  ناتـضرعب  بزاع  نب  ءارب  زا  ادنـسم  هدومن  لقن  دنـسم  مراهچ  دـلج   281

يور یمهم  دمآ  شیپ  هاگره  هک  دوب  نینچ  مسر  تداع و   ) هعماج ةالصلا  داد  ادن  تیعمج  نایم  رد  ترضح  نآ  ریدغب  میدیسر  ات  يرفس 
هاگنآ دومرفیم ) غالبا  ار  مهم  رما  نآ  زامن  يادا  زا  دعب  دندشیم  عمج  تما  هعماج  ةالـصلا  دندرکیم  ادـن  دومرفیم  رما  ترـضح  نآ  دادـیم 
یلوا ّینا  نوملعت  متسل  دومرف أ  تیعمج و  لباقم  تفرگ  ار  یلع  تسد  زامن  ءادا  زا  سپ  دنداد  صاصتخا  ربمغیپ  يارب  ار  تخرد  ود  نایم 

لاو مهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  یلب  اولاق  هسفن  نم  نمؤم  ّلکب  یلوا  ّینا  نوملعت  متـسل  لاق أ  یلب  اولاـق  مهـسفنا  نم  نینمؤملاـب 
نمؤم و لک  یلوم  تیـسما  تحبـصا و  بلاط  یبأ  نب  ای  کل  ائینه  هل  لاقف  کلذ  دـعب  باطخلا  نب  رمع  هیقلف  هاداع ، نم  داـع  هـالاو و  نم 

. ۀنمؤم
یتوافت رـصتخمب  هیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  عیبانی و  رد  یخلب  نامیلـس  یبرقلا و  ةدوم  زا  مجنپ  ةدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  زین  و 

دناهدومن طبض  ار  ثیدح  نیمه  ظافلا  رد 
هیلع و هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هک  هدروآ  ترابع  نیاب  هدومن  لقن  وا  زا  هّمهملا  لوصف  رد  مه  غابـص  نبا  هک  حـتفلا  وبا  ظفاح  اصوصخم  و 

. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  الا و  مکسفنا  نم  مکب  یلوا  انا  يالوم و  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنا  سانلا  اهیأ  دومرف  هلآ 
ثیدح رد  دناهدومن و  لقن  ار  هنیرق  نیا  ثیداحا 81 و 83 و 93 و 95  رد  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبأ  ماما  ننـس و  رد  ینیوزق  هجام  نبا  زین  و 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


نمؤم لکب  یلوا  ّینا  نوملعت  متسل  دومرف أ  هبطخ  نمض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  لقن  ترابع  نیاب  مقرا  نب  دیز  زا   84
. مالّسلا هیلع  یلع  دیب  ذخا  هالوم و  اذهف  هالوم  تنک  نم  یناف  لاق  هسفن  نم  نمؤم  لکب  یلوا  تنال  دهشن  یلب  اولاق  هسفن  نم  ۀنمؤم  و 

زا یلّصفم  ثیدح  دادغب  خیرات  متشه  دلج  رد ص 289 و ص 290  يرجه  لاس 462  یفوتم  دادغب  بیطخ  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  زین  و 
وا يارب  نتفرگ  هزور  هاـم  تصـش  باوث  دریگب  هزور  ریدـغلا ) موی   ) مارحلا ۀـجحلا  يذ  مهدـجیه  زور  سک  ره  هک  هدومن  لـقن  هریره  وـبا 

. تسا هدومن  لقن  هنیرق  نامه  رکذ  اب  ار  روکذم  ریدغ  ثیدح  هاگنآ  دشابیم 
نم مکب  یلوا  تسلا  هنیرق  زا  یماـن  راـبخا  رد  هک  دـیئامرفن  اـقآ  اـت  راـبخا  نیا  لـقن  دـشاب  یفاـک  رادـقم  نیمهب  هنومن  يارب  منکیم  ناـمگ 

. دشابیمن مکسفنا 

هلآ هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  لوسر  روضح  رد  ناسح  راعشأ 

تیالوب ار  یلع  هک  سلجم  نامه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  رد  هک  تسا  يراصنا  تباـث  نب  ناـسح  راعـشا  مجنپ  هنیرق 
دینـش ار  راعـشا  یتقو  ترـضح  دنـسیونیم  نارگید  يزوج و  نبا  طبـس  هک  دومن  داشنا  ترـضح  نآ  دوخ  هزاجا  اـب  دومن  یفرعم  بصن و 

. کناسلب تحفان  وا  انترصن  ام  سدقلا  حورب  ادیؤم  لازت  ناسح ال  ای  دومرف :
هّمئالا ردص  بقانم و  رد  يرمق  لاس 352  یفوتم  يرجه  مراهچ  نرق  فورعم  ثّدحم  رسفم و  یسوم  نب  دمحا  هیودرم  نبا  ظفاح  هچنانچ 

هدقع امیف  راهزالا  ۀلاسر  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  لتقم  مراهچ  لصف  رد  بقانم و  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم 
رد يدنرز  نیدلا  لامج  ظفاح  هیولعلا و  صئاصخ  رد  يزنطن  حتفلا  وبا  ظفاح  یفطصملا و  فرش  رد  یشوگرخ  دعس  وبا  ظفاح  ءارعشلا و 

نیطمسلا و دئارف  باب 12  رد  ینیومح  دّمحم  نب  میهاربا  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  نیطمـسلا و  ررد  مظن 
یجنگ فسوی  نب  دّـمحم  همالا و  صاوخ  ةرکذـت  رد ص 20  يزوج  نبا  طبـس  فسوی  هیالولا و  باـتک  رد  یناتـسجس  دیعـس  وبا  ظـفاح 

دعب مخ  ریدغ  زور  رد  هک  دنیامنیم  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  زا  نارگید  بلاطلا و  تیافک  لوا  باب  رد  یعفاش 
لاق اتایبا  لوقا  نا  یل  نذأت  درک أ  ضرع  تباث  نب  ناّسح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بصن  دش و  رکذ  ارصتخم  هک  ایاضق  حرـش  هبطخ و  زا 

اب ینعی  دنوادخ  تکربب  وگب  دندومرف  ترـضح  میوگب  باب  نیا  رد  یتایبا  هک  یهدیم  نذا  ایآ  ینعی  هّللا  ۀـکربب  لق  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلص 
: تایبا نیا  نتفگب  درک  عورش  الاجترا  يدنلب  نیمز  يالاب  تفر  سپ  لاعتم  راگدرورپ  تیانع  فطل و 

مهّیبن ریدغلا  موی  مهیدانی 
ایدانم لوسرلاب  عمساف  ّمخب 

مکّیلو مکالوم و  نمف  لاق  و 
ایماعتلا كانه  اودبی  مل  اولاقف و 

انّیلو تنا  انالوم و  کهلا 
ایصاع ۀیالولا  یف  اّنم  فلت  مل  و 

یّنناف ّیلع  ای  مق  هل  لاقف 
ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

هّیلو اذهف  هالوم  تنک  نمف 
ایلاوم قدص  راصنا  هل  اونوکف 

هّیلو لاو  مهّللا  اعد  كانه 
ایداعم اّیلع  يداع  يذّلل  نک  و 
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ار تفالخ  تماما و  رگم  دـندرکن  كرد  یلوم  ظفل  زا  باحـصا  زور  عقوم  نامه  رد  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  لئالد  حـضوا  زا  راعـشا  نیا 
راعشا نمض  ناّسح  دینش  هک  یعقوم  ترضح  یتسیاب  اعطق  دوبن  فرـصتب  یلوا  يداه و  ماما و  ینعمب  یلوم  رگا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يارب 

ماما و نایب  نیا  زا  نم  دصقم  فده و  اریز  يدیمهفن  ارم  دوصقم  يدرک و  هابتـشا  ناّسح  دیامرفب  ایداه  اماما و  يدعب  نم  کتیـضر  تفگ 
لازت تالمج ال  اب  دـندومنن  بیذـکت  هکنآ  زا  هتـشذگ  هدوب  رـصان  ّبحم و  مدارم  هکلب  هدوبن  توبن  ماقم  ولتیلات  فرـصتب  یلوا  يداه و 

مزال دندومن ، ار  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و  نایب  حوضو  لامک  اب  هبطخ  نمـض  هوالعب  دـندومن ، ار  نآ  قیدـصت  سدـقلا  حورب  ادـیؤم 
نب دّـمحم  رفعج  وبا  هک  هدومن  نایب  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تیالو  هبطخب  دـننک  هعجارم  مرتحم  نایاقآ  تسا 

: دومرف هک  هدومن  لقن  ار  مامت  هیالولا  باتک  رد  يرجه  لاس 310  یفوتم  يربط  ریرج 
یّیـصو و یخا و  اذـه  سانلا  رـشاعم  ۀـمایقلا ، موی  یلا  هبلـص  نم  يدـلو  یف  ۀـمامالا  ّمث  مکماما ، ّیلع  مکالوم و  هّللا  ّناف  اوعیطا  اوعمـسا و 

. ّیبر باتک  ریسفت  یلع  و  یب ، نمآ  نم  یلع  یتفیلخ  یملع و  یعاو 
هک تسا  عطاق  لیلد  ترـضح  نآ  دوخ  تانایب  رب  هوالع  راعـشا  نیا  ندینـش  عقوم  رد  ترـضح  نآ  توکـس  هک  دیهد  فاصنا  نایاقآ  سپ 

روما رد  فرصتب  یلوا  يداه و  ماما و  ینعی  هدومن  نایب  راعشا  نمض  ناّسح  هک  هدوب  نامه  هکلب  هدوبن  رصان  ّبحم و  ترضح  نآ  دوصقم 
. دیدرگ يراج  وت  نابز  رب  تقیقح  نیا  سدقلا  حور  دییأتب  ناّسح  دومرف  اذلف  نیملسم ،

هباحص ینکشدهع  رد 

باحصا هک  تسا  مّلسم  دشاب  رـصان  ّبحم و  يانعمب  امـش  هدیقعب  ای  هقلطم و  تیالو  یقیقح  ینعمب  ترـضح  نآ  شیامرف  ریدقت  ّيا  یلع 
سپ تسا ) یّنـس  هعیـش و   ) نیقیرف ياملع  یقافتا  هچنانچ  دندومن  يدهع  هدرک و  یتعیب  هداد و  راشف  یتسد  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  رمأب 

فاصنا ادخب  ار  امش  هدوب  يرای  یتسود و  ترضح  نآ  روظنم  هک  دشاب  حیحـص  امـش  هدومرف  ضرف  رب  دنتـسکش  ار  تعیب  دهع و  نآ  ارچ 
نادنزرف هک  ار  شیاههچب  نز و  دنربب و  شاهناخ  رد  شتآ  هک  دوب  نیمه  دنتـسب  دهع  هک  ترـصن  يرای و  هدیاف  یتسود و  ینعم  ایآ  دیهد 

دننک و شلتقب  دیدهت  هنهرب  ریشمش  اب  دنربب و  دجـسمب  دنـشکب  اربج  ار  وا  دنناسرتب و  هدومن  رازآ  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
!!؟ دنیامن طقس  ار  شسران  هچب  دننازرلب و  ار  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  همطاف  ندب 

تادیکأت همه  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تاشرافس  گرزب و  زور  نآ  رد  تمظع  اب  تالیکشت  نآ  زا  دوصقم  دوب  نیمه  ایآ 
!؟ هدوبن ربمغیپ  ادخ و  اب  دهع  ضقن  ترضح  نآ  تافو  زا  دعب  تایلمع  نیا  ایآ  هغیلب 

. دندوب هدناوخن  ار  دعر )  ) هروس 13 هیآ 25  دندیناسرن  رخآب  امش ) هدیقعب   ) ار یتسود  دهع  ای  دندومن و  دهع  ضقن  هک  یناسک  ایآ 
. تسا رگهولج  اراکشآ  تقیقح  ّقح و  میراذگب  رانکب  ار  هنالهاج  ضغب  ّبح و  رگا 

دنراد رب  اهراک  يور  هدرپ ز  رگ 
همه میراک  هچ  رد  هک  دوش  مولعم 

هیبیدح نینح و  دحا و  رد  هباحص  ندومن  دهع  ضقن 

دندومنن رارف  ایآ  دیئامنن  رارف  زورما  هک  تفرگ  دـهع  باحـصا  یمامت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  نینح  دـحا و  هوزغ  رد  ایآ 
زا نارگید  یفوک و  مثعا  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  يربط و  هک  ءادـعا  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ندراذـگ  اـهنت  رارف و  نیا  اـیآ 

. هدوبن دهع  ضقن  دناهتشون  ناتدوخ  نیخروم 
هک دنـسیونیم  نامه  اهباتک  رد  دناهتفگ و  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هک  دنیوگیم  نامه  نایعیـش  دیئامنیم  لاکـشا  امب  تهجیب  اهامـش  هّللا  و 

. دناهتشون ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و 
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. دناهتشون ناتدوخ  ياملع  هک  تسا  یئاهنامه  تسا  دراو  هباحصب  تبسن  هعیش  ءاملع  زا  يداقتنا  رگا 
میتشون میتفگ و  ام  رگا  یلو  تسین  داقتنا  دروم  درادن و  یبیع  دیـسیونب  اهامـش  دـیئامنیم  اجیب  هلمح  امب  فلـس  نع  افلخ  اهامـش  ارچ  سپ 

دروم ار  هباحـص  ضعب  هحیبق  لامعا  تشز و  لاعفا  هکنآ  يارب  دوشیم  بجاو  ناملتق  میوشیم  رفاک  دنتـشون  ینـس  ءاملع  رباکا  هک  ار  هچنآ 
. میئامنیم حیبقت  هداد و  رارق  داقتنا 

هباحص مامت  هکنآ  هچ  نایعیش  طقف  هن  دندوب  یضفار  هباحص  مامت  اعطق  ددرگیم  ضفر  بجوم  مومذم و  هباحص  رب  نعط  رگا  هکنآ  لاح  و 
. رمع رکب و  یبا  هفیلخ  یتح  دناهدومن  مه  لامعا  حیبقت  هداد و  رارق  نعط  دروم  ار  رگیدکی  امومع 

هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  باحصا  هکنیاب  دیربب  یپ  یبوخب  دیلیام  رگا  مدومنیم  نایب  ار  اهنآ  لاوقا  احورـشم  دوبن  تقو  یگنت  هظحالم  رگا 
يوه و یپ  رد  کی  ره  دندیدرگ و  مارتحا  دروم  كاپ و  نینمؤم  دندومن  هشیپ  يوقت  کی  ره  دناهدوب  اطخلا  زئاج  مدرم  ریاس  دـننام  هلآ  و 

. دندش عقاو  مومذم  نوعطم و  هدیدرگ  رداص  اهنآ  زا  تشز  لاعفا  دنتفر و  سوه 
یلاعملا وبا  ضارتعاب  ار  يدـیز  لّصفم  باوج  ات ص 462  زا ص 454  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  مراهچ  دـلجب  دـیئامن  هعجارم 

ار رگیدـکی  هتـسویپ  هک  هدوب  هباحـص  رد  یبالقنا  فالتخا و  هچ  دـینادب  اـت  دـینیبب  هدومن  لـقن  بیقن  رفعج  وبا  هک  هباحـصب  عجار  ینیوج 
. دندومنیم ّبس  نعل و  ریفکت و  قیسفت و 

تسا ضغب  ّبح و  هلئسم  رد  دشابیم  تعامج  ّتنس و  لها  نایاقآ  مومع  اب  امـش  ياملع  نیفـصنم  زا  ضعب  نایعیـش و  نیب  هک  یقرف  یهتنم 
دینیبیمن اهنآ  رد  يدب  مصی  یمعی و  ءیشلا  ّبح  هدعاق  يور  دیراد  طرفم  هقالع  هقلع و  ّتبحم و  رهم و  هباحـص  زا  ضعبب  اهامـش  نوچ 

و دـیئامن ، هئربت  ار  اهنآ  نعاطم  مامت  زا  دـیئامنیم  یعـس  اذـلف  دـینیبیم  بوخ  مه  ار  اهنآ  دـب  ياـههکل  دـینکیم  رظن  تبحم  هدـید  اـب  نوچ 
. تسا روآهدنخ  هحضاو  نعاطم  لباقم  رد  دوشیم  هداد  هک  یئاهباوج 

هیقافتا عیاقوب  هکلب  مینکیمن  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  باحصأب  توادع  هنیک و  ضغب و  اب  هک  میبلطیم  تداهـشب  ار  ادخ  ام  یلو 
. میئامنیم قحب  تواضق  هدید  دب  ار  اهیدب  بوخ و  ار  اهیبوخ  میرگنیم  قطنم  ناهرب و  رظن  اب 

. دومن دیاب  زور  نآ  يارب  يرکف  درذگیم  درادن  یشزرا  ایند  رمع  هزور  راهچ  میتسه  ءازجلا  موی  تمایقب و  دقتعم  امش  ام و  مرتحم  نایاقآ 
ناوریپ تسا  راوازس  ایآ  دیناوخن  یضفار  رفاک و  ار  دّحوم  نایعیش  دیئامنن  هبتـشم  ربخیب  ماوع  رب  ار  رما  تهجیب  میمولظم  نایعیـش  ام  هّللا  و 

تاداقتنا و عون  يارب  رگا  هک  یتلاح  رد  دیهد  رارق  هلمح  دروم  یضفار و  چوپ  هناهب  هب  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  دمحم  لآ  دمحم و 
ملق ریز  زا  تاداقتنا  عون  نیا  هکنآ  هچ  دینادب  دب  ار  ناتدوخ  ياملع  رباکا  دـیاب  لوا  دـیناوخیم  رفاک  دـینادیم و  دـب  ار  نایعیـش  قیاقح  نایب 

. دناهدومن تبث  ناشدوخ  هربتعم  بتک  رد  هدمآ و  نوریب  اهنآ 

هیبیدح رد  هباحص  رارف 

اب هباحـص  رثکا  حلـص  داد  رارق  زا  دعب  دنـسیونیم  ناتدوخ  نیخروم  ریاس  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هّیبیدح  هّیـضق  رد  الثم 
گنج میتساوخیم  میدوبن و  حلصب  یضار  ام  هک  دندومن  یتابتاعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  دندوب و  ینابـصع  باطخلا  نب  رمع 
باوج ار  اهنآ  هلمح  دندوب  هدامآ  شیرق  نوچ  دندرک  هلمح  اذلف  دیراتخم  دیراد  گنجب  لیم  رگا  دومرف  ترضح  دیدومن  حلص  ارچ  مینک 

اجنآ زا  دنتـسیاب  دنتـسناوتن  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لباقم  رارف  عقوم  رد  هک  دمآ  دراو  اهنآب  رافک  زا  یتسکـش  نانچ  دنداد  لباقتم 
. دنتفر ارحصب  هدومن  رارف  مه 

هاـگنآ دنتـشگرب  دـندید  دوخ  لـباقم  رد  ار  یلع  شیرق  هک  نیمه  ریگب  ار  شیرق  وـلج  رادرب  ریـشمش  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ترـضح 
. دندراذگ ار  یهاوخ  رذع  يانب  هدنمرش  لجخ و  دوخ  لمع  زا  یلیخ  هدومن  تعجارم  مک  مک  يرارف  باحصا 

دیدیزرلیم نمشد  لباقم  يربک  ردب  هوزغ  رد  هک  دیدوبن  امش  ایآ  مسانـشیمن  ار  امـش  نم  رگم  دندومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
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دیدراذگ اهنت  ارم  دیتفریم و  الاب  اههوکب  دیدرک و  رارف  دحا  زور  رد  هک  نم  باحصا  دیدوبن  امش  ایآ  داتـسرف  ام  يرایب  ار  هکئالم  دنوادخ 
. دندومنیم یهاوخ  رذع  هتسویپ  اهنآ  دومن  نایب  ار  اهنآ  ياهیتابثیب  اهیتسس و  مامت  ترضح  هصالخ  دیدماین  مدناوخ  ار  امش  دنچ  ره 

ار ترـضح  نآ  ياههدعو  دومن  بیذـکت  هکنیا  زا  دـعب  دومن  رمع  اب  ار  اهباتع  نیا  ترـضح  دـسیونیم  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هرخالاب 
ترـضح هک  دشاب  هتخیرگ  دحا  رد  دـیاب  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  دوشیم  مولعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تانایب  زا  دناهتـشون  هاگنآ 

. هدومن رکذ  ار  نآ  تابتاعم  نمض 
ام زا  يروف  میئوگب  ام  رگا  دناهتـشون  نارگید  دـیدحلا و  یبا  نبا  دـننام  یگرزب  ءاملع  هک  ار  ياهیـضق  نیا  دـیئامرفب  هظحالم  نایاقآ  الاح 

، تسین يداریا  وا  لاثما  دیدحلا و  یبا  نباب  یلو  دیئامنیم  هفیلخب  نیهوت  دیئوگیم و  ارچ  هک  دـیناوخیم  نامرفاک  یـضفار و  هتفرگ و  هدروخ 
شوخ هچ  ددرگیمن  عقاو  رثؤم  دـیراد  دـب  رظن  امب  امـش  نوچ  میئامنیم  لقن  ار  یخیرات  عیاقو  هکلب  میرادـن  نیهوت  دـصق  میئوگب  ام  هچ  ره 

: تسا ماقم  نیا  بسانم  یلیخ  هک  برع  رعاش  دیارس 
ۀلیلک بیع  ّلک  نع  اضرلا  نیع  و 

ایواسملا يدبت  طخسلا  نیع  ّنکل  و 
رـضاح یهلا  لدع  همکحم  رد  ام  هنامولظم  هلان  يارب  ار  دوخ  دیاب  یلو  درذـگیم  ایند  میراد  امـش  ءاملع  اب  تمایق  زور  تامکاحم  یلیخ  ام 

. دیئامن
. دیئامن یهاوخ  داد  تمایق  زور  هک  هدش  امشب  یملظ  هچ  ظفاح :

همطاف يرارذ  اهدالوا و  زا  یکی  مراد  راختفا  هک  ریقح  میئامن  نیع  ضمغ  اهنآ  همه  زا  رگا  هک  ناوارف  اهتمرح  کته  رایـسب  اـهملظ  یعاد :
نآب دقتعم  ام  دوش و  لیکشت  یهلا  لدع  همکحم  هک  يزور  تشذگ و  مهاوخن  دوخ  قح  زا  زگره  متسه  اهیلع  هّللا  مالـس  همولظم  هقیدص 

. دوشیم یگدیسر  هنالداع  هک  میراد  عطق  دومن و  میهاوخ  یهاوخداد  اهیّدعت  اهملظ و  زا  يرایسبب  عجار  میتسه  زور 
. دیئامن نایب  هدش  امشب  یملظ  هچ  هتفر و  امش  زا  یقح  هچ  دینکن  باصعا  کیرحت  منکیم  شهاوخ  ظفاح :

هیلع و هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  نامراوگرزب  ّدج  تافو  زا  دـعب  نامز  زا  هکلب  تسین  زورماب  صوصخم  ام  قح  ذـخا  يدـعت و  ملظ و  یعاد :
راذگاو شنادـنزرف  نان  يارب  اهیلع  هّللا  مالـس  رهطا  يارهز  ام  همولظم  هّدـجب  ربمغیپ  ادـخ و  هک  یتباث  قح  هک  هدـش  هدراذـگ  هیاپ  نیا  هلآ 

. تفر ایند  زا  دردرپ  لد  اب  ربمغیپ  راگدای  نآ  بابش  ناوفنع  رد  ات  دندادن  رثا  بیترت  ادبا  ام  هّدج  هنامولظم  هلانب  دندومن و  بصغ  دومن 
هّللا یـضر  همطاف  تباث  قح  دـیئامنیم  تاساسحا  کیرحت  جـّیهم  راتفگ  تاملک و  اب  دـیتسه  گنرز  یلیخ  یلاعبانج  مدرک  ضرع  ظـفاح :

رد زگره  دـیئامن  تباـث  ار  دوخ  ياعدـم  دـیناوتن  دوخ  نمؤم  ناردارب  روضح  رد  امـش  رگا  دـینادب  عطق  دـندومن  بصغ  هک  هدوب  هچ  اـهنع 
. دیئامن تباث  ار  دوخ  ياعدم  هدش  لیکشت  یهلا  لدع  همکحم  زورما  دینک  لایخ  دیئآیمن  رب  رما  نیا  هدهع  زا  یهلا  لدع  همکحم 

رظن مه  مرتحم  نایاقآ  رگا  دـننکیم  تواضق  شیـالآیب  كاـپ  رظن  اـب  درادـن و  هار  تابّـصعت  ضارغا و  تسا  لدـع  همکحم  اـجنآ  یعاد :
. دومن دیهاوخ  ام  ّتیناّقحب  قیدصت  اعطق  دیهدب  یعاد  ضیارعب  شوگ  فرطیب  لداع  یضاق  دننام  دیشاب  هتشاد  فاصنا 

متسین لدج  لها  نم  هک  دنادیم  ادخ 

یبّصعت جاجل و  دانع و  اصخـش  نم  هک  دراد  امب  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  امـش  دجما  ّدـج  هک  یگرزب  قحب  ادـخ و  قحب  ظفاح 
. مرادن

اب مأوت  یباسح  فرح  اجکره  متـسین  هلداجم  لها  ریقح  هک  دیـشاب  هدش  هجوتم  الماک  دیاب  میدمآ  لئان  ناتتاقالم  ضیفب  هک  اهبـش  نیا  رد 
تسا و باسح  قح و  فرحب  ام  میلست  رب  لیلد  ام  توکس  دوخ  مدرک  هدهاشم  دوخ  رد  یشمارآ  توکس و  مدینش  یـساسا  ناهرب  لیلد و 

يراک هطلغم  ياهزادناتسد  رد  ار  امش  لئالد  تانایب و  میتسناوتیم  میئامن  يزادناتسد  لدج  هار  زا  مینک و  يرگیزاب  میتساوخیم  رگا  الا 
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. دنداد ماجنا  ار  لمع  نیمه  ام  ناگتشذگ  هچنانچ  میئامن  درو  هتخادنا 
تاقالم دورو و  زا  لبق  هکنیا  ول  و   ) متفرگ رارق  امـش  لباقم  رد  هک  یتعاس  نآ  زا  اصوصخم  ماهدوبن  يزاـب  لدـج و  لـها  ریقح  اـعبط  یلو 

دهع دوخ  يادخ  اب  هک  دومن  رثا  نم  رد  نانچ  امش  یگداس  کین و  قالخا  بدا و  كاپ و  لد  تقیقح و  هبذج  میدمآ ) رگید  دصقب  امش 
. دنکن تقفاوم  تقباطم و  صاخشا  لایما  اب  هکنیا  ول  مدرگ و  میلست  الماک  قطنم  باسح و  فرح  لباقم  رد  مدومن 

رد امـش  ياهلد  درد  نیهارب و  لئالد و  هک  مرادن  كاب  یـسک  زا  میوگیم و  راکـشآ  حضاو و  متـسین  لوا  بش  مدآ  نآ  ریقح  دـینادب  نیقی 
مّلـس هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لباقم  رد  مریمب و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  يالو  ّبح  اب  مراودـیما  هدومن  یقیمع  تاریثأـت  ریقح  صخش 

. مشاب ور  دیفس 
ابلق دومن و  يرگید  رثا  یعاد  رد  امش  تاشیامرف  تشاد  میهاوخن  هتـشادن و  راظتنا  نیا  زا  ریغ  امـش  دننام  یفـصنم  ملاع  صخـش  زا  یعاد :

. دوش عقاو  لوبق  دروم  تسا  دیما  میامن  یئاضاقت  یلاعبانج  زا  مهاوخیم  کنیا  مدومن  ادیپ  امشب  یّصاخ  هقالع 
. دیئامرفب منکیم  شهاوخ  ظفاح :

هنافـصنم یفرطیب  لامک  اـب  هاوگ  دـهاش و  ناونعب  مه  رگید  ناـیاقآ  مهد  رارق  یـضاق  ار  امـش  بشما  هک  تسنیا  وگاـعد  ياـضاقت  یعاد :
مهاوخیم هک  یعوضوم  تسا  نکمم  ول  ریخ و  ای  میامن  تباث  ار  دوخ  ياعدم  مناوتیم  تسا و  قح  یعاد  ضیارع  ایآ  هک  دـیئامرف  تواضق 

. موش کبس  يردق  جراخ و  ار  ینورد  ياهدرد  ات  هدومن  لّمحت  یلو  دوش  بش  ره  زا  رتینالوط  يردق  مدرگ  نآ  ثحب  دراو 
لاح میئامن و  وگتفگ  وا  رد  دیاب  ارچ  ام  هدش  عقاو  لبق  لاس  دصیس  رازه و  رد  هک  يرما  دنیوگیم  ربخیب  ياهنیشنهیشاح  لاّهج و  زا  ضعب 

یثرا ياوعد  هوالع  دوشیم  قیاقح  فشک  هنالداع  تاثحابم  رد  دشابیم و  ثحب  لباق  نامز  هرود و  ره  رد  یملع  تالواقم  دندیمهفن  هکنآ 
امـش زا  مهاوخیم  متـسه  ثاّرو  زا  يدـحأ  یعاد  نوچ  دریگ و  رارق  همکاحم  حرطم  دـناوتیم  ثاّرو  زا  يدـحا  هلیـسوب  ینامز  ره  رد  انوناق 

. دیئامرفب هنافصنم  باوج  تسا  ینمتم  میامن  یلاؤس 
. میتسه رضاح  امش  تاشیامرف  عامتسا  يارب  هقالع  لیم و  لامک  اب  ظفاح :

دنزرف تسد  زا  ار  کلم  نآ  ردپ  ندرم  زا  دعب  یـسک  رگا  دشخبب  دـنک و  هبه  دوخ  دـنزرفب  ار  یکلم  شتایح  نامز  رد  يردـپ  رگا  یعاد :
. هن ای  تسا  ملظ  دروآ  نوریب  فرصتم 

. تسا ملاظ  اعطق  بصاغ  ملظ و  ریغ  کلم  رد  قح  ریغ  نم  فرصت  تسا  یهیدب  ظفاح :
تروص هچ  دنریگب  شفرـصتم  دنزرف  زا  ار  کلم  نآ  ردپ  تافو  زا  دعب  دـیامن و  هبه  دوخ  دـنزرفب  ار  یکلم  ادـخ  رمأب  يردـپ  رگا  یعاد :

. دراد
مولظم و ملاظ و  نیا  زا  ناتدوصقم  یلو  هدیدرگ  ملظ  حیابق  حبقا  بکترم  هدننکبصغ  دینکیم  نایب  امـش  هک  یقیرطب  تسا  یهیدب  ظفاح :

. دیئامرفب رتنشور  تسا  بوخ  تسیچ  تسیک و  بوصغم  بصاغ و 
. هدشن يدحأب  هدش  دراو  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  يربک  هقیّدص  ام  هّدجب  هک  یملظ  تسا  تاحضاو  حضوا  زا  یعاد :

نآ بصغ  كدف و  تقیقح  رد 

رانک رحبلا  فیـس  ات  هنیدم  ياههوک  هنماد  رد  هدوب  مه  رد  هیرق  تفه  هک   ) یلاوع كدـف و  نیکلام  ناگرزب و  ربیخ  عالق  حـتف  زا  دـعب  هک 
هک دوشیم  مولعم  شاهعبرا  دودح  زا  هدوب  عیسو  رایسب  نآ  یضارا  لوط  ضرع و  هتشاد  ناوارف  ناتسلخن  مه  هدوب و  زیخهّلغ  هّلغ ، مه  ایرد ،

لوسر تمدخ  دندمآ  لدنجلا ) ۀمود  هموح  هب  يّدح  رحبلا ، فیـس  هب  يّدح  شیرع ، هب  يّدح  هرونم ، هنیدم  کیدزن  دـحا  هوک  هب  يّدـح 
، دشاب ناشدوخ  لام  رگید  فصن  دشاب و  ترضح  نآ  نآ  زا  كدف  مامت  فصن  هک  دندومن  یحلص  داد  رارق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

لاس یفوتم  يدادغب  يرذالب  ییحی  نب  دمحا  نادـلبلا و  حوتف  زا  مشـش  دـلج  رد ص 343  نادـلبلا  مجعم  بحاص  يومح  توقای  هچناـنچ 
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دبع نب  دمحأ  رکب  وبا  زا  القن  رـصم ) پاچ   ) ۀغالبلا جهن  حرـش  مراهچ  دـلج  رد ص 78  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  دوخ و  خـیرات  رد   279
. دناهدومن تبث  ناتدوخ  نیخروم  نیثدحم و  زا  نارگید  ریبک و  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  يرهوج و  زیزعلا 

« ُهَّقَح یبْرُقْلا  َاذ  ِتآ  َو   » هیآ لوزن 

ِتآ َو  هک : دناوخ  ترضح  نآ  رب  ار  لیئارـسا ) ینب   ) هروس 17 هیآ 28  لزان و  لیلج  بر  بناج  زا  لیئربج  هبیط  هنیدم  هب  نتـشگرب  زا  دعب 
. ًاریِْذبَت ْرِّذَُبت  َو ال  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکْسِْملا  َو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ 

درک ضرع  هدیدرگ و  بایفرـش  اددـجم  لیئربج  تسیچ  اهنآ  قح  تسیک و  یبرقلا  يوذ  هک  دومن  لمأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ار اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نک . راذگاو  همطاف  هب  ار  كدف  ۀمطاف ،» یلإ  اکدف  عفدا  » » دیامرفیم دـنوادخ 
ار كدف  سلجم  نامه  رد  اذلف  مراذگاو . امـش  هب  ار  كدف  هدومرف  رما  ارم  دنوادخ  اکدـف ،» کیلا  عفدا  نا  ینرما  هّللا  ّنا  : » دومرف دـیبلط و 

. دومن راذگاو  هبه و  همطاف  هب 
؟ دیاهدید ام  هربتعم  بتک  رد  يدهاوش  ای  دناهتشون  هفیرش  هیآ  لوزن  رد  ار  ینعم  نیا  هعیش  ریسافت  بتک و  رد  ایآ  ظفاح :

، هیودرم نبا  ظفاح  زا  دوخ  ریـسفت  مراهچ  دـلج  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  نایبلا و  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  دـمحأ  نیرـسفملا  ماما  یعاد :
نبا لیعامسا  نیدلا  دامع  ریثک  نبا  یناکسح و  مساقلا  وبا  مکاح  يردخ و  دیعس  یبا  زا  لاس 352  یفوتم  فورعم  رسفم  یسوم  نب  دمحأ 

رابخالا نویع  دئاوفلا و  عمج  یبلعث و  ریسفت  زا  ةدوملا  عیبانی  باب 39  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  خیرات و  رد  یعفاش  هیقف  یقشمد  رمع 
. ریبکلا كدف  اهاطعأف  ۀمطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  اعد  هّقح  یبرقلا  اذ  تآ  تلزن و  اّمل  هک  دننکیم  لقن 

ار هراجالا  لام  دادـیم و  هراجا  یبیب  دوخ  دوب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  فرـصت  رد  كدـف  تشاد  تایح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ات 
ار نآ  دئاز  مشاه و  ینب  ءارقف  نایم  رد  ار  هیقب  تشادیم  رب  شنادنزرف  دوخ و  بش  کی  توق  ردقب  همطاف  یبیب  دندروآیم  هثالث  طاسقاب 

. دومنیم میسقت  اقافرا  دوخ  لیمب  ءافعض  ءارقف و  ریاسب 
طبـض هدروآ  نوریب  یبیب  نیرجأتـسم  فرـصت  زا  ار  کلم  دـنتفر  تقو  هفیلخ  نیرومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب 

. دراذگ دیاب  هچ  ار  لمع  نیا  مان  دیهد  فاصنا  نایاقآ  ادخ  هب  ار  امش  دندومن !
. درک راذگاو  همطاف  هب  راگدرورپ  رما  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  مونشیم  امش  زا  هک  تسیاهبترم  لوا  نیا  ظفاح :

دناهدومن طبض  دوخ  هربتعم  بتک  رد  امش  ءاملع  رباکا  زا  يرایسب  مدرک  ضرع  میدید  دایز  ام  یلو  دیشاب  هدیدن  امـش  تسا  نکمم  یعاد :
رد ص 177 یطویـس  نیدـلا  لالج  دوخ و  خـیرات  ریـسفت و  رد  مکاح  يدـقاو و  هیودرم و  نبا  ظفاح  هک  میامنیم  ضرع  احیـضوت  مه  زاب 

هلص هلأسم  رد  هتشون  لبنح  نب  دمحا  ماما  دنسم  رد  هک  يرصتخم  هیـشاح  رد  لامعلا و  زنک  رد  یقتم  یلع  یلوم  روثنملا و  رد  مراهچ  دلج 
لقن يردـخ  دیعـس  یبا  قـیرط  زا  ریغ  هفلتخم  قرط  زا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  مراـهچ  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  قـالخالا و  باـتک  زا  محر 

. دومن راذگاو  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  هب  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دش  لزان  هفیرش  هیآ  نیا  یتقو  هک  دناهدومن 

نآ باوج  ثرون و  ثیدحب ال  داهشتسا 

مدینش مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ  رکب  یبا  هفیلخ  هک  یفورعم  ثیدح  دانتسا  هب  ار  كدف  ءافلخ  تسا  مّلـسم  هچنآ  ظفاح :
. دندومن طبض  ۀقدص  هانکرت  ام  ثّرون  ءایبنالا ال  رشاعم  نحن  دومرف  هک 

. تسا دودرم  لاکشا و  دروم  یتاهجب  دیدومن  لقن  ثیدح  ناونعب  هک  ار  یتارابع  نیا  ایناث  هدوب  هبه  هدوبن و  ثرإ  الوأ  یعاد :
. تسیچ مّلسم  ثیدح  نیا  تیدودرم  رب  امش  لیلد  ظفاح :

. دشابیم فاصنا  ملع و  لها  قیدصت  دروم  هک  تسا  رایسب  نآ  تیدودرم  لئالد  یعاد :
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بجوم هک  تفگیم  یترابع  دوب  هدرک  رکف  رگا  اریز  هدومن  تالمج  نیاب  هّوفت  لمأتیب  رکفیب و  هدوب  سک  ره  ثیدـح  نیا  هدـنزاس  الوا 
دوخ زا  وا  بذک  زور  کی  تسنادـیم  اریز  ثّرون  ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن  تفگیمن  زگره  ددرگن  نادنمـشناد  القع و  رخـسمت  ینامیـشپ و 

. دیآیم نوریب  یگتخاس  ثیدح  ترابع 
عمج هملک  یتقو  یلو  دوب  زاب  راتفگ  رد  رارف  هار  ماهدادـن  رارق  ثرا  متـسه  ءایبنالا  متاخ  هک  نم  طقف  ینعی  ّثروا  ـال  اـنا  تفگیم  هکناـنچ 

نآرقب هعجارم  ناشدوخ  هدومرفب  انب  ثیدح  مقس  تحصب و  ندرب  یپ  يارب  میوشیم  راچان  میهدیمن  رارق  ثرا  ءایبنا  تعامج  ام  هک  هدروآ 
. ددرگ تقیقح  تابثا  ات  هدومن  دیجم 

تـسا دوجوم  ءایبنا  ثراب  عجار  يرایـسب  تایآ  دـیجم  نآرق  رد  مینیبیم  هکنآ  هچ  دوشیم  تباث  نآ  تیدودرم  هدومن  نآرق  اب  هلباـقم  یتقو 
. دوشیم حضاو  ثیدح  نیا  تیدودرم  سپ  دندرکیم  فرصت  اهنآ  توف  زا  دعب  ثارو  دنتشاد و  ثرا  یگمه  ماظع  ءایبنا  هک  دناسریم 

ءاملع رباکا  زا  جهن  حرش  مراهچ  دلج  رد ص 78  دیدحلا  یبا  نبا  قیثوتب  هک  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  رکب  وبأ  ثّدـحم  ملاع  هچنانچ 
یبا نبا  طسوا و  نامزلا و  رابخا  رد  يدوعـسم  هیاهن و  رد  ریثا  نبا  هفیقـس و  باتک  رد  هدوب  نّنـست  لها  ياوقت  عرو و  بحاـص  نیثدـحم  و 

زا ضعب  هک  رایسب  دیناسا  قرطب و  كدف  هفیقس و  باتک  رد  يرهوج  دمحا  رکب  وبا  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  مراهچ  دلج  رد ص 78  دیدحلا 
نب نسح  نب  هّللا  دبع  زا  رگید  یضعب  يربک و  بنیز  يرغص  هقیدص  زا  مالّـسلا  امهیلع  رقابلا  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  مجنپ  ماما  زا  اهنآ 

زا ینابزرم  نارمع  نب  دّـمحم  زا  ـالقن  رد ص 94  نینمؤملا و  ما  هشیاـع  زا  ادنـسم  رد ص 93  اـهیلع و  هّللا  مالـس  يربک  هقیدـص  زا  نسح 
هبطخ و امـش  ءاملع  زا  نارگید  اهیلع و  هّللا  مالـس  هقیدص  یبیب  زا  شدـج  زا  شردـپ  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  بانج 

دناهدومن لقن  راصنا  رجاهم و  لباقم  ناناملسم  یمومع  عمجم  دجسم  نایم  رد  ار  اهیلع  هّللا  مالس  همولظم  ءارهز  ترـضح  هّجاحم  هباطخ و 
(. دندینارذگ لاجنج  وهب و  دنتشادن  یقطنم  باوج  نوچ   ) دنیوگب باوج  دنتسناوتن  هک  یمسقب  دومن  باجم  ار  دوخ  نیفلاخم  هک 

ثرا ءاـیبنا  تسا و  حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا  دوـمرف  هک  دوـب  نیا  اـهنآ  زغمیب  دودرم  چوـپ  ثیدـح  نآ  لـباقم  رد  یبیب  لـئالد  هلمج  زا 
؟ تسیچ يارب  دیجم  نآرق  رد  ثرا  تایآ  همه  نیا  سپ  دنتشادن 

ثرون ثیدح ال  در  رب  همطاف  لئالد 

. َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  هدومرف  ایرکز  ترضح  هصق  رد  و  دواد » نامیلس  ثرو  و   » دیامرفیم اجکی 
ییْحَی  َُهل  اْنبَهَو  َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  َنِیثِراْولا  ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ًادْرَف  ِینْرَذَت  ِّبَر ال  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  اَّیِرَکَز  َو  دیامرف  ایرکز  ياعدب  عجار 

هومتذـبن هّللا و  باتک  متکرت  دـمع  یلعفا  اّیرف  ائیـش  تئج  دـقل  یبا  ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  هّللا  باتک  یف  هفاحق أ  یبا  نب  ای  دومرف  هاگنآ 
. مکروهظ ءارو 

نآرق رد  هک  تسیچ  ءایبنالل  اصوصخ  سانلل و  امومع  ثرا  تایآ  همهنیا  سپ  دینکیم  مورحم  مقح  زا  ارم  هک  متـسین  ربمغیپ  دنزرف  نم  ایآ 
. هدیدرگ جرد  دیجم 

یلْوَأ ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  دـیامرفیم  نآرق  رد  هن  رگم  تمایق  زور  اـت  تسیقاـب  دوخ  تقیقح  رب  دـیجم  نآرق  تاـیآ  هک  تسنیا  هن  رگم 
َو ِْنیَدـِلاْوِلل  ُۀَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َرَـضَح  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُلـْثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدـالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی  ٍضْعَِبب 

. َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا 
یبا و نم  همومع  نآرقلا و  صوصخب  ملعا  متنا  ما  اهنم  یبا  جرخا  ۀیآب  هّللا  مکّصخف  هتشاد أ  مورحم  ردپ  ثرا  زا  ارم  یتیـصوصخ  هچ  ایآ 

!؟ یّمع نبا 
هک ندومن  تناها  نداد و  شحف  يراکهطلغم و  رگم  دنتـشادن  یباوج  دـندنام و  تکاس  امامت  قح  تاشیامرف  لئالد و  نیا  لباقم  رد  نوچ 

، دیدرب دیدومن و  طبض  ارم  قح  دیتسکش و  ارم  لد  زورما  دومرف : دش  دنلب  شاهلان  دندومن ، هراچیب  اههار  نیا  زا  ار  همولظم  یبیب  هرخالاب 
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مکحلا معنف  تفرگ ، دهاوخ  امش  زا  ارم  قح  اناوت  رداق  دنوادخ  دومن  مهاوخ  همکاحم  امـش  اب  یهلا  لدع  همکحم  رد  تمایق  زور  نم  یلو 
ّرقتـسم و ءابن  ّلکل  نومدنت و  ذا  مکعفنی  نولطبملا و ال  رـسخی  ۀعاسلا  دنع  ۀـمایقلا و  دـعوملا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  میعزلا  هّللا و 

. میقم باذع  هیلع  ّلحی  هیزخی و  باذع  هیتای  نم  نوملعت  فوس 
امـش هک  دـیامن  تراسج  اهنع  هّللا  یـضر  همطاـف  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هعـضب  هعیدوب و  تشاد  تأرج  سک  مادـک  ظـفاح :

ریغ شحف  یلو  تسا  نکمم  يراـک  هطلغم  منکیمن  رواـب  ار  امـش  ناـیب  نیا  هک  ریقح  دـنداد  شحف  یبیب  هب  يراـک  هـطلغم  رد  دـیئامرفیم 
. دیئامرفن رارکت  مه  امش  تسا  نکمم 

تـشادن یباوج  نوچ  همولظم  یبیب  هتباث  لئالد  لباقم  رد  هک  رکب  یبا  امـش  هفیلخ  رگم  تشادن  یتارج  نینچ  یـسک  تسا  یهیدب  یعاد :
یلص ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  شمع  نبا  رهوشب و  هکلب  طقف  اهیلع  هّللا  مالـس  همطافب  هن  دراذگ  ار  تراسج  يانب  تفر و  ربنم  تعاس  نامه 

!؟ دومن تناها  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هلآ  هیلع و  هللا 
. دشاب هدومن  ادیپ  راشتنا  اهنآ  نیبّصعتم  هعیش و  ماوع  فرط  زا  اهتمهت  زا  عون  نیا  منکیم  نامگ  ظفاح :

هعماج رد  هدومن و  ادیپ  راشتنا  تعامج  ّتنس و  گرزب  ءاملع  صاوخ و  فرط  زا  هکلب  هدوبن  هعیـش  ماوع  فرط  زا  دیدومرف  هابتـشا  یعاد :
بّصعتم ماوع و  هزادنا  ره  ول  تسا و  لاحم  هکلب  دنهد  راشتنا  یغورد  بلاطم  هک  یمـسقب  دوش  بّصعت  راهظا  هک  تسا  ردان  رایـسب  هعیش 

. دناهدومن لقن  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  تسا  حیحص  قدص و  ربخ  نیا  سپ  دنیامنیمن  ربخ  لعج  دنشاب 
. دناهدومن یناعم  نیاب  رارقا  مه  ناتدوخ  فصنم  ءاملع  رباکا  دیئامن  قیدصت  ات  دینیبب  ار  دوخ  ياملع  هفورعم  هربتعم  بتک  امش 

حرش يرهوج  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  رکب  وبا  زا  رـصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرـش  مراهچ  دلج  رد ص 80  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
هدومن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هعیدو  ود  نآب  هک  یئاهتناها  مالّـسلا و  امهیلع  همطاف  یلع و  جاـجتحا  زا  دـعب  ار  رکب  یبا  نتفر  ربنم 

. تسا هدومن  طبض 

رکب یبا  اب  یلع  جاجتحا 

جاجتحا ماقم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک  مامت  ار  هبطخ  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  همولظم  یبیب  هکنیا  زا  دـعب  دناهتـشون  مه  نارگید  هچنانچ 
شردـپ ثاریم  قح  زا  ار  همطاف  ارچ  دومرف  دومن و  رکب  یباب  ور  دجـسم  رد  ناناملـسم  مومع  عمجم  راصنا و  رجاـهم و  روضح  رد  دـمآرب 

. تسا هدوب  هکلام  هفرصتم و  ردپ  تایح  رد  ثرا  رب  هوالع  هکنآ  لاح  يدومن و  مورحم 
. دومن مهاوخ  مورحم  الا  مهدیم و  واب  هتبلا  دشابیم  وا  کلم  هک  دروایب  لماک  دهاش  همطاف  رگا  تسا  ناناملسم  ءیف  كدف  تفگ  رکب  یبا 

رگم ناناملـسم  نایم  رد  ینکیم  مکح  هچنآ  ریغب  ام  هرابرد  ینکیم  مکح  ایآ  نیملـسملا  یف  مکحت  ام  ریغب  انیف  مکحت  دـندومرف أ  ترـضح 
در ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  وت  هیلع  یعدا  نم  یلع  نیمیلا  یعدا و  نم  یلع  ۀنّیبلا  دومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

دهاـش هدوب  هفرـصتم  نونکاـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ناـمز  زا  هک  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  زا  رونا  عرـش  روتـسد  فـالخ  رب  يدومن و 
نیدهاش ّنا  ول  انربخا  تسین  قح  تسا ) ریهطت  هیآ  لومشم  ءاسک و  باحصا  زا  یکی  هک   ) مالّسلا اهیلع  همطاف  لوق  لمع و  رگم  یهاوخیم 

ّکنال نیرفاکلا  نم  هّللا  دنع  اذا  تنک  مالّـسلا  هیلع  لاق  ءاسنلا  ریاسک  ّدحلا  اهیلع  میقا  لاق  اهب  ۀـعناص  تنک  ام  ۀـشحافب  همطاف  یلع  ادـهش 
. اریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  اّمنا  لاق  ثیح  ةراهطلاب  اهل  هّللا  ةداهش  تددر 

ياوعد ایند  لباقان  لام  يارب  هداد  وا  تراهطب  تداهـش  ادـخ  هک  ياهمطاف  اـیآ  دومرف  ارچ  تفگ  هدـیدرگن  لزاـن  اـم  قح  رد  هیآ  نیا  رگم 
ياپ هنـشاپ  رب  هک  ار  یبارعا  ةداهـش  ینکیم  لوبق  یلو  هبقع ، یلع  لاب  ّیبارعا  ةداهـش  تلبق  یئامنیم و  در  ار  هرهاط  تداهـش  دـیامنیم  اـجیب 

!؟ دنکیم لوب  دوخ 
تسا همطاف  یلع و  اب  قح  دنتفگیم  همه  هک  دش  ادیپ  مدرم  رد  یبیجع  يوهایه  جاجتحا  نیا  زا  تفر  لزنمب  اّریغتم  دومرف و  ار  تالمج  نیا 
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. دنیامنیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  اب  هک  تسا  لمع  عون  هچ  نیا  دیوگیم  تسار  یلع  مسق  ادخب 

مالّسلا امهیلع  همطاف  یلعب و  نداد  مانشد  ربنم و  يالاب  رکب  یبا  تاملک 

همطاف یلع و  نتفر  زا  دعب  دندمآ  رد  ادصب  رثؤم و  مدرم  رد  همطاف  یلع و  جاجتحا  نوچ  هک  دـنکیم  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  اجنیا 
نوچ دیهدیم  سک  ره  فرحب  شوگ  دیاهدرک و  اپرب  هک  تسیئوهایه  هچ  نیا  سانلا  اهیأ  تفگ  ربنم و  يالاب  تفر  رکب  یبا  مالّسلا  امهیلع 

تمره ام  دـعب  ۀـعذج  اهورک  لوقی  يذـلا  وه  ۀـنتف  ّلکل  ّبرم  هبنذ  هدیهـش  ۀـلاعث  وه  اّمنا  دـنزیم  ار  اـهفرح  نیا  میاهدرک  در  ار  شتداـهش 
!؟ ّیغبلا اهیلا  اهلها  ّبحا  لاّحط  ّماک  ءاسنلاب  نورصنتسی  ۀفعضلاب و  نونیعتسی 

ما هابور و  مد  هابور و  تبـسن  تسا  هدوبن  تناها  مانـشد و  تراـسج و  تاـملک  نیا  رگم  تناـها  شحف و  هملک  زا  دـینکیم  بجعت  ناـیاقآ 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  يرای  ترصن و  تبحم و  مارتحا و  فراعت و  نداد  مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلعب و  تبسن  راکانز  نز  لاحط 

!!؟ دندوب هداد  روتسد  هلآ 
ارچ هک  دیناوخیم  رفاک  یـضفار و  ار  اهنآ  دیتسه و  نیب  دـب  هراچیب  نایعیـشب  تبـسن  دـیتسه و  بصعت  ینیبشوخ و  رد  قرغ  یک  ات  نایاقآ 

. تسا تبث  ناتدوخ  بتک  رد  هک  یصاخشا  راتفر  راتفگ و  زا  دننکیم  داقتنا 
راوازـس و هّللا  لوسر  بحاصم  درم  ریپ  زا  راجنهان  راتفگ  لمع و  نیا  ایآ  دینیبب  ار  تقیقح  هک  دـینکیمن  زاب  فاصنا  نیب و  قح  هدـید  یلو 

!! تسا هدوب  هتسیاش 
، تسا تدابع  رکذ و  لها  دجسم و  میقم  زور  بش و  هک  يریپ  درم  کی  ات  دراد  قرف  دهدب  مانـشد  یمدآب  رابوربیب  درگلو  درم  کی  رگا 

دنازوسیمن ار  اهلد  ردق  نآ  لاحلا  مولعم  دلاخ  ناورم و  هیواعم و  ناهد  زا  کیکر  ياهتبـسن  مانـشد و  شحف و  راجنهان و  تشز و  تاملک 
!!؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  راغ  بحاصم  ناهد  زا  ات 

هریغ هریره و  وبا  دـلاخ و  ناورم و  هیواعم و  ریبز و  هحلط و  نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  یلع و  زا  یئاهمان  میاهدوبن  نامز  نآ  رد  ام  ناـیاقآ 
دروم لوسر و  ادخ و  بوبحم  کی  مادک  هکنآ  یکی  مینکیم  رظن  زیچ  ودب  طقف  میرادن  ینمـشد  یتسود و  کیچیه  هب  تبـسن  میونـشیم 

. مینکیم قحب  هنافصنم  تواضق  میئامنیم و  اهنآ  راتفگ  لاعفا و  لامعاب و  هجوت  رگید  هتفرگ و  رارق  اهنآ  هیصوت 
ار یتشز  لمع  ره  مینک و  نیع  ضمغ  ینیبشوخ  هدید  اب  میناوتیمن  میوشیمن  تهج  الب  میلست  میتسین و  رواب  دوز  مرتحم  نایاقآ  امش  دننام 

. میئامن درومیب  عافد  یتشز  لمع  ره  زا  میروآ و  دورف  میظعت  رس  اهنآ  لباقم  رد  مینک و  تحصب  لمح  سک  ره  زا 
، دنیبب دیفس  ار  خرس  درز و  هایـس و  ياهگنر  هکنآ  هن  دنیبیم  دوخ  ياجب  ار  یگنر  ره  دراذگ  دوخ  ناگدید  رب  دیفـس  کنیع  یتقو  یمدآ 

بوخ ار  بوخ  دیراذگب  رانک  ار  ضغب  بح و  هدراذگ و  هدید  رب  فاصنا  ینارون  دیفس  کنیع  رگا  مه  نایاقآ  تسا ، دیفـس  بلاط  نوچ 
دوخ هک  یـسک  تسا  تحابق  هجرد  اهتنم  رد  یمدآ  رکب  یبا  لثم  زا  راتفگ  لمع و  نیا  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  دید  دیهاوخ  دب  ار  دب  و 
دوش رـضاح  ماقم  ظفح  هاج و  بح  يارب  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  بحاصم  ینامز  تدـم  کـی  دـنادیم و  نیملـسم  هفیلخ  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  ودب  مه  نآ  دنک  يراج  نابز  رب  حیبق  رایسب  ياهمانشد  کیکر و  تاملک 

رکب یبا  راتفگ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  بجعت 

دلج رد ص 80  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  دـندمآ  بجعتب  مه  ناـتدوخ  فصنم  ياـملع  هکلب  تسا  اـم  بّجعت  بابـسا  لـمع  نیا  طـقف  هن 
يرـصبلا دیز  یبا  نب  ییحی  نب  رفعج  بیقن  ییحی  وبا  دوخ  داتـسا  زا  مدومن  بجعت  هفیلخ  راتفگ  نیا  زا  دـیوگ  هغالبلا  جـهن  حرـش  مراهچ 

رگا متفگ  دوـب  مـالک  رد  تحارـص  هکلب  دوـبن  ضیرعت  هیاـنک و  تفگ  هدوـب  هکب  تاـملک  نیا  رد  هفیلخ  ضیرعت  هیاـنک و  مدوـمن  لاؤـس 
کلملا ّهنا  معن  لاق  هلوقی ؟ ّیلعل  هّلک  مالکلا  اذه  تلق  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعب  لاق  کحـضف و  مدومنیمن  لاؤس  تشاد  تحارص 
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. ینب ای 
مد هابور و  لثم  دیامن  تناها  تراسج و  عون  نیا  امش  ردام  ردپب و  یسک  رگا  دیئامنب  هنافصنم  تواضق  دیریگب و  تربع  فاصنا  اب  نایاقآ 

عنام ام  نامیاز  اب  مینکیم  داقتنا  ارچ  هک  دـینک  ضارتعا  امب  تسا  فاصنا  و  ددرگیم ؟ كاپ  وا  زا  امـش  لد  دـنزب  اهنآب  راک  انز  نز  هاـبور و 
. دشابیم مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  قیدصت  دروم  هدش و  عقاو  هچنآ  رگم  میسیونن  میئوگن و  هک  تسا 

دننزیم فرح  سلجم  رد  هشحاف  نز  دننام  دشابیم و  نآ  مد  خیـش  ياقآ  هابور و  ظفاح  ياقآ  دـیوگب  تیعمج  نیا  لباقم  رد  یـصخش  رگا 
. درذگیم تخس  امشب  ردق  هچ 

ربمغیپ راغ  رای  يریپ  درم  هک  دـیرگنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دجـسم  هب  فاـصنا  هدـید  اـب  دـیراذگن و  مه  رب  ار  اهمـشچ  ناـیاقآ 
دـشابیم هابور  مد  همطاف  تسا و  هابور  هّللاب ) ذایعلا   ) بلاط یبا  نب  یلع  دیوگب  راصنا  رجاهم و  لباقم  رد  ربمغیپ  ربنم  يالاب  تفالخ  ناونعب 

همطاف ام  هدج  نینمؤملا و  ریما  ام  يالوم  رب  دنکیم  تکرح  مدرم  نایم  راک  انز  هشحاف  نز  دـننام  و  تاور ) ریاس  راتفگ  رب  انب  سکع  رب  ای  )
منزیم فرح  امـش  اب  يراج  کشا  شاعترا و  اب  دـینیبیم  دزرلیم  یعاد  ندـب  مامت  نالا  دـنادیم  ادـخ  تشذـگ  هچ  مدرم  لباقم  رد  همولظم 

. مرادن باب  نیا  رد  راتفگ  لاح  نیا  زا  شیب 
. رگد تقو  ات  راذگب  نامز  نیا  تسا ، رایسب  ام  لد  درد 

کیکر تاملکب  دهدب و  مانشد  حیحص  باسح و  فرح  قح و  بلط  لباقم  رد  هک  هّللا  لوسر  نیـشندنسم  بحاصم و  زا  دوب  راوازـس  ایآ 
اب درادن  حیحص  باوج  هک  یسک  تسا  زجع  هبرح  شحف  تسا  مولعم  دیامن  تناها  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  عیادو  یعقاو و  نینمؤم 

!! دنکیم بولغم  ار  فرط  شحف 
ّیلع دومرف  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهتـشون  دوخ  هربتعم  بتک  رد  امـش  ءاملع  مامت  هک  مالّـسلا  هیلع  یلعب  مه  نآ 

؟! دنادب وا  زا  ار  اههنتف  مامت  دهدب و  يزیگناهنتف  تبسن  مانشد  زا  دعب  راد و  ثیح  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم 

تسا ربمغیپ  هب  مانشد  رازآ و  ّیلع  هب  مانشد  رازآ و 

هربتعم بتک  رد  امش  ياملع  مامت  هک  مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تاشرافس  هجیتن  هرمث و  دوب  نیا  ایآ 
دوشیم نآ  تاملک  هصالخ  هک  تسا  نم  تیذأ  اهنآ  تیذا  دومرف  هدحیلع  مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  زا  کی  ره  هرابرد  دناهتشون  دوخ 
. یناذآ دقف  اّیلع  يذآ  نم  دومرف  زین  هّللا و  يذا  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  امهاذآ  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 

. هّللا ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  ایلع  ّبس  نم  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  تبث  امش  هربتعم  بتک  مامت  رد  اهنیا  زا  رتالاب  و 
یعمج لباقم  رد  هک  هدومن  لقن  ادنسم  سابع  نبا  زا  یلصفم  ثیدح  بلاطلا  تیافک  باب 10  لوا  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 

دقف کّبس  نم  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلعب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  دومرف  دندومنیم  بس  نعل و  ار  یلع  هک  ماش  لها  زا 
. رانلا یف  هیرخنم  یلع  هّللا  هّبکا  هّللا  ّبس  نم  هّللا و  ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و 

هچنانچ دنهدب  مانـشد  ار  یلع  هک  یناسک  رفک  رب  دراد  تلالد  اهنآ  یمامت  هک  دیامنیم  لقن  ادنـسم  يرگید  ثیداحا  ثیدح  نیا  زا  دـعب  و 
. مالّسلا هیلع  اّیلع  ّبس  نم  رفک  یف  رشاعلا  بابلا  هدروآ  ترابع  نیاب  ار  باب 10  ناونع 

. تسا هدومن  لقن  رخآ  هلمج  يانثتساب  ار  ثیدح  نیمه  كردتسم  میس  دلج  رد ص 121  مکاح  زین  و 
دننام  ) ربمغیپ ادخ و  ناگدننک  بس  دنـشابیم و  ربمغیپ  ادـخ و  ناگدـننک  بس  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ناگدـننک  بس  ثیداحا  نیا  قبط  سپ 

. دنشابیم شتآ  لها  نوعلم و  اهنآ ) لاثما  بصاون و  جراوخ و  اهیوما و  هیواعم و 
یهلا لدع  همکحم  رد  تمایق  زورب  لوکوم  ار  همکاحم  هدومن و  توکـس  ام  همولظم  هّدج  نوچ  دـیایب ، دـیآ  رید  هچرگ  تمایق  تسا ، سب 

. امش داهشتسا  دروم  ثیدح  در  رب  دوخ  لئالد  رس  رب  میورب  مینک  هشیپ  ار  توکس  مه  ام  دومن 
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تسا تمکح  ملع و  باب  یلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ینـس ) هعیـش و   ) هیلع قفتم  فیرـش  ثیدحب  رظن  هک  تسنآ  ثّرون  ثیدح ال  تیدودرم  رب  مود  لیلد 
. اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  اهباب ، ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  دومرف 

تسا ماکحأب  طوبرم  هچنآ  اصوصخم  ترـضح  نآ  تاروتـسد  ثیداحا و  زا  هّللا  لوسر  ملع  باب  یتسیاب  امتح  شناد  لقع و  دعاوق  يور 
لوسر هک  دوب  دـهاوخن  ملع  باب  الإ  دـشاب و  هتـشاد  لماک  یهاگآ  تسواب  طوبرم  تما  هعماج  لالتخا  مظن و  هک  ثراـب  عجار  صخـالاب 

. بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نم  دیامرفب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هیلع یلع  تسا  دراو  امـش  هربتعم  بتک  مامت  رد  هک  يرابخا  ربانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  دنک  رواب  لقع  تسا  نکمم  هنوگچ 

: دشاب هدومرف  هدومن و  یفرعم  تما  زا  ياضقا  ار  مالّسلا 
رد هک  ار  یـسک  دنک  قیدـصت  ربمغیپ  هک  تسین  روآهدـنخ  ایآ  دـشابیم . یلوا  تما  امـش  همه  زا  تواضق  ملع  رد  یلع  ینعی  مکاضقا  یلع 

دیاب یـضاق  هک  یتروص  رد  دـیوگن  واب  ار  ثرا  ماـکحا  و  درادـن !! لـماک  عـالطا  قوقح  ثرا و  زا  اـما  تسا  رتـالاب  همه  زا  تواـضق  ملع 
. دشاب علطم  هاگآ و  تسا  اهنآ  مها  زا  ثرا  نوناق  هک  قوقح  هقف و  ملعب  اصوصخم  مولع  عیمجب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یـصخش  یلخاد و  روماب  طوبرم  اصوصخم  ثراـب  عجار  مه  نآ  یثیدـح  هک  دومن  رواـب  ناوتیم  هنوگچ 
. دشاب هدینش  هفاحق ) یبا  نب  رکب  یبا  ای  ناثدح  نب  سوا   ) یلو دشاب  هدینشن  ترضح  نآ  ملع  باب  یصو و  یلع  دشاب 

مسق همه  دهد و  رارق  ینانیمطا  دروم  یـصو  دوخ  يارب  دنکب و  تیـصو  داوسیب  يداع  درف  کی  دنیوگب  هک  دیامنیم  لوبق  امـش  لقع  ایآ 
و دیوگن ، یـصوب  تسا  ناگدنامزابب  ثرا  عوضوم  هک  ار  تیـصو  رد  مها  هتکن  یلو  دهدب  دوخ  یـصوب  ار  دوخ  زا  دـعب  لمع  تاروتـسد 

. دوش نانچ  نینچ و  نم  زا  دعب  هک  دیوگب  هناگیب  درف  کیب 
مهارف رـشب و  عامتجا  ماظن  ظفح  شتثعب  زا  ضرغ  لصا  هک  ءایبنالا  متاخ  مه  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  عینم  ماقمب  دـسر  هچ  اـت 

یـصو و ار  یلع  دیامن  نییعت  ادـخ  ینعی  دـیامن . نیعم  دوخ  يارب  ینیـشناج  ثراو و  یـصو و  تسا و  هدوب  ترخآ  ایند و  شیاسآ  ندومن 
ماقم رب  هوالع  هک  دوخ  راوگرزب  یصو  نآب  دنزیم  مهب  ار  یمومع  یصوصخ و  ماظن  مظن و  هک  یثیدح  نینچ  هاگنآ  ترـضح و  نآ  ثراو 

!! دیامرفن هدوب  زین  ترضح  نآ  تمکح  ملع و  باب  تیاصو 
عوضوم اما  دـشابیمن و  ءاـملع  رباـکا  لوبق  دروم  هنیدـم  ثیدـح  هکنوچ  دـشابیمن  تباـث  اـم  دزن  رد  عوضوم  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  خـیش :

ام ناملاع  گرزب  زا  نارگید  دوخ و  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  هکنآ  هچ  تسا  مّلـسم  ریغ  دودرم و  روهمج  ياـملع  دزن  رد  تیاـصو 
نم ینعی  تفر ، ایند  زا  ات  دوب  نم  هنیسب  ربمغیپ  رـس  راضتحا  تقو  رد  تفگ  هک  دندومن  لقن  اهنع  هّللا  یـضر  هشیاع  نینمؤملا  ما  زا  ادنـسم 

!! دومنن یتیصو  هک  مدوب  دهاش 
تسا هدوب  وا  هنیسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  كرابم  رس  رخآ  مد  ات  هک  نینمؤملا  ما  رب  دشاب و  هدومن  یتیـصو  تسا  نکمم  هنوگچ 
!!! دشابیم یفتنم  یلکب  تیصو  عوضوم  سپ  دومنیم  لقن  اهنع  هّللا  یضر  نینمؤملا  ما  اعطق  دوب  هدومن  تیصو  رگا  دشاب و  هدنام  یفخم 
هربتعم بتک  رد  هدـمآ و  رتاوت  دـحب  ابیرقت  تسا و  نیقیرف  یقاـفتا  مدرک  ضرع  هک  اریز  دـیدومرف  یفطلیب  هنیدـم  ثیدـحب  عجار  یعاد :

يواخس و یطویـس و  يربط و  ریرج  نب  دّمحم  يرزج و  دّمحم  يروباشین و  مکاح  يدابآزوریف و  یبلعث و  ماما  لیبق  زا  امـش  ياملع  رباکا 
یّکم و رجح  نبا  يوانم و  ناـهبزور و  نب  لـضف  یـضاق  یعفاـش و  هحلط  نب  دّـمحم  یعفاـش و  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  يدـنه و  یقتم 

وبا ظفاح  ینادمه و  یلع  دیس  ریم  یعفاش و  هحلط  نبا  یملید و  یعفاش و  هیقف  یلزاغم  نبا  یفنح و  يزودنق  نامیلـس  یمزراوخ و  بیطخ 
مهریغ یئاسن و  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  يزوج و  نبا  طبس  یناربط و  یلزتعم و  دیدحلا  یبا  نبا  ینیومح و  مالـسالا  خیـش  یناهفـصا و  میعن 

. دناهدومن لقن 
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اعطق تسا و  همّلـسم  تارتاوتم  زا  رامـشیب و  رایـسب و  یـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هدراو  صوصن  تیاـصو و  عوضوم  اـما  و 
. لوهج بّصعتم  جوجل و  دونع  رگم  دیامنیمن  ار  تیاصو  راکنا 

هّللا یضر  ءافلخ  هچنانچ  دیامنیم  یگدیسر  مه  ترضح  نآ  یگداوناخ  ياهراکب  هک  تسا  ترضح  نآ  یـصو  دوخ  ربمغیپ  هفیلخ  باون :
تیاصوب صوصخلاب  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  دندادیم  ار  هّللا  لوسر  تاجوز  جراخم  دندرکیم و  یگدیـسر  مهنع 

. دشاب هدومن  نیعم 
هتشذگ ياهبـش  رد  ار  تفالخ  صوصن  لئالد و  هچنانچ  هدوب  دحاو  درف  هّللا  لوسر  یـصو  هفیلخ و  تسا  یهیدب  دیدومرف  حیحـص  یعاد :

یپ رد  نارگید  هک  یعقوم  رد  ترـضح  نآ  رماب  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  هّیلج  صوصن  اب  ترـضح  نآ  تیاصو  مدـیناسر و  ناتـضرعب 
نیا تخادرپ و  ترـضح  نآ  دزن  هدوجوم  تاناما  ّدر  ءاداب و  مه  دعب  دوب  ترـضح  نآ  نفد  نفک و  لسغ و  لوغـشم  دـندوب  يزاب  هسیـسد 

. دشابیم امش  ام و  ءاملع  عیمج  قافتا  دروم  تاحضاو و  حضوا  زا  بلطم 

تیاصو رد  رابخا  لقن 

. میامن هراشا  رصتخم  یثیدح  دنچب  تسا  دودرم  ام  ءاملع  دزن  رد  دنیامرفن  خیش  بانج  هک  ینعم  نیا  تابثا  يارب  مراچان 
زا یبرقلا  تّدوم  زا  مشش  تدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  بقانم و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  دوخ و  ریـسفت  بقانم و  رد  یبلعث  ماما  . 1

یخا ّیلع  اذه  لاق  هباحـصا  نیب  ةاخاؤملا  دقع  اّمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نا  تفگ  هک  دنیامنیم  لقن  باطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ 
نم يّرض  هّرـض  یعفن و  هعفن  هنم  یلام  یّنم  هلام  ینید  یـضاق  یملع و  ثراو  یتّما و  یف  یّیـصو  یلها و  یف  یتفیلخ  ةرخآلا و  ایندلا و  یف 

. ینضغبأ دقف  هضغبا  نم  ینّبحا و  دقف  هّبحا 
میعن وبا  ظفاح  ینیومح و  یبلعث و  ماما  زا  ربخ  هداد و 20  عوضوم  نیاب  صاصتخا  ار  هدوملا  عیبانی  باب 15  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  . 2
يارب ار  رابخا  نآ  زا  ضعب  هک  دـیامنیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیاصو  تابثا  رد  یملید  یمزراوخ و  یلزاـغم و  نبا  لـبنح و  نب  دـمحا  و 

. منکیم ضرع  نایاقآ  نهذ  ندش  نشور 
نیا زین  بقانم  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  هّمالا و  صاوخ  ةرکذـت  رد ص 26  مه  يزوج  نبا  طبـس  و   ) دیامنیم لقن  لبنح  دمحا  ماما  دنـسم  زا 

: تسیک وا  یصو  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  نک  لاؤس  متفگ  ناملسب  تفگ  کلام  نب  سنا  هک  دناهدروآ ) ار  ربخ 
هللا یّلص  لاق  نون  نب  عشوی  لاقف  یـسوم ؟ ّیـصو  ناک  نم  ناملـس  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لاقف  کّیـصو ؟ نم  هّللا  لوسر  ای  ناملـس  لاقف 

. بلاط یبأ  نب  ّیلع  يدعوم  زجنی  ینید و  یضقی  یثراو  یّیصو و  ّنا  هلآ  هیلع و 
ثراو ّیصو و  ّیبن  ّلکل  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنکیم  لقن  هدیرب  زا  مزراوخ  ءابطخلا  بطخا  دمحا  نب  قفوم  زا  و  . 3

. یثراو یّیصو و  اّیلع  ّنا  و 
نیا دیوگ  ربخ  لقن  زا  دعب  هدروآ و  ار  ربخ  نیمه  ادنسم  باب 62  نمض  بلاطلا  تیافک  رد ص 131  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  (و 

(. هدومن رکذ  دوخ  خیرات  رد  مه  ماش  ثدحم  هک  تسا  یئوکین  ثیدح 
ای تنأ  نیّیبنلا و  متاخ  انأ  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  تفگ  هک  يرافغ  رذ  یبا  زا  دـنکیم  لقن  ینیومح  مالـسالا  خیـش  زا  و  . 4

. نیدلا موی  یلا  نیّیصولا  متاخ  یلع 
ّلک نم  راتخا  هّللا  ّنا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفگ  هک  نینمؤملا  ّما  هملس  ّما  زا  دیامنیم  لقن  یمزراوخ  بیطخ  زا  زین  و  . 5

. يدعب یتّما  یتیب و  لها  یترتع و  یف  یّیصو  ّیلع  اّیصو و  ّیبن 
وا زا  مه  ملـسم  يراخب و  هدوب و  نینمؤملا  ریما  صاـخ  باحـصا  زا  هک   ) هتاـبن نب  غبـصا  زا  دـنکیم  لـقن  یعفاـش  هیقف  یلزاـغم  نبا  زا  و  . 6
وبا ۀقیلخلا و  ریخ  ّیـصو  ۀّیربلا و  ماما  انا  سانلا  اهّیا  دومرف : دوخ  ياههبطخ  زا  ضعب  رد  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفگ  هک  دناهدومن ) تیاور 
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نیلجحملا و رغلا  دئاق  نینمؤملا و  ریما  انا  هبیبح  هّیفـص و  هّیلو و  هّیـصو و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  وخا  انا  ۀـیداهلا  ةرهاطلا  ةرتعلا 
. هّللا راصنا  يراصنا  هّللا و  ءایلوا  یعابتا  هّللا و  ۀیالو  یتیالو  هّللا و  ۀعاط  یتعاط  هّللا و  ملس  یملس  هّللا و  برح  یبرح  نیّیصولا  دّیس 

دجسی مل  ّیلع  یلا  ّیلا و  ةوعدلا  تهتنا  دومرف : مرکا  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  بقانم  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  زین  و  . 7
. اّیصو اّیلع  ذّختا  اّیبن و  ینذّختاف  ّطق  منصل  اندحا 

یلص هّللا  لوسر  انعیاب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ینهجلا  رماع  نب  ۀبتع  زا  یبرقلا  ةدوم  زا  مراهچ  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  . 8
. انرفک هانکرت  ۀثالثلا  نم  ّيأف  هّیصو  اّیلع  هّیبن و  ادّمحم  ّنا  هل و  کیرش  هدحو ال  هّللا  ّالا  هلا  نا ال  لوق  یلع  هلآ  هیلع و  هللا 

ثیـش لعج  اّیـصو  ّیبن  ّلکل  لعج  یلاعت  هّللا  ّنا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  یبرقلا  ةّدوم  باتک  ناـمه  رد  زین  و  . 9
. ءیضملا وه  یعادلا و  انا  ءادبلا و  یف  ءایصوالا  ریخ  یّیصو  یّیصو و  اّیلع  یسیع و  ّیصو  نوعمش  یسوم و  ّیصو  عشوی  مدآ و  ّیصو 

هللا یلـص  هّللا  لوسر  ضرم  عقوم  رد  تفگ  هک  يراصنا  بویا  وبا  زا  دـنکیم  لقن  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  بقانم  زا  عیبانی  بحاـص  . 10
وه نم  کجّوز  كاّیا  هّللا  ۀمارکل  ّنا  ۀـمطاف  ای  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  درکیم  هیرگ  دـمآ و  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  هلآ  هیلع و 

علّطا مث  الـسرم  اّیبن  ینثعبف  مهنم  ینراتخاف  ۀعالّطا  ضرالا  لها  یلا  علّطا  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنا  املح  مهمظعا  املع و  مهرثکا  املـس و  مهمدـقا 
. اّیصو هذّختا  كاّیا و  هجّوزا  ّنا  ّیلا  یحواف  کلعب  مهنم  راتخاف  ۀعالّطا 

عبـس انیطعا  تیبلا  لها  انا  ۀـمطاف  ای  دومرف  هک  هدومن  لقن  رتدایز  ار  تالمج  نیا  ربخ  نیا  لقن  زا  دـعب  بقانم  رد  یعفاش  هیقف  یلزاـغم  نبا 
کلعب و وه  ءایـصوالا و  ریخ  انّیـصو  كوبا و  وه  ءایبنالا و  لضفا  اّنم  نیرخآلا  نم  دـحا  اهکردـی  نیلّوالا و ال  نم  دـحا  اهطعی  مل  لاـصخ 

ادّیس ناطبـس و  اّنم  کّمع و  نبا  رفعج  وه  ءاشی و  ثیح  ۀّنجلا  یف  امهب  ریطی  ناهانج  هل  نم  اّنم  کّمع و  ةزمح  وه  ءادهـشلا و  ریخ  اندیهش 
. كدلو نم  وهف  هفلخ  میرم  نب  یسیع  یلصی  ۀّمالا  هذه  ّيدهم  ّنا  هدیب  یسفن  يذلا  كانبا و  ۀّنجلا  لها  بابش 

ألمی مالّـسلا  هیلع  يدـهم  مان  زا  دـعب  دومرف  هک  هدروآ  رتدایز  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  ار  تالمج  نیا  دـئارف  رد  ینیومح  دّـمحم  نب  میهاربا 
کلذ یّنم و  کیلع  فأرأ  کب و  محرا  ّلج  ّزع و  هّللا  ّناف  یکبت  ینزحت و ال  ۀمطاف ال  ای  املظ  اروج و  تئلم  ام  دعب  اطسق  الدع و  ضرالا 

مهرصبا ۀیوسلاب و  مهلدعا  ۀّیعرلاب و  مهمحرا  ابسن و  مهمرکا  ابـسح و  مهمظعا  وه  اجوز و  هّللا  کجّوز  دق  یبلق  نم  کعقوم  کناکمل و 
. ۀّیضقلاب

هلوقنم ثیداحا  ّالا  دشاب و  یفاک  خیش  بانج  هابتشا  عفر  باون و  ياقآ  رطاخ  نانیمطا  يارب  يوبن  ثیداحا  لقن  رادقم  نیمهب  منکیم  نامگ 
. تسا رامشیب  رایسب و  یسب  هدش  هدرب  ترضح  نآ  تیاصو  زا  یمان  یتبسانمب  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  توبن  ماقم  زا 

دوب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هنیس  رد  هللا  لوسر  كرابم  رس  تافو  تقو  رد 

دودرم یّلکب  دوب  هشیاع  نینمؤملا  ما  هنیـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  كرابم  رـس  تافو  تقو  رد  دندومرف  خیـش  بانج  هکنیا  امأ  و 
عامجا هدـمآ و  ققحم  تباث و  تراهط  تیب  لـها  ترتع و  دزن  رد  هکنآ  رب  هوـالع  هک  يرایـسب  راـبخا  اـب  تسا  ضراـعم  هکنآ  يارب  تسا 

هّللا لوسر  كرابم  رـس  تافو  تقو  رد  هک  هدـمآ  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکأ  هربتعم  بتک  رد  دـناهدومن  لقن  ار  نآ  رتاوت  وحنب  هعیـش  ءاـملع 
. هدومن زاب  یلع  هنیسب  ار  مولع  باوبا  تعاس  نآ  رد  هدوب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هنیس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دناهدومن رکذ  ار  یبلطم  نینچ  ام  ياملع  باتک  مادک  رد  خیش :
نب دّمحم  تاقبط  مود  ءزج  لاّمعلا و ص 51  زنک  مشـش  دلج  مراهچ و ص 392 و 400  دـلج  هب ص 55  دـیئامن  هعجارم  تسبوخ  یعاد :
میـس دـلج  و  یناربط ، ریبک  و  هیبش ، یبأ  نبا  ننـس  و  یبهذ ، صیخلت  و  يروباشین ، مکاح  كردتـسم  میـس  دـلج  و ص 139  بتاک ، دـعس 

ّما زا  دـنیامنیم  لقن  بلاطم  ظافلا و  فالتخاب  یگمه  هک  رگید  هربتعم  بتک  میعن و  وبأ  ظفاح  ءایلوالا  ۀـیلح  و  لـبنح ، دـمحا  ماـما  دنـسم 
دیبلط ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  تقو  رد  هک  نارگید  يراصنا و  هّللا  دبع  نب  رباج  هملـس و  ّما  نینمؤملا 
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. دومن تقرافم  شفیرش  ندب  زا  حور  ات  دوب  وا  هنیس  رد  شکرابم  رس  و 
مود دلج  رد ص 561  دیدحلا  یبأ  نبا  هدمآ و  هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دوخ  نایب  رتمهم  رابخأ  نیا  همه  زا  و 

يردص و یلعل  هسأر  ّنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ضبق  دقل  هدومرف و  احیرـص  دوخ  تانایب  نمـض  هک  هدروآ  هغالبلا  جهن  حرش 
. یهجو یلع  اهتررماف  یّفک  یف  هسفن  تلاس  دقل 

یف کتدّـسو  دـقلف  هّللا  لوسرب  باطخ  رد  دومرف  هک  تسا  اـهیلع  هّللا  مالـس  يربک  هقیّدـص  نفد  نمـض  دـلج  ناـمه  ص 590  رد  زین  و 
. کسفن يردص  يرحن و  نیب  تضاف  كربق و  ةدوحلم 

ریمأ اـنالوم  اـب  هشیاـع  ینمـشد  توادـع و  هقباـس  هکنآ  هچ  تسا  لوبق  لـباق  ریغ  دودرم و  هشیاـع  ربخ  هک  تسا  هنقتم  لـئالد  ماـمت  اـهنیا 
. مناسرب ناتضرعب  دیایب  متسدب  یبسانم  تقو  هیتآ  یلایل  رد  هّللا  ءاش  نا  دیاش  هک  تسا  يوق  رایسب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

تیاصو رما  رد  قیقحت 

. دشابیم یصو  دوجوب  یجایتحا  هچ  هفیلخ  دوب  اب  دندومرف  هک  دوشیم  موهفم  باون  ياقآ  مود  باوج  الماک  مه  ثیداحا  نیمه  زا  و 
نامه دیامرفیم  هک  ار  یثیداحا  نآ  اصوصخم  دنک  تقد  ثیداحا  دوخ  رد  فاصنا  اب  يردـق  دوش و  جراخ  تداع  زا  لقاع  ناسنا  رگا  اریز 
تسین یگداوناخ  يداع  یصوصخ  تیصو  دارم  دمهفیم  هتـشاد  ررقم  نم  تیاصوب  ار  یلع  هدومن  نیعم  ار  ماظع  ءایبنا  ءایـصوا  هک  یئادخ 

. دیامنیم نیعم  دوخ  زا  دعب  يارب  رشب  زا  يدرف  ره  هک 
تیاصو نامه  هک  دـشاب  دـیاب  تما  يدارفنا  یعامتجا و  نوئـش  عیمج  رد  فرـصتم  هک  تسا  تفالخ  ياـنعمب  تیاـصو  ناـمه  دارم  هکلب 

. تسا توبن  ماقم  ولتیلات 
نیبّصعتم زا  یلیلق  هدع  رگم  دناهدومنن  ار  ینعم  نیا  راکنا  دشابیم و  ناتدوخ  گرزب  ياملع  مامت  قیدصت  دروم  ترضح  نآ  تیاصو  ماقم 

. دناهدومن ار  ترضح  نآ  لیاضف  همه  راکنا  هک  نیدناعم 
ّیـصو ناک  مالـسلا  هیلع  اّیلع  ّنا  اندنع  بیر  الف  دیوگ  رـصم ) پاچ   ) هغالبلا جـهن  حرـش  لوا  دـلج  رد ص 26  دـیدحلا  یبا  نبا  هچناـنچ 

. دانعلا یلا  اندنع  بوسنم  وه  نم  کلذ  یف  فلاخ  نا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

تیصوب هراشا  هباحص  زا  ضعب  راعشا 

هلمج زا  دشابیم  ترضح  نآ  تیاصو  نمضتم  اهنآ  مامت  هک  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  باحصا  زا  يرایسب  راعـشا  هاگنآ 
: دیوگ دوخ  لوا  رعش  رد  هک  تسا  تما ) ربح   ) سابع نب  هّللا  دبع  زا  رعش  ود 

هلها نود  نم  هّللا  لوسر  ّیصو 
لزانم نم  له  لیق  نا  هسراف  و 

. دیوگ دوخ  راعشا  نمض  هک  هدومن  لقن  نیتداهشلا  وذ  تباث  نب  ۀمیزخ  زا  زین  و 
هلها نود  نم  هّللا  لوسر  ّیصو 

هدهاش كاذ  نم  ناک  ام  یلع  تنا  و 
: دیوگ تسا  یباحص  ناهیت  نب  مثیهلا  وبا  راعشا  هلمج  زا  زین  و 

انّیلو انماما و  ّیصولا  ّنا 
رارسالا تحاب  ءافخلا و  حرب 

يرتشیب فشک  ات  باتک  نآب  دینک  هعجارم  باب  نیا  رد  ار  راتفگ  راعشا و  هیقب  دیلیام  هچنانچ  میامنیم  افتکا  رادقم  نیمهب  مارم  تابثا  يارب 
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. دشابیم وا  رد  تیصو  رکذ  هک  يراعشا  زا  مدرکیم  رپ  يرایسب  قاروا  دروآیمن  تلالم  رگا  دیوگ  هک  ددرگ  امش  رب 
. تسا هیهلا  هماع  تسایر  تفالخ و  ماقم  نامه  تسا  توبن  ماقم  نودام  لصف  هک  توبن  ماقم  اب  ماوت  تیاصو  دش  مولعم  سپ 

رب ههجو  هّللا  مرک  یلع  مانب  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  همان  تیـصوب  راثآ  بتک  رد  ارچ  تسا  حیحـص  رابخا  نیا  هچنانچ  خیش :
. ندرم تقو  امهنع  هّللا  یضر  رمع  رکب و  یبا  همان  تیصو  دننام  میروخیمن 

حضاو حیرص و  رایسب  هدش  رداص  تیالو  ماقمب  تبسن  ءایبنالا  متاخ  زا  هک  یتاروتسد  نینمؤملا و  ریما  انالوم  ندوب  یـصو  عوضوم  یعاد :
کی رابخاب  دش  رارق  لوا  بش  نوچ  یلو  هدیدرگ  طبض  تبث و  رتاوت  قیرطب  تراهط  تیب  لها  قیرط  زا  هعیش  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  رد 

. میامنیم هراشا  مراد  رظن  رد  لاحلا  هدیسر و  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  يرابخا  نآ  زا  ضعبب  راچان  میئامنن  لالدتسا  هفرط 

تیصو روتسدب  هراشا 

دیربب یپ  هدش  هداد  نینمؤملا  ریما  انالومب  هک  یتاروتـسد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیـصوب  عجار  رابخا  یمامتب  دیهاوخب  رگا  و 
دلج رد ص 155 و 393 و 403  زین  یقتم و  لامعلا  زنک  مراهچ  دـلج  دعـس و ص 54  نبا  تاقبط  مود  دلج  صب 61 و 63  دیئامن  هعجارم 

ننس و رد  هرخالاب  مکاح و  كردتسم  میـس  دلج  رد ص 59 و 111  لبنح و  نب  دمحا  ماما  دنـسم  مراهچ  دلج  رد ص 164  زنک و  مـشش 
هنمزا رد  هفلتخم  تارابعب  هک  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  نارگید  هیودرم و  نبا  خیرات  یناربط و  ریبک  ربلا و  دبع  نبا  باعیتسا  یقهیب و  لئالد 

. دناهدومن لقن  ار  ترضح  نآ  تاروتسد  هتوافتم 
يربت يدـع و  زجنت و  ینید و  یـضقت  يریزو و  یخا و  تنا  ّیلع  اـی  دومرف  هک  تسنیا  هدـیدرگ  رکذ  ررکم  هک  تاراـبع  نآ  هصـالخ  هک 

. یترفح یف  ینیراوت  ینید و  يّدؤت  ینلسغت و  تنا  یتّمذ و 
رماب و انب  هک  تسا  تیـصوب  لمع  مئالع  راثآ  هدـش ، هداد  رایـسب  ترـضح  نآب  تاروتـسد  لیبق  نیا  زا  هک  هحیرـص  راـبخا  ناـیب  رب  هوـالع 
تسا و هدومن  نفد  دوخ  هرجح  رد  هدوـمن و  نفک  هداد و  لـسغ  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  اـنالوم  تیـصو  روتـسد 

. هدومن لقن  دوخ  عماج  رد  قازرلا  دبع  هچنانچ  هدومن  ءادا  ار  ترضح  نآ  نید  مهرد  رازه  دصناپ 
نیبرقـالا نیدـلاولل و  ۀّیـصولا  اریخ  كرت  نا  توـملا  مکدـحا  رـضح  اذا  مکیلع  بتک  دـیامرفیم  هـک  نآرق  روتـسد  هدـعاق و  يور  خـیش :

. نیقّتملا یلع  اّقح  فورعملاب 
ادخ لوسر  دومن  هدـهاشم  ار  توم  راثآ  هک  عقوم  نآ  رد  ارچ  سپ  دـنک  نیعم  ار  دوخ  یـصو  دـیامنب و  تیـصو  تافو  تقو  رد  دوب  مزال 

. دندومن تیصو  امهنع  هّللا  یضر  رمع  رکب و  یبا  هکنانچ  مه  دومنن  تیصو  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص 
رتمک تلاح  نآ  رد  اریز  دشابیمن  یگدنز  رخآ  تاظحل  ینعی  تسین  گرم  توم و  هنیاعم  توملا  مکدـحا  رـضح  اذا  زا  دارم  الوا  یعاد :

يریپ و زا  تسا  گرم  تامالع  راثآ و  بابسا و  دارم  سپ  دیامن  لمع  لماک  روعش  اب  دوخ  فیاظوب  دناوتب  دشاب و  شوهب  هک  تسا  یسک 
. هریغ ضرم و  ندب و  فعض 

. تسین یندش  شومارف  زگره  هک  دروآ  مدایب  ار  یگرزب  تبیصم  هدومن و  هزات  ار  مینورد  رثأت  امش  نایب  نیا  ایناث 
تایآ بیقعت  رد  هک  هغیلب  تادـیکأت  همه  نآ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مراوگرزب  دـجما  ّدـج  هک  تسنیا  گرزب  تبیـصم  نآ  و 

. ۀّیلهاج ۀتیم  تام  ۀّیصو  ریغب  تام  نم  دومرف  هک  اجنآ  ات  دومن  تیصو  يارب  دیجم  نآرق 
. ددرگ عازن  دیلوت  اهنآ  ناگدنامزاب  رد  ندرم  زا  دعب  ادابم  دریمن  تیصویب  وا  تما  زا  يدرف  ات 

اب یصو  هناگی  هب  بترم  همانماظن  تحت  ار  دوخ  ياهتیصو  هتسویپ  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  هکنآ  اب  دیـسر  راوگرزب  نآ  دوخب  هک  تبون 
. دوب هداد  رارق  تیانع  دروم  دزشوگ و  هدومن  نیعم  راوگرزب  نآ  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  یتمظع 

عازن و گـنج و  یهارمگ و  تلالـض و  وـلج  هلیـسو  نآ  اـب  اـت  دـیامن  لـیمکت  هـتفگ  تدـم  نآ  رد  هـچنآ  تساوـخ  مـه  توـم  ضرم  رد 
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یکـسمتسم ات  دیامن  یلمع  ار  دوخ  یهلإ  یعرـش  هفیظو  دـندراذگن  دـندش و  عنام  یـسایس  نارگیزاب  هنافـسأتم  دریگب  ار  تما  یگتـسدود 
!؟ دومنن تیصو  توم  ضرم  رد  ترضح  نآ  ارچ  دیئامرفب  بشما  ددرگ  امش  يارب 

تسا بجاو  ربمغیپ  رما  تعاطا 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  تعنامم  تردق  یسک  هک  دنکیمن  رواب  لقع  اریز  دشاب  هتـشادن  تقیقح  امـش  نایب  نیا  منکیم  نامگ  خیش :
رماوأ تعاطاب  رمأ  هددعتم  تایآ  رد  اوُهَْتناَف و  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  تسا  میرک  نآرق  حیرـص  هکنآ  هچ  هتـشاد  مّلس 
تـسا رفک  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رما  تعاطا  زا  یچیپرـس  تسا  یهیدب  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هک  هدومن  ترـضح  نآ 
هلوعجم رابخا  زا  تسا  نکمم  دندرگ  ترـضح  نآ  تیـصو  عنام  هک  دـندومنیمن  ار  یلمع  نینچ  ترـضح  نآ  ناگتـسب  هباحـص و  زگره 

. تسا هتفای  راشتنا  ترضح  نآ  رمأب  تما  نداد  ناشن  انتعایب  يارب  نیدحلم  تسدب  هک  دشاب 

تیصو زا  ار  ربمغیپ  ندومن  عنم 

رب قافتا  نیملـسم  قرف  مومع  هک  تسا  همّلـسم  هحیحـص  رابخا  زا  هکلب  تسین  هلوعجم  راـبخا  زا  دـیئامرفن  وهـس  ادـمع  منکیم  اـّنمت  یعاد :
دروم هک  دنیامن  لقن  يربخ  ادابم  هک  دنتـشاد  رابخا  لقن  رد  هک  يراکطایتحا  همه  اب  مه  ملـسم  يراخب و  نیخیـش  یّتح  دـنراد  نآ  تحص 

دنع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  ار  هملؤم  هّیـضق  نیا  دوخ  نیحیحـص  رد  دریگ  رارق  ناشنیفلاخم  داهـشتسا  هجوت و 
. دیوشن هارمگ  زگره  هک  يزیچ  مسیونب  امش  يارب  ات  دیروایب  ذغاک  تاود و  دومرف  توملا 

ّریغت اب  تسکش و  ترـضح  نآ  لد  هک  دندومن  دایرف  داد و  یمـسقب  دندش  عنام  یـسایس ) درم   ) رفن کی  ياوغاب  سلجم  راضح  زا  ياهّدع 
. تخاس جراخ  دوخ  رتسب  فارطا  زا  ار  اهنآ 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هتفگ  لباقم  رد  هک  درب  راکب  یتئرج  نینچ  هتسناوتیم  سک  مادک  ار  بلطم  نیا  منک  رواب  مناوتیمن  هک  نم  خیش :
هک ادخ  لوسرب  دسر  هچ  ات  دندرگیمن  نآ  عنام  دیامن  تیصو  دهاوخب  يداع  ناملسم  درف  کی  رگا  هکنآ  لاح  دیامن و  یگداتسیا  مّلـس  و 

هچنانچ دیامنیمن ، تعنامم  يدـحا  تسا  تیادـه  بابـسا  ناگرزب  تیـصو  هکنآ  هچ  تسا  روآرفک  شتفلاخم  دّرمت و  بجاو و  شتعاطا 
راـب ریز  مناوتیمن  ریقح  هک  منکیم  ضرع  زاـب  دومنن  تعناـمم  يدـحا  دـندومن و  تیـصو  اـمهنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  رکب و  یبا  هفیلخ 

مورب يربخ  نینچ 
رد هّیـضق  نیا  زا  تلم  موق و  ره  زا  ياهدنونـش  ره  میوگب  رتالاب  یناملـسم ! ره  هکلب  دیئامنیم  بجعت  امـش  هن  دینکن  رواب  دیراد  قح  یعاد :

تما و لالـضا  زا  يریگولج  شدـصقم  فدـه و  هک  دـیامنب  یتیـصو  دـهاوخب  رمع  رخآ  مایأ  رد  یعاطم  ربمغیپ  هنوگچ  هک  تسا  تریح 
ناناملسم تبیصم  مغ و  یتدایز  ثعاب  هدش  عقاو  لمع  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  هچ  یلو  دنوش ، عنام  ار  وا  دشاب  اهنآب  تداعس  هار  نداد  ناشن 

. هدیدرگ

تیصو زا  ار  ربمغیپ  ندش  عنام  زا  سابع  نبا  نتسیرگ 

نارگید ملسم و  يراخب و  هچنانچ  دندومن  اههیرگ  هملوم  تبیصم  نیا  رد  ترضح  نآ  باحصا  هکلب  تسا  امش  نم و  يارب  هن  فسأت  نیا 
موی اـم  سیمخلا  موی  تفگیم  تخیریم و  کـشا  هتـسویپ  تما ) ربح   ) ساـّبع نب  هّللا  دـبع  هک  دـناهدومن  تیاور  ناـتدوخ  ءاـملع  رباـکأ  زا 

. دشیم رت  وا  مشچ  کشا  زا  نیمز  هک  درکیم  هیرگ  ردق  نآ  سیمخلا و 
دش یلوتـسم  ادخ  لوسر  رب  ضرم  نوچ  دومرفیم  دروآیم  هیرگب  ار  وت  زور  نآ  دای  هک  هبنـشجنپ  زور  رد  دش  عقاو  زیچ  هچ  دندومن  لاؤس 

دنتفگ هوالعب  دندش  عنام  سلجم  راّضح  زا  ضعب  دیوشن  هارمگ  زگره  هک  یباتک  امـش  يارب  مسیونب  ات  دـیروایب  یفتک  تاود و  دومرف  رمأ 
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عنام هکنیا  زا  هتشذگ  هک  نآ  هچ  دش  دهاوخن  شومارف  زگره  هک  دوب  سیمخلا  موی  زور  نآ  دیوگیم  نایذه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم
!!؟ دندز مه  نابز  مخز  هکلب  دیامنب  تیصو  ترضح  نآ  دندراذگن  دندش و 

. دومن ادخ  لوسر  ندومن  تیصو  زا  تعنامم  سک  هچ  خیش :
. دیدرگ ترضح  نآ  تیصو  زا  عنام  هک  دوب  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  یعاد :

میوگب هک  دوب  هتـشذگ  ملد  رب  مدوب و  تحاران  یلیخ  تانایب  نیا  زا  هکنوچ  دـیدومن  تحار  ار  ملایخ  دوز  هک  مدـش  نونمم  یلیخ  خـیش :
رهاظ مراد  لد  رد  هچنآ  کنیا  مدومنیم  يراددوخ  نآ  نایب  زا  یلاـعبانج  هظحـالمب  یلو  تسا  هعیـش  ماوع  تـالوعجم  زا  راـبخا  لـیبق  نیا 

. دیهدن رثا  بیترت  تالوعجم  عون  نیاب  هک  منکیم  هیصوت  یلاع  بانجب  میامنیم و 
مه عوضوم  نیمه  رد  هلمج  زا  دیوش  رثأتم  تقیقح  فشک  زا  هک  دـیئامنن  تابثا  یفن و  هدرکن  رکف  منکیم  هیـصوت  امـشب  مه  یعاد  یعاد :

ام هک  مدرک  ضرع  رّرکم  هکنآ  لاح  دیداد و  كاپ  نایعیـشب  لعج  تبـسن  امب  ینیبدـب  هنیرید و  تداع  يور  رکف  نودـب  دـیدومن و  هلجع 
. درادن باسح  هک  تسا  دوجوم  ام  هدیقع  تابثا  رب  ام و  هل  لئالد  ردق  نآ  ناتدوخ  ياهباتک  رد  اریز  میرادن  لعجب  یجایتحا  نایعیش 

تیصو عنم  ثیدح  عبانم  رد 

لقن ار  هیـضق  نیا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  دینیبیم  دـیئامن  هعجارم  ناتدوخ  ءاملع  هربتعم  بتکب  رگا  مه  ثحب  دروم  عوضوم  نیمه  رد  و 
دمحا ماما  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  تیصو و  باتک  رخآ  رد  ملسم  حیحـص و  مود  دلج  رد ص 118  يراخب  لیبق  زا  دناهدومن 

يراخب و حیحـص  حرـش  رد  ینامرک  هغالبلا و  جهن  حرـش  مود  دلج  رد ص 563  دـیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و  لوا  دـلج  رد ص 222  لـبنح 
نیدلا بطق  یلاّزغ و  ماما  ضایع و  یضاق  ناهبزور و  یـضاق  یلع و  وبأ  یـضاق  قعاوص و  رد  رجح  نبا  ملـسم و  حیحـص  حرـش  رد  يوون 

عوقو امـش  ياملع  مومع  هرخالاب  يزوج  نبا  طبـس  یناهفـصا و  میعن  وبا  ظفاح  ریثا و  نبا  یناتـسرهش و  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  یعفاش و 
باحـصا زا  یعمج  هدش  ضیرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  عادولا  ۀجح  زا  تعجارم  زا  دعب  هک  دناهدومن  قیدـصت  ار  هملوم  هیـضق 

. يدعب اّولضت  نل  اباتک  مکل  بتک  ضایب ال  تاودب و  ینوتیا  دومرف  دنتفر  ترضح  نآ  تدایعب 
امـش ءاملع  لاجر  زا  رگید  ضعب  هدومن و  لقن  وا  زا  هرکذت  رد ص 36  مه  يزوج  نبا  طبس  هک  نیملاعلا  ّرـس  مراهچ  هلاقم  رد  یلاّزغ  ماما 

رابخا ضعب  رد  و   ) يدعب اهل  قحتـسملا  نم  مکل  رکذا  رمالا و  لاکـشا  مکنع  لیزال  دیروایب  يدیفـس  تاود و  دومرف  هک  دـناهدروآ  نینچ 
. هللا باتک  انبسح  رجهیل ؟!! هناف  لجرلا  اوعد  رمع  لاقف  يدعب ) هیف  نوفلتخت  اباتک ال  مکل  بتک  دومرف ال  هک  دراد 

هللا یلص  مرکأ  لوسر  رادفرط  یعمج  دندومن  تیوقت  ار  وا  راتفگ  ینعی  رمع  رادفرط  یضعب  دندش  هتـسد  ود  سلجم  رد  رـضاح  باحـصأ 
يدنع یغبنی  ینع و ال  اوموق  دومرف  دش  ّریغتم  میظع ) قلخ  همّسجم   ) ترضح نآ  هک  دش  دنلب  دایرف  داد  دنتخیر و  مهب  یمـسقب  هلآ  هیلع و 

. عازن گنج و  نم  دزن  تسین  راوازس  اریز  نم  شیپ  زا  دیزیخرب  عزانتلا 
ترـضح نآ  ياسرفتقاط  تامحز  لاـس  هس  تسیب و  زا  دـعب  ربمغیپ  دوخ  روضح  رد  ناناملـسم  ناـیم  رد  هک  دوب  يداـسف  هنتف و  لوا  نیا 

!! دومن یگتسدود  داجیا  دیشاپ و  ار  هملک  فالتخا  قافن و  مخت  دوخ  راتفگب  هک  دش  رمع  هفیلخ  یگتسدود  هنتف و  نیا  ببس  دش و  عقاو 
!؟ تسا هداد  رارق  مه  لباقم  یگتسدود  ناونعب  ار  ناملسم  ناردارب  امش  ام و  هدمآ  بشما  ات  هک 

. دیهدب یتبسن  نینچ  هفیلخ  گرزب  ماقمب  هک  تفریمن  یتراسج  تأرج و  نینچ  راظتنا  یقالخا  بّدؤم  صخش  امش  لثم  زا  خیش :
یعاد ار  تراسج  تأرج و  ایآ  دیئوگب  فاصنا  يور  زا  دیدنبب و  ار  ینیبدب  مشچ  دـیراذگب و  رانک  ار  ضغب  ّبح و  ادـخب  ار  امـش  یعاد :

ءایبنالا متاخ  سدـق  تحاسب  هک  رمع  هفیلخ  ای  مدومن  ار  ناتدوخ  بتک  رد  هجردـنم  یخیرات  عیاقو  لقن  امـش  راـکنا  لـباقم  رد  هک  مدومن 
رـس يـالاب  داـیرف  داد و  داـسف و  هنتف و  داـجیا  تیـصو و  زا  ندومن  عنم  رب  هوـالع  هک  دوـمن  ار  تراـسج  هجرد  اـهتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

برع رعاش  دـیوگ  شوخ  هچ  دـیوگیم  نایذـه  درم  نیا  دـیوگب  دـهدب و  يروضح  مانـشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـننام  يرامیب 
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: ماقم نیا  بسانم 
يذقلا یّنم  نیعلا  یف  رصبت  أ 

رصبت عذجلا ال  کنیع  یف  و 
ینعی َنیِِّیبَّنلا  َمَتاخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  دـیامرفیمن  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 40  رد  لاعتم  دنوادخ  ایآ 

نیا ترابعب  هکلب  دناوخن  مه  مانب  یهلا  روتـسد  بدا و  تیاعر  نودب  رمع  تقو  نآ  دیئوگب ، هّللا  لوسر  هکلب  دیناوخن  مانب  ار  ترـضح  نآ 
!! هفیلخ ای  مدرک  نم  ار  تراسج  دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امش  دومن  ترضح  نآب  هراشا  درم 

. دور بدا  ءوس  تراسج و  لامتحا  ات  دشاب  نایذه  يانعمب  رجه  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  خیش :

دنکیم رک  روک و  ار  یمدآ  بصعت 

يراخب حیحص  حرش  رد  رجح  نبا  لوصالا و  عماج  رد  ریثا  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  اصوصخم  ریسفت و  تغل و  لها  عیمج  یعاد :
قیاقح ات  دانع  بّصعت و  سابل  زا  دوش  هنهرب  دیاب  یمدآ  نم  ياقآ  تسا  نایذه  يانعمب  رجه  دناهتفگ  همه  نارگید  حاحـصلا و  بحاص  و 

. دیامنب اجیب  عافد  هن  دنیب ، هب  راکشآ  حضاو و  ار 
رجهیل لجرلا  نا  دیوگب  ادمع  یـسک  دیناوخب  نیّیبنلا  متاخ  هّللا و  لوسر  ار  وا  هک  دـهدیم  روتـسد  دـیجم  نآرق  هک  يربمغیپ  هب  تبـسن  ایآ 
تبسن ایآ  هدنارن  نخس  بدا  نآرق و  روتسد  فالخ  رب  دیوگیم  نایذه  درم !؟ نیا  دیوگب  هک  دیامن  کچوک  ردق  نآ  ار  ترضح  نآ  ماقم 
دـشاب موق  تیادـه  غیلبت و  ماقم  رد  هک  اصوصخم  ددرگیمن  لئاز  وا  زا  تمـصع  توبن و  گرم  مد  ات  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسرب 

. دشابیمن ترضح  نآ  ماقمب  نامیا  تفرعم و  مدع  رب  لیلد  دیامنب  یئوگنایذه  تناها 
. هتشادن تلاسر  ماقمب  نامیا  تفرعم و  هک  دوش  هداد  تفالخ  ماقمب  یتبسن  نینچ  تسا  راوازس  ایآ  خیش :

یناملسم ره  یتسیاب  امتح  هک  دیدشن !؟ رثأتم  دنداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرب  نایذه  تبسن  دیدینش  یتقو  یلاعبانج  ارچ  الوا  یعاد :
. دیوجب يرازیب  ترضح  نآب  يروضح  مانشد  نیا  نایذه و  هدنهد  تبسن  زا 

مدرم ياهدع  تسد  اب  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصا  زا  هک  تسنیا  شماقم  هجرد  اهتنم  هک  يداع  درم  کیب  یتقو  یلو 
ناسنا ره  هکلب  هدوبن  اهنت  یعاد  رکف  راکتبا  مالک  نیا  هکنآ  لاح  دـیدش و  ملأـتم  دـش  ياهراـشا  نینچ  هتفرگ  رارق  تفـالخ  دنـسمب  اهدـعب 

مدآ هک  دیآیم  وا  يارب  يرکف  نینچ  هدارایب  عیاقو  نیا  ندینـش  زا  دعب  تنیط ) كاپ  لدشوخ  ناملـسمب  دـسر  هچ  ات   ) یقطنم لقاع  ملاع 
. دهدیمن یتبسن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرب  نمؤم 

هتشادن تلاسر  ماقمب  تفرعم  نایذه  هملک  هدنیوگ  هکنیاب  هماع  ءاملع  فارتعا 

رد يوون  يراخب و  حیحـص  حرـش  رد  ینامرک  افـش و  باتک  رد  یعفاش  ضایع  یـضاق  لیبق  زا  ناـتدوخ  رکفتم  فصنم و  ءاـملع  هچناـنچ 
لماک تفرعم  زا  هتشادن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرب  نامیا  الـصا  هدوب  هک  ره  مالک  نیا  هدنیوگ  هک  دناهتـشون  ملـسم  حیحـص  حرش 

. هدوب زجاع  ترضح  نآ  هبترم  ماقمب و 
تحص لاح  رد  هاوخ  دنراد  ملاع  بیغب  لاصتا  قلخ  تیاده  داشرا و  ماقم  رد  ماظع  ءایبنا  هک  تسا  تباث  بهاذم  بابرا  دزن  رد  هکنآ  هچ 
نایذه هملک  مانـشد و  تراسج و  اب  ماوت  ۀّصاخ  ترـضح  نآ  اب  تفلاخم  سپ  دوش ، هدرک  تعاطا  اهنآ  رماوا  دیاب  امتح  ضرم  لاح  رد  ای 

. مهمالک یهتنا  دشابیم ، ترضح  نآ  ماقمب  تفرعم  مدع  رب  لیلد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  روضح  مالسا  رد  هنتف  لوا 
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ینعم نیا  قیدـصت  ناتدوخ  فصنم  ءاملع  هکلب  هدوبن  اهنت  یعاد  زا  مه  مالک  نیا  دومن  هنتف  قافن و  داجیا  متفگ  ارچ  دـیدومرف  هکنآ  اما  و 
هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  دوخ  روضح  رد  دش  عقاو  مالسا  رد  هک  ياهنتف  لوا  دیوگ  ناوید  حرش  رد  يدبیم  نیسح  لیلج  ملاع  دناهدومن  ار 

دیدرگ و ناناملـسم  نیب  هملک  فالتخا  یگتـسدود و  هنتف و  داجیا  دش  عنام  رمع  دـیامن و  تیـصو  تساوخ  هک  توم  ضرم  رد  دوب  هلآ  و 
ندروآ زا  دوب  رمع  ندومن  عنم  دـش  عقاو  مالـسا  رد  هک  یفالخ  لوا  دـیوگ  دوخ  لحن  للم و  باتک  زا  مراـهچ  همدـقم  رد  یناتـسرهش  زین 

نیاب هراشا  جهن  حرش  مود  دلج  رد ص 563  دیدحلا  یبا  نبا  و  تیصو . نتشون  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رماب  ذغاک  تاود و 
. هدومن ینعم 

ینامـسج ضراوع  زا  روما  زا  لیبق  نیا  هکلب  هدوب  راکب  یبدا  ءوس  منکیمن  نامگ  دشاب  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  زا  مالک  نیا  رگا  خـیش :
ینامـسج زیارغ  نیا  رد  دنیامنیم و  نایذهب  ریبعت  اهنآ  زا  هک  دـنزیم  بترمان  ياهفرح  دـیامن  هبلغ  ناسنا  رب  ضرم  هک  یهاگ  تسا  تیرـشب 

. دوب دهاوخن  مدرم  ریاس  ربمغیپ و  نیب  یقرف 
ماقم رد  هکنآ  هّصاخ  ددرگیمن  بلـس  ربمغیپ  زا  گرم  مد  ات  هک  تسا  تمـصع  توبن  هصاـخ  تافـص  زا  یکی  هک  دـینادیم  یبوخب  یعاد :

. دیوشن هارمگ  ات  مسیونب  امش  يارب  يزیچ  مهاوخیم  دیامرفب  هک  دشاب  قلخ  تیاده  داشرا و 
. هفیرش هیآب  هجوت  اب  هدوب  قحب  لاصتا  تمصع و  ماقم  اب  مأوت  اعطق  تسا  هدوب  داشرا  تیاده و  ماقم  رد  نوچ  سپ 

: هکرابم هیآ  یحُوی و  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو 
ندروآ زا  ندومن  عنم  هک  تسناد  دیهاوخ  دوشیم  امش  رب  تقیقح  فشک  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  هیآ  ُهوُذُخَف و  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو 

. تسا هدوب  راگدرورپ  تفلاخم  ددرگ  تما  تیاده  بابسا  هک  ترضح  نآ  هتشون  زا  ندش  عنام  ذغاک و  تاود و 
هـشوگ زا  رگا  دیهد  فاصنا  نایاقآ  تسا  دیدش  تناها  بجوم  هک  لجر  هملک  اب  مأوت  تسا  هدوب  راکـشآ  یمانـشد  نایذـه  هملک  امّلـسم 

ام و هکنیا  اب  دینکیم  یقلت  عون  هچ  ار  هلمج  نیا  امـش  دیوگیم  نایذه  یلیخ  درم  نیا  هک  دیوگب  دـنک و  هراشا  امـشب  يدرف  کی  ام  سلجم 
نیهوت بدا و  فالخ  ای  دـینادیم  راتفگ  رد  مارتحا  بدا و  زا  یعون  ار  مالک  نیا  ایآ  میئوگب  مهنایذـه  تسا  نکمم  میتسین و  موصعم  امش 

. تراسج اب  ماوت  و 
هتفر و راکب  تراسج  لمع و  ّدـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخب  تبـسن  دـیئامن  قیدـصت  تسا  مارتحا  بدا و  زا  جراخ  یمـالک  رگا 

. دشابیم یناملسم  ره  ّتیمالسا  مزاول  زا  ادخ  لوسرب  زیمآتناها  مالک  نینچ  هدنیوگ  زا  راجزنا  هک  تسین  راکنا  لباق 
. تسا هدناوخ  نیّیبنلا  متاخ  هّللا و  لوسر  ار  ترضح  نآ  لاعتم  دنوادخ  دیجم  نآرق  رد  احیرص  هکنیا  اب 

متاخ هّللا و  لوسر  ار  ترضح  نآ  هک  یـسک  هرابرد  دیامنیم  مکح  هنوگچ  امـش  فاصنا  لقع و  دیراذگب  رانک  ار  بصعت  ضغب و  بح و 
!!؟ دیوگیم نایذه  درم  نیا  هتفگ  هکلب  هدراذگن  مارتحا  هدناوخن و  نییبنلا 

تشذگ وفع و  لباق  نوصم و  اعطق  هدومن  داهتجا  تعیرش  نید و  ظفح  يارب  هدوب  ربمغیپ  هفیلخ  نوچ  میوش  اطخب  لئاق  هک  ضرف  رب  خیش :
. تسا

دوبن هفیلخ  دز  ار  فرح  نیا  رمع  هک  زور  نآ  نوچ  هدومن  داـهتجا  هدوب  ربمغیپ  هفیلخ  نوچ  هکنآ  ناـیب  رد  دـیدومرف  یفطلیب  ـالوا  یعاد :
ياهّدع دینادیم  رتهب  ناتدوخ  هک  یقیرطب  باتش  هلجعب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تافو  زا  دعب  دیدیمن  مه  ار  تفالخ  باوخ  هکلب 

هـس لاس و  ود  زا  دعب  دندومن و  میلـست  ار  نارگید  ندز  هناخ  ردب  شتآ  تناها  لتقب و  دیدهت  روزب و  مه  دعب  دندومن و  هفیلخ  ار  رکب  یبا 
. دومن بوصنم  تفالخب  ار  رمع  رکب  وبأ  ندرم ، عقوم  هام 

وفع و لباق  ریغ  ياطخ  هکلب  درادن  ینعم  صن  لباقم  رد  داهتجا  هک  دیدومنن  هجوت  اقآ  هک  تسا  بجع  یلیخ  هدومن  داهتجا  دـیدومرف  ایناث 
. تسا تشذگ 

هدمآ بلاغ  ناتفاصنا  ملع و  رب  بّصعت  هک  ءاملع  امش  لاثما  راتفگ  ياطخ  نیا  دومن ، يریگولج  تعیرـش  نید و  ظفح  يارب  دیدومرف  اثلاث 
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. تسا تریح  یسب  بجوم 
ادخ لوسر  هک  دیامنیم  لوبق  امـش  لقع  ایآ  باطخلا ؟ نب  رمع  هدهع  رب  ای  دشابیم  ادخ  لوسر  هدـهع  رب  تعیرـش  نید و  ظفح  زیزع  ياقآ 

تعیرش نید و  فالخ  رب  دیوشن ) هارمگ  نتشون  نیا  زا  دعب  زگره  هکنیاب   ) دیق اب  تما  يارب  نتشون  ّتیـصو  هک  دنادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
!!! تسا

. راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دوش !!! ترضح  نآ  تیصو  زا  عنام  تعیرش  نید و  ظفح  يارب  دنادب و  باطخلا  نب  رمع  یلو 
. دوب دهاوخن  ضامغا  وفع و  دروم  ادبا  دشابیم و  اطخ  نیع  نید  تایرورض  رد  اطخ  دینادیم  دوخ 

داجیا دسیونب  يزیچ  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رگا  هک  دوب  هدرب  یپ  لاوحا  عاضوا و  زا  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  دـب  ال  خـیش :
!؟ هدومن ذغاک  تاود و  ندروآ  زا  عنم  ربمغیپ  دوخ  عفنب  یهاوخ  ریخ  يور  اذل  ددرگیم  اپرب  هنتف  دوشیم و  فالتخا 

هانگ زا  رتدب  رذع 

ءالـضف زا  لوقعم  لوقنم و  عماج  متـشاد  يداتـسا  لیـصحت  عقوم  رد  دیآیم  مدای  دیدومرف  امـش  هک  تسا  نیمه  هانگ  زا  رتدب  رذع  یعاد :
ار یطلغ  دومرفیم  دنک ) تمحر  شیادخ  هدش  توف  رگا  دنک و  شظفح  ادخ  تسا  هدنز  رگا   ) یلع دمحم  خیـش  جاح  ینیوزق  لضاف  رهد 

. ددرگ طلغ  دص  طلغ  کی  تسا  نکمم  دننک  حالصا  دنهاوخب  رگا 
. دیهدیم هولج  اهطلغ  ار  یشحاف  طلغ  اطخ و  دیئامنیم  هفیلخ  زا  راچان  امش  هک  یعافد  منیبیم  انیع 

بیغب لاصتا  و  هدوب ) اطخ  زا  نوصم  هک   ) تمـصع ماقم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیآیم  مولعم  وچمه  امـش  مـالک  نیا  زا 
رگا هدومن  ترضح  نآ  يارب  یئامنهار  یهاوخریخ و  رمع  هفیلخ  هک  هتشادن  داسف  حالـصب و  یهّجوت  تما  تیاده  داشرا و  ماقم  رد  ملاع 

ْنَأ ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو  دیامرفیم  هک  دـیهد  رارق  تقد  دروم  ار  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 36  یلاعبانج 
. ًانِیبُم ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی 

زا عـنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  رما  دّرمت  هک  درب  دـیهاوخ  یپ  رمع  هفیلخ  لـمعب  تـفرگ و  دـیهاوخ  سپ  ار  دوـخ  فرح  اـعطق 
دوخ دزن  زا  اهنآ  جارخاب  رما  هک  تخاس  رثأتم  نانچ  ار  ترضح  نآ  هک  هدوب  عینـش  رایـسب  یلمع  نایذه  هملکب  تراسج  ندومن و  تیـصو 

. دومن
دنکیم تیاـفک  ار  اـم  میرک  نآرق  ادـخ  باـتک  ینعی  هللا  باـتک  انبـسح  تفگ  هک  تسا  مولعم  شرخآ  مـالک  زا  هفیلخ  ینیبحالـص  خـیش :

. دشابیمن مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هتشونب  یجایتحا 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ندرزآ  هب  دّمعت  ای  دیجم ، نآرقب  هجوت  تفرعم و  مدـع  رب  تسا  گرزب  لیلد  دوخ  مالک  نیمه  اقافتا  یعاد :

. تسا هدوب  اهنآ  تالایخ  اب  فلاخم  هک  یلمع  زا  ندش  عنام  هلآ و 
. دیامنیمن روما  تیافک  یئاهنتب  نآرق  هک  دنتسنادیم  دنتشاد  دیجم  نآرقب  لماک  تفرعم  رگا  اریز 

نیبم نایب  هب  لوکوم  ار  اهنآ  تایئزج  یلو  هدومن  ار  ماکحا  تایلک  نایب  هک  لـمجم  زجوم و  تسا  یمکحم  باـتک  هناـگی  نآرق  هکنآ  هچ 
صاخ و ماع و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  رب  تسا  لمتـشم  دـیجم  نآرق  رد  هجردـنم  زجوم  لمجم و  تاـیلک  ناـمه  هدومرف و 

. لوؤم لمجم و  دیقم و  قلطم و 
. دیامن هدافتسا  یناعملا  ریثک  ظفللا و  لیلق  نآرق  نیا  زا  ینابر  نیبم  نایب  یهلا و  ضیف  نودب  يداع  درف  کی  تسا  نکمم  هنوگچ 

رگم اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  هدومرف  نآرق  رد  ارچ  دومنیم  اهنت  ار  تما  رما  تیافک  نآرق  رگا  اهنیا  رب  هوـالع 
مّلـسم سپ  ْمُْهنِم . ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  َو  هدومرف  ءاـسن  هروس 4  هیآ 85  رد  هک  تسنیا  هـن 
مهیلع هّللا  تاولـص  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  لیلج  نادـناخ  هک  نآرق  نینّیبم  نایب  اب  رگم  تسین  هدـیاف  دـیفم  اهنت  طـقف  دـیجم  نآرق  هک  تسا 
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. دنشابیم نیعمجا 
هللا یلـص  ءایبنالا  متاخ  هک  تسا  دراو  میدومن  هراشا  نآ  دانـسا  زا  ياهلمجب  هیـضام  یلایل  رد  هک   ) نیقیرفلا نیب  رتاوتم  ثیدح  رد  هچنانچ 
نا ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  اـقرتفی  نل  یتـیب  لـها  یترتـع  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینا  گرم  مد  یّتـح  دومرف : رّرکم  هلآ  هیلع و 

. ادبا اّولضت  نل  متوجن ، دقف  امهب  متکسمت 
ام َو  هیآ  مکحب  دشابیم  ادخ  بناج  زا  دیوگیم  هچنآ   ) ادخ لوسر  هک  دنیامنیمن  رّکفت  نّطفت و  ارچ  هک  تنطف  نابحاص  مهف  زا  تسا  بجع 

؟ ماقم رد  دنادیمن  یفاک  تما  تاجن  تیاده و  يارب  اهنت  هب  ار  نآرق  یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی 
هارمگ زگره  هتفای و  تاجن  دیتسج  کّسمت  ترتع ) نآرق و   ) ود رهب  رگا  دیامرفیم  احیرص  دوخ و  هرهاط  ترتع  اب  دنکیم  مأوت  ار  نآ  نایب 

. دنکیم تیافک  اهنت  نآرق  تفگ  رمع  هفیلخ  یلو  دش  دیهاوخن 
قحب هداتسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  هک  لوق  ود  نیا  نیب  دینک  قحب  تواضق  دیهد و  فاصنا  مرتحم  نایاقآ  کنیا 

تیادـه ببـس  دنـشابیم و  رگیدـکی  لیدـع  دنتـسه و  مه  اب  مأوت  ود  نیا  هک  ترتع  نآرقب و  دـیئوج  کّسمت  هدومرف  راگدرورپ  بناج  زا 
هللا یلـص  ربمغیپ  هتـشون  روتـسد و  هکلب  درادن  لوبق  ار  ترتع  طقف  هن  تسا  یفاک  ار  ام  اهنتب  نآرق  تفگ  رمع  یلو  تمایق  زور  ات  دنـشابیم 

!؟ درادن لوبق  مه  ار  هلآ  هیلع و 
لوق میراذگب و  دراد  قحب  لاصتا  هک  ار  ادخ  لوسر  لوق  دـیوگن  یلقاع  ناسنا  چـیه  اعطق  تسا  بجاو  لوق  ود  نیا  زا  کی  مادـک  تعاطا 

. میئامن لوبق  ار  رمع 
!؟ دیاهدراذگ رانک  ار  ادخ  لوسر  هدومرف  هتفرگ و  ار  رمع  لوق  ارچ  امش 

هک هدومرف  رما  ار  ام  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  هدومرف  لحن )  ) هروس 16 هیآ 45  رد  ارچ  سپ  دوب  یفاک  طقف  ادخ  باتک  رگا 
. دنشابیم ترضح  نآ  ترتع  رکذ  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  نآرق  رکذ  زا  دارم  هک  میئامن  رکذ  لها  زا  لاؤس 

رکذ لها  زا  دارم  هک  دناهدروآ  نارگید  یطویس و  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  مدرک  ضرع  دانـسا  لئالد و  اب  هیـضام  یلایل  رد  هچنانچ 
. دنشابیم نآرقلا  لیدع  هک  دناهّللا  لوسر  كاپ  ترتع  ینعی 

رد مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  میریگیم  هدروخ  اههتفگ  نیاب  هک  میئام  طقف  دـیئامنن  روصت  دـیرگنن و  ام  ياههتفگب  ینیبدـب  رظن  اب  امش 
. دننزیم دنخبل  رمع  هفیلخ  لوق  نیاب  فاصنا  ملاع 

رمع راتفگب  يزاریش  نیدلا  بطق  ضارتعا 

ناوتن امنهاریب  ار  هار  هک  تسا  ملسم  رما  نیا  دیوگ  بویغلا  فشک  رد  تسا  امش  ءاملع  رباکا  زا  هک  يزاریش  یعفاش  نیدلا  بطق  هچنانچ 
مالک نیا  تسین  یجایتحا  امنهارب  تسه  ام  نایم  رد  نآرق  نوچ  هتفگ  هک  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  مـالک  زا  میئاـمنیم  بجعت  ندومیپ و 
لباق ریغ  فرح  نیا  هک  تسا  یهیدب  دـشابیمن  بیبطب  یجایتحا  تسه  تسد  رد  بط  بتک  نوچ  دـیوگ  هک  دـنام  سک  نآ  مالک  دـننام 

. تسا ملع  نآب  ملاع  هک  یبیبطب  دیامن  عوجر  دیاب  اعطق  دروآ  رد  رس  دناوتن  هّیبط  بتک  زا  سک  ره  هکنآ  هچ  تسا  ضحم  ياطخ  لوبق و 
ملعب ملاع  هک  یناسک  نآب  دیامن  عوجر  دـیاب  راچان  دـنک  يرادربهرهب  نآ  زا  دوخ  رکفب  دـناوتن  سک  ره  هک  میرک  نآرق  تسا  مسق  نیمه 
لها هنیـس  یقیقح  باتک  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  َو  دیامرفیم  نآرق  رد  هچنانچ  دنانآرق 

: دیامرف توبکنع )  ) هروس 29 هیآ 48  رد  هچنانچ  تسا  ملع 
. َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُص  ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب 

نآرق نیا  متـسه و  ادـخ  قطان  باتک  نم  ینعی  تماصلا  وه  اذـه  قطانلا و  هللا  باتک  انا  دومرف  ههجو  هّللا  مرک  یلع  ترـضح  ۀـهج  نیمهب 
یهتنا تسا . تماص  باتک 
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هّللا لوسرب  یگرزب  ملظ  هک  دیئامن  قیدـصت  تسا و  فاصنا  شناد و  لقع و  ملع و  لها  روفنم  شودـخم و  هفیلخ  راتفگ  رخآ  لّوا و  سپ 
. دیامن تیصو  دندراذگن  هک  دندومن 

ندرم تقو  رد  رکب  یبا  هماندهع  زا  ندشن  عنام 

تریح و دروم  رایـسب  هک  تسا  بلطم  نیمه  تسا  حیحـص  دندرکن  يریگولج  رمع  رکب و  یبا  تیـصو  زا  هک  دـیدومرف  ررکم  هکنیا  اما  و 
نب ناـمثعب  ندرم  تقو  رد  رکب  یبا  هفیلخ  هک  دـناهدومن  تبث  دوخ  هربـتعم  بتک  رد  ناـتدوخ  نیثدـحم  نیخروم و  ماـمت  هک  تسا  بجعت 

. دومن ریرقت  رکب  یبا  هک  ار  هچنآ  تشون  وا  مدرم و  نیا  يوسب  تسا  نم  هماندهع  نیا  هک  میوگیم  نم  هچنآ  سیونب  تفگ  ناّفع 
رکب یبا  همان  دهعب  یجایتحا  هچ  ام  هّللا  باتک  انبسح  تفگن  رمع  اصوصخم  دومنن  راکنا  ار  وا  يدحا  دندوب  رـضاح  نارگید  رمع و  هفیلخ 

!؟ دیامنیم تیافک  ار  ام  نآرق  اریز  میراد 
!؟ راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دنکیم ، تیافک  ار  ام  ادخ  باتک  هکنآ  هناهب  هب  دندش  تیصو  زا  عنام  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  یلو 

یتیصو زا  ندش  عنام  مرکا و  لوسرب  نداد  مانـشد  تراسج و  نیهوت و  نیمه  رگم  دوشن  هاگتـسد  نیا  تیعبت  زا  عنام  ار  ام  یلیلد  چیه  رگا 
ساسا دنادب  هک  ار  یفـصنم  يانیب  لقاع  ملاع  ره  دیامنیم  تیافک  دیدرگیم ، تما  یهارمگ  تلالـض و  زا  يریگولج  تیادـه و  ببـس  هک 

. تسا هدوب  لاجنج  راج و  وه و  يور  هکلب  هدوبن  لیلد  ناهرب و  يور  زور  نآ 
تیاده هار  ندنایامن  زا  ندش  عنام  گرم و  مد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  تناها  گرزب و  تبیصم 

هیلع و هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  دندراذگن  هک  دننک  هیرگ  نوخ  دیاب  اّقح  نیملـسم  مامت  هکلب  دـنک  هیرگ  تما ) ربح   ) سابع نبا  تشاد  قح 
!! دندومن ءادا  تناها  مانشد و  ندادب  رمع ! رخآ  تعاس  ار  شتلاسر  دزم  هکلب  دیامن  نّیعم  ار  تّما  فیلکت  دنک و  تیصو  هلآ 

نارادمتسایس یلو  ترضح  نآ  لبق  ياههتفگ  دیدرگیم  دییأت  دشیم و  حضاو  رایسب  تفالخ  رما  اعطق  دیامنب  تیصو  دندوب  هدراذگ  رگا  و 
!؟ دندومن يریگولج  ترضح  نآب  تناها  اب  دندیمهف  انیب 

. دیامرفب يزیچ  تفالخب  عجار  تساوخیم  ترضح  نآ  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  خیش :
بجوم هک  دـیامن  يروآدای  دـهاوخب  هک  دوب  هدـنامن  یقاب  يزیچ  نید  دـعاوق  ماکحا و  زا  گرم  مد  رد  هک  تسا  زراب  بلطم  ـالّوا  یعاد :

هلاس هس  تسیب و  تدم  ياهراتفگب  ادییأت  تساوخ  هک  دوب  تفالخ  عوضوم  طقف  دوب  هدش  لزان  نید  لامکا  هیآ  اریز  ددرگ  تما  تیادـه 
ضایب تاودب و  ینوتیا  دومرف  ترـضح  نآ  هک  هدروآ  نیملاعلا  ّرـس  مراهچ  هلاقم  رد  یلاّزغ  ماما  مدرک  ضرع  هچنانچ  دیامرف  نشور  دوخ 

نآ رد  تما  تیاده  عوضوم  هک  دناسریم  يدعب  اولضت  نل  هلمج  رگید  يدعب و  اهل  قحتـسملا  نم  مکل  رکذا  رمالا و  لاکـشا  مکنع  لیزال 
. دوب هدنامن  امنهار  تفالخ و  رما  زج  يزیچ  تیاده  قرط  زا  هدوب و  هتشون 

تیاده يارب  ینایب  هتساوخیم  اعطق  یلو  دیوگب  يزیچ  تماما  تفالخب و  عجار  تساوخیم  ترضح  نآ  هک  میئامنیمن  رارصا  مه  ام  هوالع 
همزـال اـیآ  دـنیامن  تعناـمم  دنتـساوخ  ضرف  رب  دـندومن  تعناـمم  ارچ  دریگب  ار  یهارمگ  تلالـض و  ولج  هک  دـیامرفب  تما  یئاـمنهار  و 

!؟ تسا هدوب  تناها  مانشد و  شحف و  تعنامم 
یمع نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 

ادخ يدنبمشچ  زا  متریح 
امش يروآدایب  نآ  زا  يرصتخم  هک  دوب  لد  ياهدرد  هکلب  هدوبن  ریقح  رایتخاب  دش  ینالوط  نخس  هتشر  دیشخبب  راصبالا ، یلوا  ای  اوربتعاف 

. دش يراج  نکلا  ناسل  زا  هدارایب 
ۀیصولل امامتا  توم  ضرم  رد  اهتنم  هداد  مه  یتاروتسد  هدوب و  ترـضح  نآ  یـصو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دش  مولعم  تامدقم  نیا  اب  سپ 

دندش عنام  تناها  لاجنج و  وه و  اب  دسیونب  دهاوخیم  هچ  دندیمهف  یسایس  نارگیزاب  دیامن  نیعم  ار  تما  فیلکت  قیاقح  نتشونب  تساوخ 
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!! دندراذگن و 
حون و مدآ و  نوچ  مزعلا  ولوا  ءاـیبنا  يارب  هک  یئادـخ  ناـمه  تسا  هدومرف  ثیداـحا  ضعب  رد  ههبـش  عفر  يارب  ۀـجحلل  اـمامتا  اـصوصخم 

. هداد رارق  یصو  ار  یلع  مهنم  يارب  هدومن  نیعم  یصو  یسیع  یسوم و 
ماقم نیا  رد  تیاصو  هکنیا  رب  تسا  تباث  لیلد  دوخ  نیا  نم و  زا  دـعب  نم  تما  تیب و  لـها  رد  تسا  نم  یـصو  یلع  تسا  هدومرف  زین  و 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هفیلخ  یصو و  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  تسا  تفالخ  يانعمب 
. دیئامنیم دنس  ذاختا  اهنآب  هنوگچ  تسین  رتاوتم  دشاب  حیحص  هچنانچ  رابخا  نیا  خیش :

. تسا مّلسم  تباث و  دننآرقلا  لیدع  هک  تراهط  ترتع و  تیب  لها  قیرط  زا  ام  دزن  رد  تیصو  رتاوت  هلأسم  یعاد :
رگا هتشذگ  نآ  زا  دننادیم  ۀّجح  ار  دحاو  ربخ  دوخ  یملع  نایب  رد  امش  ياملع  هک  مدرک  ضرع  هتشذگ  ياهبـش  رد  هک  دیراد  رظن  رد  اما 

. تسا دوجوم  يونعم  رتاوت  اعطق  دشابن  یظفل  رتاوت  رابخا  نیا  رد 
تقو ياضتقاب  طقف  مروذـعم  هظفاح  رد  نتـشادن  رـضاح  تقو و  قیـض  هطـساوب  اـهنآ  ماـمت  لـقن  زا  هک   ) هرثاـکتم راـبخا  نیا  عومجم  زا  و 

هیلع یلع  دوجو  رب  ّصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دوشیم  مولعم  مدومن ) افتکا  متـشاد  رظن  رد  هک  اـهنآ  زا  ضعب  لـقنب  سلجم 
. تسا راکشآ  زراب و  وا  رد  تفالخ  يانعم  هک  هدومن  یتیاصوب  مالّسلا 

رتاوت لبحب  دـینامیم  باوج  زا  اـجکره  دـیهدیم و  رارق  اـم  لـباقم  رد  ياهبرح  دـیهاوخب  هاـگره  دـیهدیم و  تیمها  رتاوتب  هک  امـش  هوـالع 
. دیئامنیم تباث  اجک  زا  ار  ثرون  ثیدح ال  رتاوت  دیئامرفب  دیبسچیم 

. دندومن قیدصت  مه  عفن  يذ  لاحلا  مولعم  رفن  دنچ  هدوب و  ناثدح  نب  سوا  ای  رکب  یبأ  امش ) لوقب   ) ثیدح نیا  لقان  هکنآ  لاح  و 
ملع باب  مالّـسلا  هیلع  یلع  راکنا  اصوصخ  دـناهدوب و  ثیدـح  نیا  رکنم  لد  كاپ  دّـحوم  ناناملـسم  زا  نویلم  اههد  اّلقأ  هرود  ره  رد  یلو 

اب هک  تسا  ثیدح  نیا  لاطبا  رب  گرزب  ۀّجح  دندیجم  نآرق  لدع  هک  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  یمامت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
. دش هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  هک  دناهدومن  تباث  ار  ثیدح  نآ  ندوب  یگتخاس  نالطب و  یقطنم  لئالد 

باب یتقو  هتبلا  هدوب و  رکب  یبا  دوخ  روضح  رد  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هقیّدـص  قیّدـص و  تفلاخم  راکنا و  لـئالد  همه  زا  ّمها  هک 
تسا و ماـمت  تّجح  دـیامنب  ار  یثیدـح  بیذـکت  هّللا  لوسر  هدوـمرفب  يوـقت  لـها  ماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  یـصو  ملع و 

. دشابیم زرحم  نآ  ندوب  یگتخاس 
ترـضح نآ  هک  مدرک  ضرع  البق  هک  دـنداد  رارق  ثراو  یـصو و  هنوگچ  سپ  دنتـشادن  یثرا  اصوصخ  ءایبنالا  متاخ  امومع و  ءاـیبنا  رگا 

. درادن ینعم  یلام  ثرا  نودب  هک  ثراو  یصو و  یثراو  یّیصو و  اّیلع  ّنا  ثراو و  ّیصو و  ّیبن  ّلکل  دومرف 
یلام ثرا  دارم  هک  تسا  تباث  لقن  لقع و  نیهارب  یملع و  لـئالد  اـب  هکنآ  لاـح  و   ) دـشابیم یملع  تسین  یلاـم  ثرا  دارم  دـیئوگیم  رگا 

نآ ملع  زا  يراع  هک  نارگید  ات  دـشابیم  تفـالخ  ماـقمب  ّقحا  یلوا و  ربمغیپ  یملع  ثراو  ـالوا  هک  دوشیم ، تباـث  رتهب  بلطم  تسا ) هدوب 
. دناهدوب ترضح 

ءاـملع هک  يراـبخا  مکحب  هکلب  هداد  رارق  دوـخ  ثراو  یـصو و  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـش  تباـث  هکنیا  زا  دـعب  اـیناث 
یـصوب و ار  ثیدح  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  هدومرف  نّیعم  تمـس  نیاب  ار  وا  ادخ  دش ) هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  هک   ) دـناهدومن لقن  ناتدوخ 

هدومرف هدوبن  ثراو  یـصو و  هک  یـسکب  یلو  دوشن  فـالتخا  دـیلوت  اـت  دـشاب  هدومرفن  دوـخ ) یملع  ثراو  امـش  هدـیقعب  و   ) دوـخ ثراو 
!؟ دشاب

نآ لوـق  دـندوب  عـالطایب  هکنآ  اـب  رمع  رکب و  یبأ  دوـمنیم  یمکح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  يدرجمب  ینید  ماـکحا  رد  تسا  بجع  یلیخ 
. دندرکیم لمع  مه  مسق  نامه  تسا و  حیحص  وا  هدومرف  هک  دندرکیم  قیدصت  هتسناد  ۀّجح  ار  بانج 

دروم نیا  رد  یلو  دناهدومن  لقن  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  تفالخ  نامز  رد  ار  ترـضح  نآ  ياهتواضق  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  هچنانچ 
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. دشکیم تلاجخ  اهنآ  لقن  زا  یلقاع  ناسنا  ره  هک  کیکر  ياهلثمب  دندومن  مه  تناها  هکلب  دندرکن  لوبق  ار  یلع  لوق  صوصخب 
. دشیم روآدای  ار  اهنآ  ههجو  هّللا  مرک  یلع  دنتسنادیمن و  ار  ینید  ماکحا  مهنع  هّللا  یضر  ءافلخ  دیئامرفیم  هک  تسا  بجعت  یلیخ  ظفاح :

مامت مات و  هطاحا  نینچ  تسین  نکمم  يداع  ناسنا  ره  تسا و  یلکـشم  راک  دـعاوق  ماـکحأ و  عیمج  رب  هطاـحا  اریز  درادـن  یبجعت  یعاد :
. دشاب ربمغیپ  ملع  باب  ای  ربمغیپ  هکنآ  رگم  دشاب  هتشاد 

کی بلطم  ندش  نشور  يارب  دناهدومن  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  متـسین  هدیقع  نیاب  لئاق  اهنت ، وگاعد  هوالع 
. میراد تناها  دصق  ام  هک  دننک  نامگ  ددرگن  هبتشم  ناربخیب  رب  رما  هک  مناسریم  ناتضرعب  ار  اهدمآشیپ  نآ  زا  هرقف 

دیئاز ههامشش  هچب  هک  ینز  هرابرد  یلع  مکح 

خیـش هغالبلا و  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  یبقعلا و  ریاخذ  رد  یعفاش  هّللا  دـبع  نب  دـمحا  مرحلا  ماما  دنـسم و  رد  لبنح  دـمحأ  ماما 
. دننکیم تیاور  نامس  نبا  یعلق و  لبنح و  نب  دمحا  هّللا و  دبع  نب  دمحا  زا  هدوملا  عیبانی  باب 56  رد  یفنح  نامیلس 

لاق و مث  ارهش  نوثلث  هلاصف  هلمح و  هللا و  باتک  یف  مالّسلا  هیلع  یلع  لاقف  رهشا  ۀتسل  تدلو  یتلا  ةأرملا  مجر  دارا  هنع  هللا  یضر  رمع  نا 
. رمع کلهل  یلع  ول ال  لاق  اهکرتف و  رهشا  ۀتس  لمحلاف  نیماع  یف  هلاصف 

. امهنع هللا  یضر  یلع  نم  ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذا  باطخلا  نب  رمع  نا  دیامنیم  لقن  لبنح  نب  دمحا  بقانم  زا  باب  نامه  رد  زین  و 
یقیقح مکح  مالّسلا  هیلع  یلع  دشیم  لکشم  اهنآ  رما  هک  هداتفا  قافتا  رایـسب  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  تفالخ  هرود  رد  ایاضق  لیبق  نیا  زا 

. دندومنیم یلمع  هدومن  لوبق  مه  اهنآ  هدرکیم و 
اعطق دندرک  مه  تناها  هدومن و  تراسج  هکلب  دـندرکن  لوبق  ار  یلع  لوق  اجنیا  رد  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  دـینک  رکف  مرتحم  نایاقآ  سپ 

. دندرب نایم  زا  ار  همولظم  ءارهز  تباث  قح  لاجنج  راج و  وه و  اب  هک  هدوب  ياهساکمین  هساک  ریز  ماوع ) لوقب  )
هللا یلص  هّللا  لوسر  زا  هچنآ  یتسیاب  دوب  حیحص  ثیدح  رگا  اریز  تسا  رکب  یبا  هفیلخ  دوخ  لعف  لمع و  ثیدح  نیا  نالطب  رب  میس  لیلد 
رکب یبأ  کلذ  عم  دنتشادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زیچ  چیه  هب  فرصت  قح  ترضح  نآ  ثاّرو  دنیامن  طبض  ار  همه  هدنام  هلآ  هیلع و 

اوه ود  ماب و  کی  فورعم  لـثم  داد  اـهنآب  ثاریم  باـب  زا  ار  ترـضح  نآ  تاـجوز  هصفح  هشیاـع و  تارجح  داد و  واـب  ار  همطاـف  هرجح 
!! ضعبب رفکی  ضعبب و  نمؤی  تسا  نیمه 

كدف طبـض  زا  دعب  ارچ  سپ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هتفگ  هک  دنتـشاد  واب  نامیا  حیحـص و  ثیدح  نیا  رگا  اهنیا  رب  هوالع 
. درک هراپ  تفرگ و  ار  همان  دش و  عنام  رمع  مداد و  همطافب  ار  كدف  نم  تشون  رکب  یبا  اهنآ ) هدیقعب   ) دوب نیملسم  هقدص  هک 

. تسا اجک  رد  بلطم  نیا  دنس  دشاب  هدنادرگرب  ار  كدف  هفیلخ  هک  مدینشن  نم  دراد  یگزات  امش  نایب  نیا  ظفاح :

رمع ندش  عنام  مالسلا و  اهیلع  همطافب  ار  كدف  رکب  یبا  ندومن  در 

تقو رتمک  امـش  هک  منکیم  نامگ  زین  میامنیمن و  یـضرع  دنـس  نودـب  هک  دیـشاب  هدرب  یپ  یعاد  قـالخاب  یلاـعبانج  منکیم  ناـمگ  یعاد :
هّیبلحلا ةریس  خیرات  میس  دلج  رد ص 391  یعفاش  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـیراد  ار  بتک  هعلاطم 

(. دش عقاو  رکب  یبا  لزنم  تاقالم  رد  زور  دنچ  زا  دعب  هیضق  نیا  هتبلا   ) درک هیرگ  دش و  رثأتم  همطاف  راتفگ  زا  رکب  یبا  دسیونیم 
تفرگ ار  همان  رمع  مدومن  در  مالسلا  اهیلع  همطافب  ار  كدف  نم  تشون  و  همطاف ) لاحب   ) درک هیرگ  كدف  ّدرب  اهل  بتک  یکب و  ربعتساف و 

. درک هراپ  و 
مه درک و  در  ار  كدـف  تفـالخ  هرود  رد  دوخ  كدـف ، درب  دومن  ضارتـعا  درک و  هراـپ  ار  هماـن  زور  نآ  هک  يرمع  نیمه  هکنآ  بجع  و 

. دندومن در  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  هثروب  ار  كدف  نیّیسابع ) نیّیوما و  زا   ) رمع زا  دعب  ءافلخ  نینچ 
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دـش همطافب  كدـف  در  زا  عنام  اّدـج  امـش  هدومرفب  هک  رمع  هفیلخ  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  بجعت  بابـسا  یلیخ  امـش  نایب  نیا  ظـفاح :
. دیامن در  همطاف  ثاّروب  ار  كدف  دوخ  درک  هراپ  ار  همان  امش ) لوقب   ) هک یئاجنآ  ات  دوب  نیملسم  هقدص  نوچ 

یئافلخ ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  دانسا  رکذ  اب  ناتدوخ  هزاجا  اب  لاحلا  نم  دیشاب  هدیدن  امـش  تسا  نکمم  دیئامن  بجعت  دیراد  قح  یعاد :
. میقح يذ  ام  دینادب  دینکن و  بجعت  ات  میامنیم  یفرعم  امشب  دنتفرگ  سپ  دنداد و  هک  ار 

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ياهدالواب  ار  كدف  افلخ  ندومن  در 

مجعم رد  يومح  یمور  هّللا  دـبع  نب  توقاـی  هنیدـملا و  خـیرات  رد  یفوتم 911  هرونم  هنیدـم  فورعم  خّروم  ثدـحم و  يدوهمـس  هماّلع 
مالّسلا و هیلع  یلعب  درک  راذگاو  دوخ  تفالخ  هرود  رد  رمع  دومن و  فرصت  ار  كدف  تفالخ  نامز  رد  رکب  یبا  هک  دنیامنیم  لقن  نادلبلا 

. سابع
ار ناناملـسم  قح  لیلد  هچب  رمع  دومن  فرـصت  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رمالا  بسح  ناناملـسم  ءیف  ناونعب  رکب  وبا  رگا 

. دومن راذگاو  رفن  کیب 
. دوش هدراذگ  ناناملسم  جرخب  هک  دشاب  هدرک  راذگاو  ناملسم  درف  کی  ناونعب  دیاش  خیش :

فرصم جرخ و  يارب  رگا  هتشادن و  ار  يدصق  نینچ  هفیلخ  دوخ  اریز  دشابیم  هبحاص  یضری  امب ال  حیـضوت  یلاعبانج  حیـضوت  نیا  یعاد :
هیلع یلعب  ار  كدف  رمع  دنسیونیم  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  هکنآ  لاح  دشاب و  هدش  تبث  خیرات  رد  یتسیاب  دوب  هدرک  راذگاو  ناناملسم 

. درک راذگاو  سابع  مالّسلا و 
مامت قح  دناوتیمن  ناملسم  درف  کی  ّالا  ناملـسم و  درف  کی  ناونعب  هن  هدوب  ثاریم  ناونعب  دومن  لوبق  ار  كدف  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  اما  و 

. دیامنب اهنآ  رد  فرصت  طبض و  ار  ناناملسم 
. تسا هدوب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دارم  دیاش  خیش :

ار كدف  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ندومن  راذگاو 

هچنانچ تسا  هدحیلع  زیزعلا  دبع  نب  رمع  مکح  دـندوبن  يوما  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نامز  رد  سابع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  مّسبت ) اب  : ) یعاد
هک دنیامنیم  لقن  يرهوج  رکب  وبا  زا  هغالبلا  جـهن  حرـش  مراهچ  دـلج  رد ص 81  دیدحلا  یبا  نبا  هنیدـملا و  خـیرات  رد  يدوهمـس  هماّلع 

نـسح نب  نسح  اذـلف  نک  راذـگاو  همطاف  ياهدالوا  هب  ار  كدـف  تشون  هنیدـم  رد  دوخ  لماعب  دیـسر  تفالخب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نوچ 
. درک راذگاو  اهنآب  تساوخ و  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دنتفگ  یضعب  یبتجملا و 

در نیا  ینعی  اهدر  ۀمالظ  لّوا  تناک  هک  هتشون  ار  ترابع  نیا  رصم ) پاچ   ) جهن حرـش  مراهچ  دلج  لوا ص 81  رطس  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ات هدوب  اهنآ  فرـصت  رد  ینامز  تدم  اهنآب  دش  هدومن  در  هک  تسیا  هدش  تراغ  هدرک و  ملظ  لوا  همطاف  ياهدالواب  ار  كدـف  رمع  ندرک 

كدف یـسابع  هفیلخ  لوا  حافـس  هّللا  دبع  سابع  ینب  تفالخ  نامز  ات  دوب  هیما  ینب  تسد  رد  تفرگ و  اهنآ  زا  هفیلخ  کلملا  دبع  نب  دیزی 
. دندومنیم میسقت  همطاف  ینب  نایم  ثرالا  قح  ناونعب  اهنآ  نسح و  ماما  ياهدالواب  درک  راذگاو  ار 

مالسلا اهیلع  همطاف  هثروب  ار  كدف  یسابع  نومأم  يدهم و  هللا و  دبع  ندومن  در 

يداه نب  یـسوم  دومن  راذگاو  اهنآب  دش  هفیلخ  يدهم  شرـسپ  نوچ  تفرگ  اهنآ  زا  ار  كدـف  دـندومن  جورخ  روصنم  رب  نسح  ینب  نوچ 
يومح توقای  دندرک  راذگاو  همطاف  ینب  یلع و  لآب  ار  نآ  درک  رما  وا  یسابع  دیـشرلا  نومأم  تفالخ  نامز  ات  درک  طبـض  دش  هفیلخ  هک 

رد دوخ  لماع  رفعج  نب  مثق  هب  تشون  هک  تسا  هدومن  طبـض  ار  نومأـم  ّلجـس  نیع  د ) ف ،  ) فرح لـیذ  لوا ) پاـچ   ) نادـلبلا مجعم  رد 
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ارما ناک  کلذ  ّنا  اهب و  اهیلع  قّدصت  كدف و  اهنع  هّللا  یـضر  ۀمطاف  هتنبا  یطعا  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناک  ّهنا  هرّونم  هنیدم 
. مالّسلا ةالصلا و  هیلع  هلآ  دنع  افورعم  ارهاظ 

. دوب نیا  شلوا  تیب  هک  دومن  داشنا  يراعشا  تساخرب  دوب  رضاح  فورعم  رعاش  یعازخ  لبعد 
اکحض دق  نامزلا  هجو  حبصا 

اکدف مشاه  نومأم  درب 

كدف ندوب  هلحن  تابثا  رد 

ضعب اذل  دندومن  بصغ  یعرـش  زّوجم  چیه  نودب  لوا  زور  هک  هدوب  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  هلحن  كدف  هک  دیدرگ  تباث  هعطاق  لئالد  اب 
. دندومن در  همولظم  یبیب  ياهدالواب  تسایس  يور  ای  فاصنا و  يور  افلخ  زا 

. دزن یفرح  هلحن  زا  دومن و  ثرا  ياعدا  ارچ  سپ  دوب  اهنع  هّللا  یضر  همطاف  هلحن  كدف  رگا  ظفاح :
دهاش فرـصتم  زا  مالـسا  سّدـقم  عراش  روتـسد  فـالخ  رب  نوچ  دومن  هلحن  ياوعد  اـهیلع  هّللا  مالـس  همطاـف  یبیب  لوا  هبترم  رد  یعاد :

. دیامن قح  قاقحا  ات  دش  دراو  ثرا  هار  زا  راچان  دندومن  در  رونا  عرش  فالخ  رب  ار  وا  دوهش  دروآ  دوهش  مه  یتقو  دنتساوخ 
. دشاب هدز  یفرح  هلحن  زا  اهنع  هّللا  یضر  همطاف  هک  هدشن  هدید  یئاج  رد  نوچ  دیئامرفیم  هابتشا  منکیم  نامگ  ظفاح :

ةریس رد ص 39  هچنانچ  تسا  تبث  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هکلب  طقف ؟ هعیش  بتک  رد  هن  مراد  نیقی  هکلب  هدرکن  هابتـشا  یعاد :
هفرـصتم و کیلمت و  ناونعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  لوا  تسا  هدش  هتـشون  یفوتم 1044  یعفاش  یبلح  نیدـلا  ناهرب  نب  یلع  فیلأـت  هّیبلحلا 

ياعدا هار  زا  راچان  تشادن !؟ دنسپعرش  دوهش  نوچ  درک  هرظانم  رکب  یبا  اب  هدیشخب  واب  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا 
. تسا هدوب  هلحن  زا  رخؤم  ثرا  ياعدا  سپ  دش  دراو  ثرا 

دیدـحلا یبا  نبا  نادـلبلا و  مجعم  رد  يومح  توقای  مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  ياـعدا  نمـض  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  نیدـلا  رخف  ماـما  زین  و 
مالک نمض  هقرحم  قعاوص  رخآ ص 21  رد  بّصعتم  رجح  نبا  يرهوج و  رکب  وبا  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  مراهچ  دـلج  رد ص 80  یلزتعم 

دیدرگ رثأتم  دش  دودرم  شدوهـش  نوچ  دوب  هلحن  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  ياعدا  لوا  هک  دـیامنیم  لقن  هضفر ؟ تاهبـش  زا  متفه  ههبـش  رد 
؟ تفگ مهاوخن  نخس  امش  اب  رگید  دومرف 

زامن وا  رب  اهنآ  زا  يدـحا  درک  تیـصو  دیـسر  شتافو  نامز  ات  دـشن  اهنآ  اب  مالک  مه  درکن و  تاقالم  اهنآ  اب  رگید  دـش  مه  مسق  نیمه  و 
رب مالّسلا  هیلع  یلع  هرهاط  ترتع  زا  هّمئا  تانایب  هعیش و  تایاورب  یلو   ) دندومن شنفد  هنابش  دراذگ و  زامن  وا  رب  سابع  شیومع  دنراذگن 

(. دراذگ زامن  یبیب 

نآ باوج  هدومن و  لمع  تداهش  هیآ  بجومب  رکب  یبا  هک  نیفلاخم  لوق  رد 

مه ار  هنع  هّللا  یـضر  قیدـص  رکب  یبا  یلو  تسین  یفرح  دـش  رطاـخ  هدـیجنر  گـنتلد و  یلیخ  اـهنع  هّللا  یـضر  همطاـف  هکنیا  رد  ظـفاح :
یعدم تابثا  يارب  هک  دراد  تیمومع  تداهـش  هیآ  نوچ  دـیامن  لمع  عرـش  رهاظ  تروصب  دوب  روبجم  اریز  تسناد  رـصقم  دایز  ناوتیمن 

هدوبن عرش  قباطم  تداهش  عوضوم  نوچ  دنهدب  تداهش  تسا  درم  ود  هلزنمب  هک  نز  راهچ  ای  نز  ود  درم و  کی  ای  درم  دهاش  ود  یتسیاب 
. دنیامن رداص  اهنع  هّللا  یضر  همطاف  هل  یعطق  مکح  دنتسناوتن  دندرواین  لماک  دوهش  و 

هیقب دـیئامرف  تقفاوم  تسا  یـضتقم  اذـل  ددرگ  مرتحم  نایاقآ  تلالم  بابـسا  دوش و  ینالوط  اـجنیا  رد  نخـس  هتـشر  تسا  نکمم  یعاد :
. بشادرف يارب  دنامب  تبحص 

دوش و مولعم  ام  رب  نآ  تقیقح  هک  میدنمهقالع  ّدـح  زا  هدایز  هدوب و  ثحب  دروم  ام  نیب  هک  هّمهم  تاعوضوم  زا  یکی  بحاص  هلبق  باون :
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ار بلطم  دـیاهدومنن  ادـیپ  لالم  دـیدشن و  هتـسخ  رگا  تسا  ینمتم  تسا  عوضوم  نیمه  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  بشما  فداـصت  نسح  زا 
اب هکلب  تسین  یعنام  ادبا  نیعمتـسم  ام  فرط  زا  دشکب  لوط  حبـص  ات  رگا  دیامنیم و  عطق  ار  هجوت  هتـشر  بلطم  عطق  هکنآ  هچ  دینکن  عطق 

ناتدوخ اعقاو  هکنآ  رگم  دـیئامرف  تبحـص  اطوسبم  تفر  میهاوخن  اجنیا  زا  اـم  دوشن  لـح  هیـضق  نیا  اـت  میرـضاح و  یطرفم  قوش  لـیم و 
. میوشیمن محازم  تروص  نیا  رد  دیشاب  تحاران 

نیرـضاح نایاقآ  لاح  هظحالم  دوشیمن  ادیپ  ریقح  رد  یگتـسخ  هاگچـیه  تسین  تلالم  ینید  یملع و  تاعوضوم  رد  وگاعد  يارب  یعاد :
. درک دیاب  ار  همه  لاح  تیاعر  نوچ  منکیم  ار 

همه هک  تسا  یندینـش  مهم و  رایـسب  هک  كدـف  عوـضوم  رد  اـصوصخ  تسین  روآلـالم  امـش  تاـنایب  دـنتفگ  اـقفتم  سلجم  لـها  ماـمت  )
(. میتسه نآب  دنمهقالع 

اجنیا رد  دشن  رداص  مکح  دوبن  لماک  دوهش  نوچ  دیامن  لمع  هیعرـش  تاروتـسد  تروصب  دوب  راچان  هفیلخ  دندومرف  ظفاح  بانج  یعاد :
. دننک تواضق  هنافصنم  نایاقآ  دوش و  نایب  دیاب  هک  تسه  هلمج  دنچ 

تسا هدوب  عرش  فالخ  فرصتم  زا  نتساوخ  دهاش 

دهاش فرـصتم  زا  هک  تسا  دراو  هیعرـش  تاروتـسد  ياجک  رد  دیئامرفب  دـندوب  یعرـش  روماب  دـّیقم  امـش  هدومرفب  هک  رکب  وبأ  ياقآ  الوا 
زا دناهتشون  ناتدوخ  ءاملع  مامت  هک  رکب  یبا  لمع  نیا  ایآ  هدوب  هفرصتم  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  تسا  تباث  قافتالاب  دنهاوخب 

دیاب یعدم  هک  تسا  تعیرـش  روتـسد  هک  تسنیا  هن  رگم  هدوب  تعیرـش  نید و  نوناق و  زا  لصا  مادک  قباطم  دـیبلط  دـهاش  همولظم  یبیب 
. دیئامن تواضق  هنافصنم  هن ؟ ای  هدوب  رونا  عرش  فالخ  لمع  نیا  ایآ  فرصتم  هن  دروایب  دهاش 

ّالا و ماع  نم  ام  همّلـسم  هدـعاق  ياضتقمب  یلو  تسیقاب  دوخ  تیمومع  رب  تسین و  يدـحا  راکنا  دروم  تداهـش  هیآ  تیمومع  عوضوم  ایناث 
. تسا رادربصیصخت  ءانثتسا و  لباق  ّصخ  دق 

. تسا رادربصیصخت  تداهش  هیآ  هک  دیئامرفیم  لیلد  هچب  ایآ  ظفاح :

نیتداهشلا وذ  ۀمیزخ 

داد تداهش  یتقو  هک  تباث  نبا  ۀمیزخ  عوضوم  رد  تسا  هدش  لقن  مه  امـش  هربتعم  حاحـص  رد  هک  تسا  يربخ  ینعم  نیا  رب  لیلد  یعاد :
کی وا  تداهـش  دوب  هدش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یعدم  بسا  عیب  هیـضق  رد  هک  برع  درم  لباقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هل 
لداع دهاش  ود  تداهـش  ربارب  اهنت  ار  وا  تداهـش  هک  دیمان  نیتداهـشلا  وذ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـش و  عقاو  لوبق  دروم  يرفن 

دوش عقاو  هیآ  صّـصخم  تما  زا  یباحـص  نمؤم  درف  کی  همیزخ  هک  یئاج  تسا  رادربصیـصخت  تداهـش  هیآ  دـش  مولعم  سپ  داد . رارق 
قیّدص و هموصعم  موصعم و  اعطق  دندوب ، ءانثتـساب  یلوا  دناهدوب  تمـصع  ماقم  بحاص  ریهطت  هیآ  ّصنب  هک  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و 

. تسا یلاعت  يادخ  رب  ّدر  اهنآ  رب  ّدر  امتح  دنشابیم و  غورد  بذک و  زا  نوصم  هقیّدص 

ار همطاف  دوهش  ندومن  در 

فالخ رب  ماهدوب ، هفرـصتم  ترـضح  نآ  دوخ  تایح  رد  هدیـشخب و  نمب  مردـپ  تسا و  نم  هلحن  كدـف  دومن  اعدا  هرهاط  هقیّدـص  همطاف 
نینسح نمیا و  ّما  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مه  همولظم  یبیب  دنتساوخ !!؟ دهاش  هفرصتم  هموصعم  هرهاط  هقیّدص  زا  رونا  عرش  روتـسد 

!! دوبن عرش  دعاوق  تقیقح و  فالخ  رب  لمع  نیا  ایآ  دندومن  در  ار  اهنآ  دروآ  تداهشب  ار  مالّسلا  امهیلع 
ریهطت هیآ  رد  دـنوادخ  هک  هوالعب  دوب . وا  تیناّقح  رب  یفاک  رونا  عرـش  روتـسد  قباـطم  فرـصت ، رگم  تشادـن  يدـهاش  چـیه  همطاـف  رگا 
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. تسا بذکب  ياعدا  غورد و  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  رانک  رب  يدیلپ  سجر  ره  زا  هک  تسا  هداد  یبیب  یکاپب  تداهش 
یلع تداهـش  ّدر  اعطق  هک  داد  رهطا  يارهز  ّتیناّقح  رب  تداهـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  دننام  یلماک  دـهاش  هک  صوصخلا  یلع 

. تسادخ رب  ّدر 
قّدـصم تداهـش  تأرج  هچب  منادـیمن  نم  هدـناوخ  قیّدـص  قداص و  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلعا  یلاع  يادـخ  اریز 

. دندرک در  ار  دنوادخ 
تقادص تدش  زا  لدع  دیز  دـننام  هدـناوخ  قداص  ار  وا  دیـشاب و  وا  وریپ  ینعی  دیـشاب  یلع  اب  دـیامرفیم  رما  دـیجم  نآرق  رد  هکنآ  لاح  و 

. دیامرفیم هبوت )  ) هروس 9 هیآ 120  رد  اذلف  هدیدرگ  قدص  همسجم 
. َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  . 1

. دنشاب ههجو  هّللا  مرک  یلع  وریپ  دیاب  هک  دراد  امش  دوصقم  اب  یتلالد  هچ  هیآ  نیا  ظفاح :

دنتسه یلع  دمحم و  هیآ  رد  نیقداص  زا  دارم 

زا دارم  هک  هدیدرگ  لزان  مالّسلا  ةالصلا و  امهیلع  یلع  دّمحم و  نأش  رد  هیآ  نیا  دنیوگ  دوخ  ریسافت  بتک و  رد  امـش  ءاملع  رباکأ  یعاد :
. دنشابیم هرهاط  ترتع  رگید  ضعب  رد  مالّسلا و  هیلع  یلع  رابخا  ضعب  رد  یلع و  دّمحم و  نیقداص 

یشوگرخ دّمحم  نب  کلملا  دبع  دعس  وبا  ظفاح  سابع و  نبا  زا  روثنملا  ّرد  رد  یطویس  نیدلا  لالج  نایبلا و  فشک  ریسفت  رد  یبلعث  ماما 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دننکیم  تیاور  ءایلوالا  ۀیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  یعمـصا و  زا  یفطـصملا  فرـش  باتک  رد 

دمحأ نب  قفوم  زا  لوبمالـسا  پاـچ  ةدوملا ص 119  عیباـنی  باب 39  رد  یفنح  نامیلـس  خیـش  مالّـسلا و  امهیلع  یلع  دـمحم و  وه  دومرف 
مّلس و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ۀیآلا  هذه  یف  نوقداصلا  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  ینیومح  یناهفـصا و  میعن  وبا  ظفاح  یمزراوخ و 

. هتیب لها 
باب رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  نیطمسلا و  دئارف  رد  تسا  امـش  ءاملع  نایعا  زا  هک  ینیومح  دّمحم  نب  میهاربا  مالـسالا  خیـش  و 

(. ع  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  عم  يا  نیقداصلا  عم  هک  دنیامنیم  لقن  ادنسم  دوخ  خیرات  رد  ماش  ثدحم  بلاطلا و  تیافک   62
. َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهب  َقَّدَص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو  دیامرفیم  هک  رمز )  ) هروس 39 هیآ 34  . 2

یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  ءایلوالا و  ۀیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  بقانم و  رد  هیودرم  نبا  ظفاح  روثنملا و  ّرد  رد  یطویـس  نیدلا  لالج 
ءاج يّذلا  هک  دهاجم  سابع و  نبا  زا  دناهدومن  لقن  ریـسفت  لها  زا  یتعامج  زا  دوخ  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  بلاطلا و  تیافک  باب 62  رد 

. بلاط یبأ  نب  ّیلع  هب  قّدص  يّذلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  قدصلاب 
. مهرون مهرجا و  مهل  مّهبر  دنع  ءادهشلا  نوقیّدصلا و  مه  کئلوا  هلسر و  هّللاب و  اونمآ  نیّذلا  و  دیدح )  ) هروس 75 هیآ 18  . 3

هیآ نیا  هک  دـناهدومن  تیاور  ساـبع  نبا  زا  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  دنـسم و  رد  لـبنح  نب  دـمحا  ماـما 
. تسا ناقیدص  هلمج  زا  ترضح  نآ  هک  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هفیرش 

َو َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  ءاـسن )  ) هروس 4 هیآ 71  . 4
. ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح 

مالّـسلا هیلع  یلع  هک  تسا  دراو  امـش  ام و  قرط  زا  هرثاکتم  تایاور  هچناـنچ  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هفیرـش  هیآ  رد  نیقیّدـص  زا  دارم 
. تسا نیقیّدص  لضفا  هکلب  تسا  تما  نیا  يوگتسار  قیّدص و 

تسا نیقیّدص  لضفا  یلع 
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روثنملا و ّرد  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  نایبلا و  فشک  رد  یبلعث  ماما  ریبک و  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  لیبق  زا  امـش  ءاملع  رباکا  هچنانچ 
یلزاغم نبا  هغالبلا و  جـهن  حرـش  مود  دـلج  رد ص 451  دـیدحلا  یبأ  نبا  سودرف و  رد  هیوریـش  نبا  دنـسم و  رد  لـبنح  نب  دـمحأ  ماـما 
يراخب زا  هدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رد  قعاوص  رد  هک  یثیدح  لهچ  زا  مایـس  ثیدح  رد  یکم  رجح  نبا  بقانم و  رد  یعفاش 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  تیاور  رخآ  هلمج  ءانثتساب  ساّبع  نبا  زا 
. مهلضفا وه  بلاط و  یبأ  نبا  ّیلع  سی و  بحاص  راّجنلا  بیبح  نوعرف و  لآ  نمؤم  لیقزح  ۀثالث  نوقیّدصلا 

رد یمزراوخ  بطخا  یعفاش و  یلزاغم  نبا  میعن و  وبأ  دـمحا و  ماما  دنـسم  زا  ةّدوملا  عیبانی  باب 42  لوا  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  و 
زا رکاسع  نبا  میعن و  وبا  زا  قعاوص  ثیدـح  لهچ  زا  مکی  یـس و  ثیدـح  رد  یکم  رجح  نبا  و  يراصنأ ، بّویأ  وبا  یلیل و  یبا  زا  بقانم 

ثدـحم دـیوگ  ربخ  رخآ  رد  هدومن و  لقن  یلیل  یبا  زا  ادنـسم  بلاطلا  تیافک  باب 24  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  و  یلیل ، یبا 
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اعمج  مالّـسلا  هیلع  یلع  تالاح  همجرت  ءایلوالا  ۀیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  دوخ و  خـیرات  رد  ماش 

: دومرف هک  دناهدومن 
الجر نولتقت  أ   ) لاق يّذلا  نوعرف  لآ  نمؤم  لیقزح  و  نیلـسرملا ) اوعّبتا  موق  ای   ) لاق يّذلا  سی  لآ  نمؤم  راّجنلا  بیبح  ۀـثالث  نوقیّدـصلا 

. مهلضفا وه  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  و  هّللا ) ّیبر  لوقی  نا 
اب ناتدوخ  هکنیا  اب  هدـمآ  بلاـغ  ناـیاقآ  امـش  فاـصنا  ملع و  رب  هنوگچ  بّصعت  تداـع و  هک  دوریم  ورف  تریحب  یلقاـع  ناـسنا  ره  اـعقاو 

؟ دیناوخب قیّدص  ار  نارگید  کلذ  عم  تسا  هدوب  نیقیّدصلا  لضفا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دیئامنیم  تباث  هینآرق  تایآ  قبط  هددعتم  تایاور 
. تسا هدیدرگن  لقن  اهنآ  ندوب  قیّدص  رب  هیآ  کی  هکنآ  لاح  و 

ار وا  دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  هک  اریـسک  دوب  راوازـس  ایآ  هک  دـیوش  رانک  رب  تداع  زا  دـیهد و  فاصنا  مرتحم  نایاقآ  ادـخب  ار  امش 
هکلب دنیامن  ّدر  ار  شتداهـش  ناتدوخ ) ياملع  رارقاب   ) دیـشاب وا  وریپ  دـیامرف  رما  نآرق  رد  زین  دـیوگن و  غورد  زگره  هک  هدـناوخ  قیّدـص 

!! دنیامنب مه  تناها 
رب تلالد  نآرق  تایآ  هدومن و  یفرعم  نیقیّدص  لضفا  هکلب  هدـناوخ  تما  نیا  قیدـص  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  یـسک  دـنکیم  رواب  لقع  ایآ 

!؟ دهدب غورد  تداهش  مه  نآ  دیوگب  غورد  سفن  ياوه  يور  هتشاد  وا  تقادص 

ددرگیم نآرق  قح و  اب  یلع 

مراهچ دلج  رد ص 321  يدادغب  بیطخ  هچنانچ  دندرگیم  امأوت  قح  اب  یلع  یلع و  اب  قح  هدومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ایآ 
رد ص هبیتق  نبا  دئاوزلا و  عمجم  متفه  دلج  رد ص 236  یمثیه  ظفاح  سودرف و  رد  یملید  بقانم و  رد  هیودرم  نبا  ظفاح  دوخ و  خیرات 
دنـسم و رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  كردتـسم و  میـس  دلج  رد ص 124  يروباشین  هّللا  دـبع  وبأ  مکاـح  ۀسایـسلا و  ۀـمامالا و  لوا  دـلج   68
رد ص 74 و 75 و 140 یکم  رجح  نبا  ریـسفت و  لوا  دـلج  رد ص 111  يزار  رخف  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  طـسوا و  رد  یناربط 
زا القن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  لیاضف  رد  قعاوص  مکی  تسیب و  ثیدـح  باب 9  زا  مود  لصف  نمـض  ریغـصلا و  عماج  مود  دلج 

ینیومح و دـئارف  یناربط و  ریغـص  طسوا و  دـئاوفلا و  عمج  زا  ةدوملا  عیباـنی  باب 20  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  هملـس و  ّما  زا  طسوا 
عماج زا  لوبمالسا  پاچ  هّدوملا  عیبانی  باب 65 ص 185  نمض  زین  سابع و  نبا  هملـس و  ما  زا  يرـشخمز  راربالا  عیبر  یمزراوخ و  بقانم 

بقانم زا  رد ص 237  سابع و  نبا  زا  ریدقلا  ضیف  دلج 4  رد ص 358  ءافلخلا و  خیرات  رد ص 116  زین  یطویس و  نیدلا  لالج  ریغـصلا 
یجنگ فسوی  نب  دّـمحم  هملـس و  ما  زا  قـعاوص  مود  لـصف  زا  باب 59  نمـض  رد ص 283  سودرف و  بحاــص  زا  ثیدح 44  نیعبسلا 
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  رکب  یبا  نب  دّمحم  زا  یضعب  هشیاع و  زا  یضعب  هملس  ما  زا  یـضعب  بلاطلا  تیافک  رد  یعفاش 

. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  ناقرتفی  ّیلع ال  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ّیلع  دومرف  هک  دناهدومن 
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. اقرتفی نل  افلتخی و  نل  ّقحلا  عم  ّیلع  ّیلع و  عم  لازی  نل  ّقحلا  هک  دندومن  لقن  ترابع  نیاب  یخرب 
: دومرف توم  ضرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  باب 9  زا  مود  لصف  رخاوا  قعاوص  رد ص 77  رجح  نبا  زین  و 

ادری یتح  ناقرتفی  ّیلع ال  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ّیلع  اذه  لاقف  اهعفرف  ّیلع  دیب  ذخا  مث  یتیب  لها  یترتع  هّللا و  باتک  مکیف  فّلخم  ینا 
. امهیف تفلخ  ام  امهلئساف  ضوحلا  ّیلع 

. راد امثیح  هعم  رودی  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  دومرف  هک  دنیامنیم  لقن  امومع  زین  و 
ردا دومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  ریدغ  ثیدح  نمـض  همالا  صاوخ  ةرکذـت  رد ص 20  يزوج  نبا  طبـس  و 

. راد ام  فیک  راد و  امثیح  هعم  ّقحلا 
هیلع یلع  عم  ّقحلا  ّالا و  ۀباحصلا  نم  دحا  نیب  مالّسلا و  هیلع  یلع  نیب  فالخ  يرج  ام  ّهنا  یلع  لیلد  هیف  دیوگ : هدومن و  رظن  راهظا  هاگنآ 

. مالّسلا

تسا ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  یلع  تعاطا 

هددـعتم و ياـهلحم  رایـسب و  ياـهناکم  رد  هک  تسا  لـقن  امـش  هربتعم  بتک  ریاـس  رد  هوـالعب  مدرک  ضرع  هک  یئاـهباتک  ناـمه  رد  زین  و 
دقف اّیلع  رکنا  نم  هّللا و  عاطا  دـقف  ینعاطا  نم  ینعاطا و  دـقف  ایلع  عاطا  نم  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  هفلتخم  تاراـبعب 

. هّللا رکنا  دقف  ینرکنا  نم  ینرکنأ و 
ّیلع ناک  دقل  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیامنیم  لقن  لحن  للم و  رد  یناتـسرهش  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  حـتفلا  وبأ  و 

. راد ثیح  هعم  قحلا  رودی  هلاوحا  عیمج  یف  قحلا  یلع 
رب تناها  ضارتعا و  راکنا و  در و  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هجردنم  هحیرـص  رابخا  همهنیا  اب  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ضارتعا  راکنا و  در و  ایآ 

. تسا هدوبن  تقیقح  قح و  زا  فلخت  لوسر و  ادخ و 
رد دـیدحلا  یبا  نبا  لوئـسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  بقانم و  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  هک  تسنیا  هن  رگم 

مرکا دقف  ینمرکا  نم  ینمرکا و  دقف  اّیلع  مرکا  نم  دومرف  احیرص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامنیم  تیاور  هغالبلا  جهن  حرش 
. هّللا ناها  دقف  ینناها  نم  ینناها و  دقف  اّیلع  ناها  نم  هّللا و 

هنالداع ناتدوخ و  هربتعم  بتک  رد  هجردـنم  هدیـسر و  ثیداحا  رابخا و  لیبق  نیا  اـب  دـینک  هقباـطم  ار  هدراو  ياـیاضق  فاـصنا  اـب  ناـیاقآ 
. دیشابن نیبدب  ردق  نآ  هانگیب  نایعیشب  دینک و  تواضق 

تـسناوتیمن دوب  یقاب  دوخ  تیمومع  رب  تداهـش  هیآ  نوچ  دـیامن و  عرـش  رهاظ  روتـسدب  لـمع  دوب  روبجم  هفیلخ  دـیدومرف  هکنآ  رگید  و 
رب مه  فرصتم  زا  هک  دوب  راک  طایتحا  يردقب  و   ) دهدب اهیلع  هّللا  مالس  همطافب  ار  نیملسم  لام  اعدا  ضحمب  دنسپعرش  دوهش  هماقا  نودب 

.)!؟ تساوخ دهاش  رونا  عرش  روتسد  فالخ 
. دوب اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  هلحن  یفرصتم و  کلم  هکلب  دوبن  نیملسم  لام  مدرک  ضرع  البق  الوأ 

ار یضعب  اعدا  ضحمب  دومنیم  ضیعبت  ارچ  سپ  دنکن  فالخ  یئوم  رـس  یتسیاب  هک  دوب  عرـش  روتـسد  هدننکءارجا  هفیلخ  یتسار  رگا  ایناث 
هیلع و هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هعیدو  هرابرد  طقف  يریگتخـس  هفیلخ و  يراکطایتحا  مکح و  نیا  یلو  دادیم  ناناملـسم  لام  زا  دهاش  نودب 

دزن رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهش  یبیب و  ياعدا  لوق و  تقادص  هک  یتروص  رد  دوش !؟ ءارجا  یتسیاب  اهیلع  هّللا  مالـس  همولظم  همطاف  هلآ 
. هدوب راکشآ  حضاو و  یگمه 

دادغب یبرغ  هسردم  سّردم  یقرافلا  نب  یلع  زا  هک  دـیامنیم  لقن  هغالبلا  جـهن  حرـش  مراهچ  دـلج  رد ص 105  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
هقداص هک  یتروص  رد  متفگ  یلب  تفگ  دوخ ) ياعدا  رد   ) دوب وگتسار  هقداص و  همطاف  ایآ  معن  لاق  ۀقداص  ۀمطاف  تناک  مدومن أ  لاؤس 
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هک تفگ  ینسحتسم  فیطل و  مالک  دوبن ) یخوش  لها  هکنیا  اب   ) هدومن یمسبت  درکن  راذگاو  واب  ار  كدف  هفیلخ  ارچ  سپ  دوب  وگتـسار  و 
درکیم شرهوش  يارب  ار  تفالخ  ياعدا  دـمآیم  ادرف  درکیم  راذـگاو  همطافب  ار  كدـف  اعدا  درجمب  زور  نآ  رگا  هک  دوب  نیا  شاهصالخ 

همالک یهتنا  دوب . هدومن  ار  وا  تقادص  قیدصت  البق  هکنوچ  دیامن  راذگاو  ار  قح  دوب  راچان  هفیلخ  هاگنآ 
همطاـف اـب  قح  لوا  زور  هک  دـناهدومن  ار  تقیقح  قیدـصت  اـفاصنإ  هدوب و  راکـشآ  حـضاو و  ناـتدوخ  گرزب  ياـملع  دزن  رد  بلطم  سپ 

!! دنیامن مورحم  شتباث  قح  زا  ار  همولظم  یبیب  ادمع  هک  درک  اضتقا  ماقم  ظفح  يارب  تسایس  اهتنم  هدوب  همولظم 
؟ داد دهاش  نودب  ار  نیملسم  لام  هفیلخ  سک  هچب  ظفاح :

دشابیم القع  تربع  بجوم  واب  لام  ءاطعا  رباج و  هیضق 

دهاش دـنریگب و  يداریا  هکنآ  نودـب  دـهدب  نمب  نیرحب  لام  زا  هداد  هدـعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  درک  اعدا  یتقو  رباجب  یعاد :
. دنداد واب  لاملا  تیب  زا  ینعی  ناناملسم  لام  زا  رانید  دصناپ  رازه و  دنبلطب 

. دشاب هتساوخن  دهاش  تسا  مولعم  اجک  زا  ایناث  دشاب ، اهامش  ياهباتک  رد  دیاش  ماهدیدن  ریقح  ار  ربخ  نیا  الوأ  ظفاح :
یباحـص لدـع  دـحاو  ربخ  هکنیا  رب  دـنیامنیم  هماقا  ناتدوخ  ءاملع  هک  یلئالد  هلمج  زا  اریز  دـیاهدیدن  امـش  هک  تسا  بجعت  یلیخ  یعاد :

. تسا يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  ربخ  نیمه  تسا  لوبق  لباق 
لفکی نم  باب  یف  يراخبلا  حیحص  حرـش  یف  يرابلا  حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نب  یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  ظفاح  مالـسالا  خیـش  هچنانچ 

نم سمتلی  مل  رکب  ابا  ّنال  هسفنل  اعفن  کلذ  ّرج  ول  ۀباحـصلا و  نم  لدـعلا  ربخ  لوبق  یلع  ۀـلالد  هیف  ربخلا  اذـه  ّنا  دـیوگیم  انید  ّتیم  نع 
. هاوعد ۀّحص  یلع  ادهاش  رباج 

عطق ام  باب  یف  سمخلا  باتک  یف  انید  ّتیم  نع  لفکی  نم  باـب  یف  تسا : هدومن  لـقن  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  رتطوسبم  ار  ربخ  نیمه 
. نیرحبلا نم  ّیبنلا 

ای هداد  هدعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ  ربمغیپ  ار  سک  ره  داد  رد  ادن  رکب  یبا  يدانم  دندروآ  هنیدـمب  ار  نیرحب  لام  یتقو  تسا  هتـشون 
دهدب نمب  نیرحب  لام  زا  هک  هداد  هدعو  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ  لوسر  تفگ  دمآ  رباج  دریگب  دـیایب  دراد  ترـضح  نآ  زا  یبلط 

. دنداد واب  رانید  دصناپ  رازه و  ءاعدا  ضحمب  دهاش  نودب  يروف  دیآ ؟ رد  نیملسم  فرصتب  دوش و  حتف  نیرحب  هک  ینامز 
. هدومن لقن  ار  رباج  هّیضق  نیمه  وا  تفالخ  رد  هدش  عقاو  هچنآ  رکب و  یبأ  تفالخ  لصف  رد  ءافلخلا  خیرات  رد  یطویس  نیدلا  لالج  زین  و 

. تسا هدوبن  ضیعبت  لمع  نیا  فاصنا  اب  نایاقآ  ادخب  ار  امش 
لاوما زا  دهاش  نودب  دیامن و  لمع  تداهـش  هیآ  فالخ  رب  هک  رکب  یبأ  رب  دمآ  زئاج  هک  یتهج  نامهب  هدوبن  راک  رد  یـصوصخ  رظن  رگا 

هّللا مالـس  همطاف  یفّرـصتم  کلم  هکنآ  لاح  و   ) هدوب نیملـسم  لام  اهنآ ) لوقب   ) كدـف هک  ضرف  رب  دـهدب  رباجب  ءاعدا  ضحمب  نیملـسم 
ار كدف  هدومن  لوبق  ار  وا  ياعّدا  دننکـشن و  ار  ادخ  لوسر  هعیدو  هقیدص  همطاف  لد  دـیامنب  ار  تلاسر  ماقم  تیاعر  دوب  مزال  دوب ) اهیلع 

. دنیامن در  واب 
یلو دیامنب  دوخ  يوسب  عفن  ّرج  ول  دـنیامنیم و  لوبق  ار  یباحـص  لدـع  ربخ  امـش  ءاهقف  ءاملع و  ریاس  حیحـص و  رد  يراخب  اهنیا  رب  هوالع 

زا لماک  درف  هکلب  باحـصا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگم  هسفن !! یلا  عفنلا  رجی  هکنیا  رذعب  دننادیم  دودرم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  راتفگ  اعّدا و 
. تقیقح قح و  يارجا  هن  هدوب  يزاب  هسیسد  دیئامرفیم  قیدصت  دیوش  قیقد  هنافصنم  رگا  سپ  دوبن  باحصا 

ادـخ لوسر  کیدزن  باحـصأ  زا  رباج  نوچ  هک  دوب  نآ  دـیبلطن  دـهاش  رباج  زا  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبا  هکنآ  تلع  منکیم  نامگ  ظـفاح :
. رانلا نم  هدعقم  أوبتیلف  ادمعتم  ّیلع  بّذک  نم  دوب  هدینش  ترضح  نآ  زا  اعطق  هدوب و  ترضح  نآ  هدش  تیبرت  مّلس و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دیامنب و غورد  يور  زا  يرما  نینچب  مادقا  دوبن  رـضاح  ترـضح  نآ  هدش  تیبرت  کیدزن و  یباحـص  نمؤم  درم  زگره  دیدش  دیعو  نیا  اب 
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. دیامن لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لوق  زا  غورد  دنک و  بارخ  یناف  يایند  تیلباق  ردقیب و  هفیج  يارب  ار  دوخ  ترخآ 
. دندوب ترضح  نآ  تیبرت  يّابرم  هک  امهیلع  هّللا  مالس  همطاف  یلع و  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  دوب  رتکیدزن  رباج  ایآ  یعاد :

نآب سک  ره  زا  دـندوب  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تیبرت  تحت  رمع  لوا  زا  هک  امهنع  هّللا  یـضر  همطاـف  یلع و  تسا  یهیدـب  ظـفاح :
. دندوب رتکیدزن  ترضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  زا  يدـیعو  نینچ  اب  هک  دـندوب  یلوا  اـمهیلع  هّللا  مالـس  همطاـف  یلع و  هک  دـیئامرفب  قیدـصت  سپ  یعاد :
رتالاب رباج  زا  راوگرزب  ود  نآ  ماقم  نیقیلا  عطقلاب و  هک  اریز  دـنریذپب  ار  هقیدـص  همطاف  ياوعد  هک  دوب  اـهنآ  رب  و  دـنیامنن . غورد  ياوعد 

. دناهدوب موصعم  ریهطت و  هیآ  لومشم  هکنوچ  باحصا  همه  زا  هکلب  دیراد ) فارتعا  مه  ناتدوخ  هچنانچ   ) هدوب
ةالـصلا و مهیلع  نیـسح  نسح ، همطاف ، یلع ، دّمحم ، ریهطت  هیآ  نیلومـشم  هک  رفن  جنپ  یکاپ  تمـصع و  رد  دراد  تحارـص  ریهطت  هیآ  و 

. دندوب مالّسلا 
لوسر هک  مدرک  ضرع  البق  نینمؤملا  ریما  انالومب  عجار  دـناهدومن  ار  اهنآ  یئوگتـسار  تقادـص و  قیدـصت  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هوـالعب 

. هدناوخ قداص  ار  وا  دیجم  نآرق  رد  مه  دنوادخ  هدومرف و  یفرعم  تما  نیا  يوگتسار  قیّدص و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
مود دلج  رد ص 42  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  هلمج  نآ  زا  تسا  رایسب  رابخا  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  هرابرد  اما  و 

. اهیبأ ریغ  ۀمطاف  نم  قدصا  ّطق  ادحا  تیأر  ام  تفگ  هک  دیامنیم  تیاور  هشیاع  زا  ءایلوالا  ۀیلح 

ریهطت هیآ  لوزن  رد  لاکشا 

هک هدـمآ  حـضاو  ام  رب  تاسلج  نیا  رد  نوچ  تسا  مّلـسم  ریغ  راوگرزب  جـنپ  نآ  نأش  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  هرابرد  امـش  ياعدا  نیا  ظفاح :
یـضاق لیبق  زا  نیرـسفم  هدـیقع  هک  نوچ  دـیدومرف  هابتـشا  عوضوم  نیا  رد  دـیئامرفب  قیدـصت  دـیتسه  سونأم  الماک  ام  ياـهباتک  اـب  اـمش 

لوزن رد  یلوق  رگا  هدیدرگ و  لزان  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تاجوز  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  تسنیا  يرـشخمز  يواضیب و 
!؟ تسا فیعض  اعطق  دشاب  فیرش  نت  جنپ  نآ  هرابرد  هیآ 

ار هیآ  طـسو  ناوتن  اذـل  تسا  جاوزأـب  طوبرم  ریهطت  هیآ  لـیذ  ردـص و  هکنآ  هچ  دراد  ینعم  نیا  فـالخ  رب  تلـالد  هیآ  دوـخ  هکنآ  يارب 
!! دومن قحلم  نارگیدب  طقاس و 

تسین جاوزا  قح  رد  هیآ  هکنیا  تابثا  لاکشا و  باوج 

همطاف یلع و  سپ  تسا  جاوزاب  طوبرم  نوچ  هیآ  لـیذ  ردـص و  دـیدومرف  هکنیا  ـالوا  تسا  دودرم  یتاـهجب  یلاـعبانج  ياـعدا  نیا  یعاد :
. هفیرش هیآ  لومش  زا  دنجراخ  مالّسلا  امهیلع 

دـننکیم و ریغب  باطخ  هدومن و  يرگید  فرطب  ار  نخـس  يور  مالک  يانثا  رد  هک  دـتفایم  قافتا  رایـسب  ماع  فرع  رد  هک  تسنآ  شباوج 
. دندرگیم رب  لوا  مالکب  نآ  زا  دعب 

دوخ رد  اصوصخم  تسا  رایـسب  نآ  ریظن  میرک  نآرق  دوخ  رد  یتح  تسا  يراج  برع  يابدا  ءاغلب و  ءاحـصف و  راعـشا  رد  هکنیا  رب  هوالع 
تقو هک  هتـشگ  رب  اهنآب  باطخ  يور  دعب  تسا و  هدش  نانمؤم  باطخب  لودع  تاجوزب  باطخ  رد  هک  دیئامرف  تقد  بازحا  هروس  نیمه 

. مهد رارق  امش  رکف  ضرعم  رد  الصفم  ار  دهاوش  تسین  یضتقم  سلجم 
هغیصب نوچ  ّنکرهطی  ّنکنع و  بهذیل  دیامرفب  هدروآ  اهنآب  طوبرم  ثینأت  ریمض  یتسیاب  دوب  هّللا  لوسر  تاجوز  هرابرد  هیآ  نیا  رگا  ایناث 

. ترضح نآ  تاجوز  هن  هدیدرگ  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  تهج  هک  دوشیم  مولعم  هدمآ  ریکذت 
. هدماین وا  رد  ثینأت  رکذ  هدشن و  وا  هظحالم  ارچ  سپ  تسین  عمج  نآ  لخاد  اهنع  هّللا  یضر  همطاف  امش  هتفگب  رگم  باون :
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تـسا بیلغت  رابتعاب  تیعمج  رد  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  دوب  اب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ریکذت  هغیـص  هک  دننادیم  ءاملعب ) هراشا   ) نایاقآ یعاد :
هغیـص دـننادرگ و  بلاغ  ثنؤم  رب  ار  رکذـم  هاگنآ  دنـشاب  ثنؤم  یـضعب  رکذـم و  یـضعب  عمج  دارفا  هک  تسا  یئاج  رد  بیلغت  هکنآ  هچ 

. تسا يوق  الماک  هکلب  تسین  فیعض  لوق  نیا  هک  تسا  عطاق  لیلد  دوخ  هیآ  نیا  رد  ریکذت 
. دوب طلغ  یّلکب  رکذم  هغیص  ثنؤم  عمج  رد  دوب  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تاجوز  هرابرد  هیآ  رگا  و 

هن تسا  ترـضح  نآ  تیب  لـها  ترتع و  نأـش  رد  هیآ  نیا  هک  دـنکیم  مکح  ناـتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هحیحـص  تاـیاور  اـهنیا  رب  هوـالع 
. تاجوز

هیآ نیا  هک  تسنآ  هدیقع  ار  نیرسفم  رثکا  دیوگ  هقرحم  قعاوص  رد  هیآ  نیمه  لیذ  رد  دراد  هک  یبّصعت  لامک  اب  یکم  رجح  نبا  هچنانچ 
مکنع و ریمـض  هکنآ  راـبتعاب  مکرهطی  مکنع و  ریمـض  ریکذـتل  دـیدرگ  لزاـن  مالّـسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  نأـش  رد 

. تسا رکذم  عمج  ریمض  مکرّهطی 

دنتسین تیب  لها  لخاد  ربمغیپ  تاجوز 

. دنتسین تیب  لها  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تاجوز  هحضاو  لئالد  نیا  زا  هتشذگ 
یلص هّللا  لوسر  نانز  ایآ  هک  دیسرپ  مقرا  نب  دیز  زا  هرمس  نب  نیـصح  هک  تسا  هدش  تیاور  لوصالا  عماج  ملـسم و  حیحـص  رد  هچنانچ 

دوریم و شردپ  هناخب  داد  شقالط  نوچ  دشابیم  دوخ  رهوش  اب  یتدم  نز  هک  اریز  مسق  ادخب  هن  تفگ  دـیز  دـناتیب  لها  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
هناخ و رهب  تسمارح و  ناشیارب  هقدص  هک  دنشابیم  وا  ناشیوخ  وا  تیب  لها  هکلب  ددرگیم  ادج  یّلکب  رهوش  زا  دوشیم و  قحلم  يردپ  موقب 

. دنشابیمن ادج  وا  تیب  لها  زا  دنورب  اجک  رهب 
. دنکیم مکح  ینعم  نیا  فالخ  رب  ناتدوخ  قرط  زا  هرثاکتم  رابخا  تراهط  تیب  لها  ترتع و  زا  القن  هیماما  هعیش  عامجا  زا  هتشذگ  اثلاث 

هدمآ تیب  لها  ناش  رد  ریهطت  هیآ  هکنیا  رد  هماع  رابخا 

رد ص 199 یطویـس  نیدلا  لالج  ریبک و  ریـسفت  مشـش  دلج  رد ص 783  يزار  رخف  ماما  نایبلا و  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماـما  هچناـنچ 
ریـسفت رد  ینعـسرلا  قازرلا  دبع  ماما  ریـسفت و  میـس  دلج  رد  يروباشین  يربکلا و  صئاصخ  مود  دـلج  روـثنملا و ص 264  ّرد  مجنپ  دـلج 

دمحا ماما  شخیرات و  مراهچ  دلج  رد ص 204 و 206  رکاسع  نبا  ۀباصا و  مراهچ  دلج  رد ص 207  ینالقسع  رجح  نبا  زونکلا و  زومر 
مود دلج  رد ص 331  جاّجح  نب  ملسم  هرـضنلا و  ضایر  مود  دلج  رد ص 188  يربط  نیدلا  بحم  دنسم و  لوا  دلج  رد ص 331  لبنح 

باب 100 رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  و  توریب ) پاچ   ) دـبؤملا فرـش  رد ص 10  یناهبن  حیحـص و  متفه  دـلج  رد ص 130  و 
هشیاع زا  مکاح  دهاوش  ملسم و  حیحص  زا  هدوملا  عیبانی  باب 33  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  ادنسم و  ربخ  شش  لقن  اب  بلاطلا  تیافک 

هبیـش و یبا  نبا  لبنح و  نب  دمحا  ریرج و  نب  دمحم  یناربط و  یقهیب و  ینانمـس و  هلودلا  ءالع  مکاح  يذـمرت و  زا  ربخ  هد  نینمؤملا و  ما 
کلام و نب  سنا  و  یبنلا ) بیبر   ) هملس یبا  نب  رمع  هملس و  ما  نینمؤملا  ما  زا  هیودرم  نبا  ظفاح  يدنرز و  ظفاح  دعـس و  نبا  رذنم و  نبا 

. هدیدرگ لزان  ابع  لآ  نت  جنپ  ناش  رد  ریهطت  هیآ  نیا  هک  دنیامنیم  لقن  يردخ  دیعس  وبا  عقسا و  نب  ۀلثاو  صاّقو و  یبا  نب  دعس 
لقن ار  هّمهم  هعقو  نیا  تحـصب  فارتـعا  اـب  قیرط  تفه  زا  قعاوص  و 86  رد ص 85  دراد  هک  یبّصعت  لاـمک  اـب  یّکم  رجح  نبا  یّتـح  و 

تراهط لومشم  هک  دندوب  سدقم  نت  جنپ  نیا  طقف  هدیدرگ و  لزان  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  ناش  رد  هیآ  نیا  هک  هدومن 
. دندیدرگ عقاو  هفیرش  هیآ  نیا 

هعبطم پاچ   ) يداهلا یبنلا  ینب  لـئاضف  رحب  نم  يداّـصلا  ۀفـشر  باـتک  اـت ص 19  رد ص 14  يوـلع  نیدـلا  باهـش  نب  رکب  یبا  دیـس  و 
یناربط متاح و  یبا  نبا  یقهیب و  هیودرم و  نبا  مکاح و  رذنم و  نبا  ریرج و  نبا  يذـمرت و  زا  باب 1  نمض  لاس 1303 ) رد  رصم  هیمالعا 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 352 

http://www.ghaemiyeh.com


هک هدومن  تیاور  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  هقیمع  تاقیقحت  اب  يدوهمس  هبیش و  یبا  نبا  جاّجح و  نب  ملسم  ریثک و  نبا  لبنح و  نب  دمحا  و 
. هدیدرگ لزان  ابع  لآ  سدقم  نت  جنپ  نأش  رد  هفیرش  هیآ  نیا 

تمایق مایق  ات  تسا  مارح  اهنآ  رب  هقدـص  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیب  لها  يرارذ و  مامت  هک  دـنکیم  تباث  الالدتـسا  هوالعب 
!! دنشابیم هفیرش  هیآ  نیا  لومشم 

يذمرت و یناتسجس و  دواد و  یبا  ننس  ملـسم و  يراخب و  حاحـص  یحبـصالا و  سنا  نب  کلام  أطوم  نع  هّتـسلا  حاحـصلا  نیب  عمج  رد  و 
لزان ابع  لآ  نت  جـنپ  نیا  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دـنراد  رارقا  امـش  ءاهقف  نیخروم  نیثدـحم و  ءاملع و  مومع  هرخالاب  لوصالا  عماج 
رابخا همه  نیاب  همطل  دناهتسناد  فیعض  ار  ربخ  هدرک و  یشکقح  هدیزرو  دانع  يرفن  دنچ  رگا  هدمآ  رتاوتب  بیرق  امـش  دزن  رد  هدیدرگ و 

. دنزیمن ناتدوخ  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هجردنم  هربتعم  هرثاکتم 
باتفآ يودع  کشافخ  تسین 

باجح رد  دمآ  شیوخ  يودع  وا 

ریهطت هیآ  لوزن  مالسلا و  اهیلع  همطاف  هریرحب  عجار  هملس  ما  ثیدح 

رد لبنح  نب  دـمحا  ماما  ریـسفت و  رد  یبلعث  ماما  هلمج  زا  دـناهدومن  لقن  راصتخاب  یـضعب  دناهتـشون و  هریرح  لقن  اب  اطوسبم  یـضعب  اهتنم 
هجوز هملـس  ما  نینمؤملا  ما  زا  دناهدومن  لقن  ظافلا  رد  یفالتخا  رـصتخمب  ملـسم  يذمرت و  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  رد  ریثا  نبا  دنـسم و 

ياهریرح فرظ  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاـف  هک  دوب  نم  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تفگ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
يربیخ يابع  شکرابم  ياپ  ریز  رد  دوب  ترـضح  نآ  هاگباوخ  هک  دوب  هتـسشن  هّفـص  رد  ترـضح  هک  یتلاـح  رد  دروآ  ترـضح  نآ  يارب 

یلوط رواـیب  دوخ  اـب  ار  تیاهرـسپ  ترهوش و  ورب  دـندومرف  اـهیلع  هّللا  مالـس  همطاـفب  ربمغیپ  مدرکیم  زاـمن  هرجح  رد  نم  دوب و  هدرتـسگ 
ترضح نآ  رب  ار  هفیرش  هیآ  نیا  لزان و  لیئربج  لاح  نآ  رد  دندش  هریرح  ندروخ  لوغشم  دندمآ  مالّسلا  مهیلع  نینـسح  یلع و  دیـشکن 

. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  دومن  تئارق 
یترتع یتیب و  لهأ  ءالؤه  مهّللا  درک  ضرع  هدومن  دـنلب  نامـسآ  يوس  كراـبم  تسد  دیـشک و  اـهنآ  رب  ار  اـبع  یتداـیز  ترـضح  هاـگنآ 

. اریهطت مهرّهط  تیبلا و  لها  سجرلا  مهنع  بهذأف 
ترـضح ریخ  یلع  کنا  لاق  هللا  لوسر  ای  مکعم  انا  میامـش  اـب  مهنم  مدرک  ضرع  اـبع  لـخاد  رد  مدرب  شیپ  ار  مرـس  نم  دـیوگ  هملـس  ما 

( يریخب تبقاع  یلو  یتسین  اهنآ  هرمز  رد  يرادن و  ارم  تیب  لها  هبتر  هک  ینعم  نیاب   ) یتسه یبوخ  ریخ و  رب  یتسه و  ینز  وکین  وت  دومرف 
ایر و بذک و  دیدرت و  کش و  قافن و  كرش و  قاقـش و  رفک و  زا  راوگرزب  نت  جنپ  نیا  هک  نیا  رب  دراد  مات  تلالد  هفیرـش  هیآ  نیا  سپ 

. دناكاپ موصعم و  هریغص  ای  هریبک  هانگ  ره 
ینعی اریهطت  مکرّهطی  دینادرگ و  لئاز  امش  زا  ار  ناهانگ  عیمج  ینعی  سجرلا  مکنع  بهذیل  دیوگ  دوخ  ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما  هچنانچ 

. دیناشوپ امشب  ار  دوخ  تمارک  ياهتعلخ 
ریهطت هیآ  لومـشم  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هک  دـنیامنیم  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  فاصنایب  ءاملع  زا  تسا  بجعت  ياج  اعقاو 

نآ تماـما  ياوعد  دـنیامنیم  بیذـکت  کـلذ  عـم  دـشابیم ، غورد  ساـجرا  همه  زا  ّمها  هک  دـندوب  سجر  ره  زا  يّربـم  يّرعم و  دـندوب و 
باب رد  ار  هرهاط  یبیب  ياعدا  دندومن  بیذکت  و  اهیلع ، هّللا  مالس  همطاف  هرابرد  ار  ترضح  نآ  تداهـش  دندومن  بیذکت  ار و  ترـضح 

. دنیامنیم تواضق  هنوگچ  اجنیا  رد  فاصنا  اب  نامدرم  منادیمن  كدف ؟
زا هک  دـیامرفیم  اهنآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  ار  ياهمطاف  یلع و  ياعّدا  دوب  راوازـس  ایآ  دـیئامن . تواـضق  هنافـصنم  دوصقم  رـس  رب  میدرگرب 
درف کی  هک  ار  رباـج  ياـعدا  یلو  دـنیامنب  در  دنـشابیم  رئاغـص  رئاـبک و  زا  موصعم  ینعی  دنتـسه  هزنم  كاـپ و  هّینطاـب  هّیرهاـظ و  ساـجرا 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 353 

http://www.ghaemiyeh.com


!!! دنربب نایم  زا  ار  لیلج  نادناخ  نآ  تباث  قح  دنیامن و  لوبق  تسا  يداع  نمؤم  ناملسم 
ادمع هتشاد  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسرب  هک  یبرق  لامک  اب  یباحـص  نمؤم  درف  ربمغیپ و  هفیلخ  هک  دومن  رواب  ناوتیمن  زگره  ظفاح :
تحت رد  نیملـسم  لاملا  تیب  ماـمت  هک  ياهفیلخ  دـشابیم  يدوصقم  يارب  دـیامنیم  یلمع  ره  ناـسنا  اـعطق  دـیآرب  كدـف  بصغ  ماـقم  رد 

. دیامن بصغ  ار  نآ  هک  هتشاد  كدف  هیرق  غاب و  هب  یجایتحا  هچ  تسا  هدوب  وا  فرصت 
رد ترضح  نآ  هرهاط  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  ندومن  لصأتـسم  هکلب  هدوبن  جایتحا  عوضوم  هک  تسا  یهیدب  یعاد :
هک دنـشاب  راتفرگ  یتسد  یهت  رقف و  اب  لوغـشم و  دوخب  یمـسقب  دیاب  دنتـشاد  ار  تفالخ  ماقم  تیولوا  نوچ  هک  هدوب  تقو  نویـسایس  رظن 

. دوش هرادا  اهنآ  يایند  هک  دنوریم  یئاجب  بلط  ایند  نامدرم  هکنآ  هچ  دنیامنن  ار  تفالخ  لایخ 
ور مدرم  اعطق  دشاب  رپ  ایند  لام  زا  ناشتسد  دنتشاد  لماک  تیعماج  هک  يوقت  بدا و  لضف و  ملع و  لیلج  نادناخ  نآ  رگا  دندرکیم  لایخ 

. دندومن دودسم  اهنآ  رب  دشیم  يویند  لاوما  بلجب  یهتنم  هک  یقرط  مامت  هکلب  دندومن  بصغ  اتسایس  ار  كدف  اهنت  هن  اذلف  دنوریم  اهنآ  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  ار  سمخ  ندومن  عنم 

نیرهاط لآ  هّللا و  لوسرب  ار  تاقدص  دنوادخ  نوچ  هک  هدوب  دـیجم  نآرق  هفیرـش  هیآ  هب  دـکؤم  سمخ  تباث  قح  هبوصغم  قرط  هلمج  زا 
هروس 8 زا  هیآ 42  رد  احیرص  زاب و  اهنآ  يور  رب  ار  سمخ  باب  تما  روهمج  عامجاب  هدومن  مارح  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  ترـضح  نآ 

. هدومرف لافنا ) )
ترضح نآ  يرارذ  دارفا و  ات  ِلِیبَّسلا . ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

لها ترتع و  مه  تهج  نیا  زا  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  یلو  دنیامنن  ادـیپ  دوخ  يایاعرب  یجایتحا  دنـشاب و  شیاسآ  هافر و  رد  تمایق  ات 
دندومن و بلـس  اهنآ  زا  ار  تباث  حـضاو  سمخ  قح  دوخ  ناتـسد  مه  قافتاب  رکب  یبا  هفیلخ  دـنداد  رارق  راشف  تحت  ار  ترـضح  نآ  تیب 

هکنآ هچ  دـش  هاتوک  اج  همه  زا  اـهنآ  تسد  اذـلف  دـسرب  برح  مزاول  هحلـسا و  دـیرخ  یگنج و  تازیهجت  فرـصمب  دـیاب  سمخ  دـنتفگ 
باتک رد ص 69  سیردا  نب  دّـمحم  یعفاش  ماما  هچنانچ  دـندومن  عنم  اهنآ  زا  مه  ار  مّلـسم  تباث  قح  سمخ  دوب  مارح  اهنآ  رب  تاقدـص 

وا ّلق  ائیـش  تاضورفملا  تاقدصلا  نم  نوطعی  الف  ۀقدصلا  نم  اضوع  سمخلا  مهل  لعج  نیذـلا  دـمحم  لآ  اّما  دـیوگ و  باب  نیا  رد  ّمالا 
ام مهل  ّلحی  سمخلا  یف  مهقح  مهعنم  سیل  دـیوگ و  هک  اجنآ  ات  مهفرع  اذا  اهومهیطعی  نمع  يزجی  ـال  اهوذـخأی و  نا  مهل  ّلـحی  ـال  رثک 

. ۀقدصلا نم  مهیلع  مّرح 
هیبرح لیاسو  هیهت  فرصمب  دیاب  هکلب  داد  یبرقلا  يوذ  هب  ار  همه  ناوتن  هدش  دایز  سمخ  هکنآ  رذعب  باّطخلا  نب  رمع  تفالخ  نامز  زا  و 

. دندومن هداد  ادخ  مّلسم  قح  زا  مورحم  ار  اهنآ  زورماب  ات  هاتوک و  دوخ  تباث  قح  زا  ار  اهنآ  تسد  دسرب 
یمهـس دسرب و  نیملـسم  حلاصم  فرـصمب و  ربمغیپ  مهـس  دوش  تمـسق  جـنپ  هب  سمخ  دـیاب  تسا  هدومرف  هّللا  همحر  یعفاش  ماما  ظفاح :

. دوش لیبسلا  نبا  نیکاسم و  ماتیا و  جرخ  رگید  مهس  هس  یبرقلا و  يوذ  بیصن 
لزاـن هّللا  لوسر  براـقا  يرارذ و  تدـعاسم  يارب  هیآ  نیا  نیرّـسفم  روـهمج  قاـفتاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ناـمز  رد  یعاد :
تمسق شش  هب  سمخ  هفیرش  هیآ  تحارص  قباطم  راهطالا  ۀمئالا  ةرتعل  اعبت  هیماما  ءاهقف  رظن  رد  سپ  دندناسریم  اهنآ  فرـصمب  دیدرگ و 

هک دوشیم  هداد  دـشاب  لداـع  هیقف  دـهتجم  هک  ماـمالا  بیاـن  هب  ماـما  تبیغ  رد  دـسریم و  ماـماب  یبرقلا  يوذ  ربمغیپ و  ادـخ و  مهـس  دوشیم 
هرهاط ترتع  زا  مشاه  ینب  لیبسلا  نبا  ناجاتحم و  ماتیا و  صوصخم  رگید  مهس  هس  دناسریم و  دنادب  حالص  هک  نیملسم  هتسیاش  حلاصمب 

دلج رد  یطویس  نیدلا  لالج  دننام  امش  ءاملع  رباکا  هچنانچ  دندومن  بلـس  مشاه  ینب  زا  ار  قح  نیا  هّللا  لوسر  تافو  زا  دعب  یلو  دشابیم 
رد یئاسن  دیرجت و  حرـش  رد  یچـشوق  فاّشک و  رد  يرـشخمز  هّللا  راج  نایبلا و  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماما  يربط و  روثنملا و  ّرد  میس 

تفرـشیپ يارب  شوهاب  نارادمتـسایس  تسدب  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تعدـب  نیا  هک  دـنراد  ینعم  نیاب  رارقا  یگمه  نارگید  ءیفلا و  باتک 
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!!؟ دش یلمع  دوخ  دصاقم 
نیملـسمب کمک  يارب  اـمهنع  هّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبا  هفیلخ  اـعطق  دـینادیمن  زئاـج  دـهتجم  يارب  ار  رظن  يأر و  قح  امـش  اـیآ  ظـفاح :

!!! دندومن رظن  لامعإ  اداهتجا 
هّللا لوسر  لمع  هیآ و  لباقم  رد  ار  رمع  رکب و  یبا  هفیلخ  رظن  يأر و  امـش  ایآ  ّصن  لباقم  رد  هن  یلو  تسا  زاجم  دهتجم  يأر  یلب  یعاد :

. تسا زئاج  افاصنا  ایآ  دیهدیم  رارق 
ایآ دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امـش  دیامن  صن  لباقم  رد  داهتجا  دنادب و  رتهب  ار  تما  حالـص  ربمغیپ  هفیلخ  یلو  دنیامن  یمکح  ربمغیپ  ادخ و 

دیامنیم ادیپ  يوق  نظ  ءوس  هاگتسد  نآب  دیامن  قیقد  هجوت  یسررب و  رگا  یفرطیب  لقاع  ناسنا  ره  اعطق  هدوبن ؟ اهراک  نیا  رد  یـصاخ  رظن 
؟ تسا هدوب  ربمغیپ  نادناخ  ندومن  هراچیب  فده  هکلب  هدوبن  هداس  یلیخ  ایاضق  دمهفیم  و 

هداد رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دهاش  ار  یلع  ادخ 

َناک ْنَمَف  َأ  دیامرفیم  احیرـص  دوه )  ) هروس 11 هیآ 20  رد  هداد و  رارق  ربمغیپ  هاوگ  دـهاش و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنوادخ  اهنیا  رب  هوالع 
. ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع 

ناهرب لیلد و  هچ  اب  امش  دشابیم  میرک  نآرق  وا  دهاش  مّلس و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هنّیب  بحاص  زا  دارم  مراد  رظن  رد  هچنآ  ظفاح :
. دیدومن ریبعت  ههجو  هّللا  مرک  یلعب  ار  دهاش 

ربمغیپ تیب  لها  ترتع و  هکلب  میامن  يأرب  ریـسفت  ای  نآرق  تایآ  رد  فرـصت  هدومن  تأرج  تردـق و  هک  منآ  زا  رتکچوک  وگاعد  یعاد :
. دشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  هاوگ  دهاش و  زا  دارم  هک  دندناسر  امب  دننآرقلا  لیدع  هک 

رد ثیدـح  هس  یبلعث  قاحـسا  وبا  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  ثیدـح  یـس  بیرق  دـناهدومن  لقن  نینچ  نیرّـسفم  ءاـملع و  هوـالع 
دّمحم نب  میهاربا  زین  هدومن و  لقن  میعن  وبا  متاح و  یبا  نبا  هیودرم و  نبا  زا  روثنملا  ّرد  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  هدومن و  لقن  شریـسفت 

نبا يدـقاو و  میعن و  وبا  یمزراوخ و  ینیوـمح و  یبـلعث و  زا  باب 26  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  دنـس و  هسب  نیطمـسلا  دئارف  رد  ینیومح 
هیقف یلزاـغم  نبا  يربط و  قیرط و  هسب  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  دـنیامنیم و  لـقن  نارگید  هّللا و  دـبع  نب  رباـج  ساـبع و  نبا  زا  یلزاـغم 
نیا امـش  ءاملع  زا  رگید  يرایـسب  بلاطلا و  تیاـفک  باب 62  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  یلزتعم و  دـیدحلا  یبا  نبا  یعفاـش و 

تسا و مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیآ  نیا  رد  دهاش  زا  دارم  هک  دناهتـشون  تارابع  ظافلا و  رد  یتوافت  رـصتخمب  دنراد و  ار  هدـیقع 
هک تسا  یلع  وا  هنم  وه  ّیبنلل و  دهـشی  یلع  وه  تفگ  تسیک  دـهاش  زا  دارم  دندیـسرپ  سابع  نبا  زا  دـیوگ  بقانم  رد  یمزراوخ  بیطخ 

. تسا ربمغیپ  زا  راوگرزب )  ) نآ هداد و  ربمغیپ  يارب  تداهش 
ار وا  دنوادخ  هک  ار  یلع  تداهـش  لوبق  تسا  هدوب  بجاو  تما  رب  دنراد  قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  هربتعم  رابخا  لئالد و  ربانب  سپ 

. هداد رارق  ربمغیپ  رب  دهاش 
وذ داد و  رارق  رفن  ود  ربارب  ار  وا  تداهـش  هک  دـش  لئاق  یتّیزم  تباث  نب  ۀـمیزخ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یمـسق  ناـمه 
هللا یلـص  ربمغیپ  رب  هاوگ  دهاش و  ار  وا  هک  نیملـسم  نیب  رد  هدش  لئاق  یلع  يارب  یتّیزم  هیآ  نیا  رد  مه  لاعتم  يادـخ  دـناوخ  نیتداهـشلا 

بلج يارب  غورد  تداهش  زگره  دوب  ءاطخ  ره  زا  یلاخ  موصعم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ریهطت  هیآ  مکحب  هکنآ  رب  هوالع  داد  رارق  هلآ  هیلع و 
. هدادیمن عفانم 

دنتفگ تداهـش  در  عقوم  رد  دندومن و  مه  تناها  هکلب  دـندومن  در  ار  وا  تداهـش  یعرـش  كالم  هچب  دـندرک و  تأرج  هنوگچ  منادـیمن 
اذـل دـیامنیم  دوخ  يوـسب  عـفن  ّرج  تسا و  عـفن  يذ  هیـضق  نیا  رد  یلع  نوـچ  ینعی  هسفن  یلا  عـفنلا  رجی  ّهنـال  تسین  لوـبق  یلع  تداـهش 

. تسا دودرم  شتداهش 
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مهاوخیمن رگید  مدومن و  هراشا  البق  اهنآ  زا  ضعبب  هک  دندومن  زاربا  ابایغ  اروضح و  سلجم  رد  هک  يرایـسب  تایانک  اهتناها و  زا  هتـشذگ 
. موش دراو  بلطم  تایئزج  رد 

هس ار  ایند  هک  یگرزب  ّتیصخش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایقّتم  يالوم  لثمب  دیونشب  دیوشیم  یـضار  امـش  ایآ  منکیم  ضرع  ردق  نیمه 
یتاملک رتالاب  هکلب  بلط و  ایند  هدوب  نمشد  تسود و  قیدصت  دروم  شراتفر  لامعا و  هدوب و  ایندب  صاخشا  نیرتانتعایب  هدومن و  قالط 

. دناهتشون ناتدوخ  ياهباتک  رد  هک  درادن  نتفگ  يارای  منابز  هک  دنیوگب 
شلایع عفنب  تسا  عفن  يذ  هیضق  نیا  رد  نوچ  یلع  تسا  نکمم  هک  دننک  قیرزت  ءاقلا و  مدرمب  هسفن ) یلا  عفنلا  رجی  ّهنا   ) هلمج اب  هصالخ 
رگیزاب مدرم  ياهّدع  یلو  هداد  رارق  لوبق  دروم  ار  وا  تداهش  دنوادخ  تسین  لوبق  لباق  شتداهش  اذهل  دهدب  غورد  تداهش  هّللاب ) ذایعلا  )

؟! دندومن در 
یبأ نب  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاشرافـس  هیـصوت و  تیالو و  ماقم  قیثوت  ینآرق و  تایآ  لوزن  هجیتن  دوب  نیا  اـیآ 

. مالّسلا هیلع  بلاط 

مالّسلا هیلع  یلع  ياهلد  درد 

ود نیا  یجـش  قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و  دیامرفیم  دنکیم و  لد  درد  هّیقـشقش  هبطخ  رد  هک  دنیامن  شتیذا  رازآ و  مسق  نآ  هک 
. تسا هدوب  ملا  ربص و  ترارم  هودنا و  هصغ و  مغ و  تدش  زا  هیانک  ترضح  نآ  شیامرف  زا  هلمج 

. هّما يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاط  یبأ  نبال  هّللا  دومرفیم و  هک  هدوبن  دوخیب 
هداد بآ  رهز  ریشمش  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  نیرخآلا  نیلوالا و  یقـشا  یتقو  هک  ریـس  یناگدنز  زا  تشاد و  يدردرپ  لد  ردق  نآ 

. هبعک يادخب  مدش  تحار  ینعی  ۀبعکلا  ّبر  تزف و  دومرفیم  تدابع  بارحم  رد  دز  شکرابم  قرف  رب  ار 
دنتفگ دـننکب و  دـیابن  هچنآ  دـندرک  دوشب  دـیابن  هچنآ  دـش  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  لقنب  مه  نآ  خـیرات  تداهـشب  لوا  ياهزور  نایاقآ 
مدرم رب  ار  رما  دیئامن و  تیذا  ار  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  زیزع و  دنمشناد ، ءاملع  امـش  تسین  هتـسیاش  رگید  زورما  یلو  دنیوگب  دیابن  هچنآ 

. تسا هّللا  لوسر  ءاذیا  اققحم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاذیا  دینادیم  هکنیا  اب  دینک  هبتشم  ربخیب 

یلع ناگدننک  تیذا  تمذم  رد  رابخا 

رد ینیومح  مالسالا  خیش  ریـسفت و  رد  یبلعث  ماما  قیرط و  دنچب  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ 
ۀمیقلا موی  ثعب  اـّیلع  يذآ  نم  ساـنلا  اـهیأ  یناذآ  دـقف  اـّیلع  يذآ  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـناهدومن  لـقن  دـئارف 

. اّینارصن وا  اّیدوهی 
باب 68 رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعس  زا  ثیدح 16  باب 9  زا  مود  لصف  نمض  رد ص 76  یکم  رجح  نبا 

. یناذآ دقف  اّیلع  يذآ  نم  دومرف  هک  دناهدومن  لقن  مرکا  لوسر  زا  ادنسم  بلاطلا  تیافک 
ار ثیدح  نیا  تسا  تدابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ثیدح  ندینـش  نتفگ و  نوچ  مناوخب  دـیهد  هزاجا  دـمآ  مدای  رگید  ثیدـح 

لزن ام  باتک  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  یبرقلا و  ةدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  دنـسم و  رد  دمحا  ماما  حیحـص و  رد  يراخب 
هّللا دـبع  وبا  مکاح  زا  یناکـسح  مساقلا  وبا  مکاح  بقانم و  رد  یعفاش  یلزاـغم  نبا  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  یلع و  یف  نآرقلا  نم 
دیز زا  یطـساو  دلاخ  وبا  زا  بیبح  نب  ةاطرا  زا  بوقعی  نب  دابع  زا  یلجع  دمحا  نب  یلع  زا  ظفاح  دواد  یبا  نب  دمحم  نب  دـمحا  زا  ظفاح 
نیا زا  کی  ره  دناهدومن و  لقن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب 

تفرگ و تسدب  ار  دوخ  كرابم  يوم  مسق  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـنتفگ  هتفرگ و  تسدـب  ار  دوخ  يوم  هروکذـم  تاور 
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. هّللا ۀنعل  هیلعف  هّللا  يذآ  نم  هّللا و  يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  کنم  ةرعش  يذآ  نم  ّیلع  ای  دومرف :
رد رصم  هیمالعا  هعبطم  پاچ   ) يداهلا یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ۀفشر  باتک  رد ص 60  يولع  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  و 

تیاور مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  زا  ثیدح  تحصب  لوق  اب  مکاح  نابح و  نبا  حیحص  یناربط و  ریبک  زا  باب 4  نمض  لاس 1303 )
. هّللا ۀنعل  هیلعف  یترتع  یف  یناذآ  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن 

باوج هک  دوش  هدرزآ  ترـضح  نآ  سدقم  حور  هک  دنوشن  یـضار  نیا  زا  شیب  مرتحم  نایاقآ  دتفا و  ّرثؤم  ماهناقداص  ضیارع  تسا  دیما 
بلاغ مشچ  رد  کشا  مدزیم و  فرح  نایرگ  مشچ  اب  مدوخ  هسلج  نیا  تدم  مامت  رد   ) تسا لکشم  رایسب  یهلا  لدع  همکحم  رد  نداد 

(. دشیم يراج  شمشچ  زا  کشا  یهاگ  مه  ظفاح  بانج  یتح  دیدرگ  يراج  ناشاهتروصب  یضعب  دوب  عمج  راضح 
لبق هام  ود  هک  یتما  مه  نآ   ) تما تیعمج  نایم  رد  هک  دینیبب  دیهد  رارق  لمع  ضرعم  رد  ار  ناتدوخ  دیوش  قیقد  دینک  رکف  يردق  نایاقآ 
رمأب وا  لباقم  رد  میلست  رس  هدومن و  تعیب  وا  اب  یگمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسد  يالاب  اهنت  وا  هتـسشن و  راوگرزب  نآ  ياپ  ریز 

(. دندروآ دورف  ربمغیپ  ادخ و 
دنیامن طبض  ار  همولظم  هقیّدص  همطاف  ياهد  الوا  نان  یفرصتم و  کلم  هک  دش  یعطق  مکح  دندومن و  در  ار  یلع  تداهش  هک  یتعاس  نآ 

. دنتفر نوریب  داش  نمشد  سلجم ، رد  زا  ات  گرزب  تناها  نآ  زا  تشذگ  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تناما  ود  نآ  رب 
!؟ تفر ایند  زا  درد  هصغ و  تدش  زا  یناوج  بابش و  نیع  رد  هک  دش  یلوتسم  رثؤم و  نانچ  همولظم  همطاف  رب  بضغ  ظیغ و  نیا 

اهنآ زا  هدومن  قحب  مکح  هفیلخ  دید  نوچ  دش  حالـصا  رما  تبقاع  یلو  دش  كانبـضغ  گنتلد و  یبیب  رما  لیاوا  رد  تسا  یهیدب  ظفاح :
!؟ تفر ایند  زا  تیاضر  لامک  اب  دش و  یضار 

دوبن یضار  رمع  رکب و  یبا  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  گرم  مد  ات 

رد قـثوم  ملاـع  ود  ملـسم  يراـخب و  دـننام  دنـسیونیم  ینعم  نیا  فـالخ  رب  ناـتدوخ  ءاـملع  رباـکا  ارچ  سپ  تسا  نـینچ  رما  رگا  یعاد :
الیل و ّیلع  اهجوز  اهنفد  تیفوت  املف  تیفوت  یتح  هملکت  ملف  هترجهف  رکب  یبا  یلع  ۀمطاف  تبـضغف  يا  تدجوف  دناهتـشون  دوخ  نیحیحص 

. اهیلع یّلص  رکب و  ابا  اهب  نذؤی  مل 
رد يرونید  هبیتق  نب  ملـسم  نب  هّللا  دبع  دّـمحم  وبا  زین  هدومن و  لقن  ار  ربخ  نیمه  ۀـیافک  باب 99  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  و 

امکنا هتکئالم  هّللا و  دهـشا  ّینا  دومرف  رمع  رکب و  یباـب  يراـمیب  رتسب  رد  اـهیلع  هّللا  مالـس  همطاـف  هک  هدروآ  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  ص 14 
نا یلا  هترجه  رکب و  یبا  نم  ۀمطاف  تبضغ  تسا  هتشون  باتک  نامه  رد  زین  و  امّکنوکشال . یبنلا  تیقل  نئل  ینامتیضرا  ام  ینامتطخـسا و 

. تتام
دـینک و تواضق  هنافـصنم  هنافرطیب و  نایاقآ  هک  تسا  تبث  رایـسب  امـش  هربتعم  بتک  رد  يرگید  ثیداحا  راـبخا و  راـبخا ، نیا  لـباقم  رد 

. دیئامن نایب  وگاعد  يارب  ار  رابخا  نیا  نیب  عمج  هقیرط 

تسا ربمغیپ  ادخ و  تیذا  همطاف  تیذا 

رد ینادمه  یلع  دیس  ریم  ةدوملا و  عیبانی  رد  يزودنق  نامیلس  دنـسم و  رد  دمحا  ماما  دننام  ناتدوخ  ءاملع  مومع  هک  یفورعم  ربخ  لیبق  زا 
هک دـناهدومن  لقن  تارابع  ظافلا و  رد  يدایز  مک و  رـصتخمب  اهنآ  ریغ  مکاـح و  يذـمرت و  زا  ـالقن  قعاوص  رد  رجح  نبا  یبرقلا و  ةدوم 

دقف اهاذآ  نم  یبنج  نیب  یتلا  یحور  يداؤف و  ةرمث  ینیع و  رون  یه  یّنم و  ۀعـضب  ۀـمطاف  دومرفیم  ررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
. اهاذآ ام  ینیذؤی  ینبضغا  دقف  اهبضغا  نم  هّللا و  يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و 

هّللا لوسر  هک  هدومن  لقن  ملسم  يراخب و  نیحیحص  زا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تالاح  همجرت  نمـض  هباصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
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. اهبارا ام  ینبیری  اهاذآ و  ام  ینیذؤی  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نمحرلا دبع  وبا  ماما  ءایلوالا و  ۀیلح  مود  دـلج  رد ص 40  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  لوئـسلا و  بلاطم  رد ص 6  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم 

اهبارا و ام  ینبیری  یّنم  ۀعـضب  یتنبا  ۀـمطاف  اـّمنا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنیامنیم  لـقن  يولعلا  صئاـصخ  رد  یئاـسن 
. اهاذآ ام  ینیذؤی 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  ءابدالا  تارضاحم  مود  دلج  رد ص 214  یناهفصا ) بغار   ) دمحم نب  نیسح  مساقلا  وبا  و 
. ینبضغا دقف  اهبضغا  نمف  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  دومرف  هلآ 

یلعی وبا  هباصا و  دلج 4  رد ص 375  ینالقـسع  رجح  نبا  دوـخ و  مجعم  رد  يرمق  لاس 252  یفوتم  يرصب  ینثملا  نب  یـسوم  وبا  ظفاح 
ۀباحصلا لیاضف  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  كردتسم و  میس  دلج  رد ص 154  يروباشین  مکاح  مجعم و  رد  یناربط  ننس و  رد  یلصوم 

رد یّکم  رجح  نبا  ریاخذ و  رد ص 39  يربط  نیدلا  ّبحم  هرکذت و  رد ص 175  يزوج  نبا  طبـس  ماش و  خیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  و 
همطاف شرتخدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  نیبغارلا  فاعسا  رد ص 171  ناّبصلا  نافرعلا  وبا  قعاوص و  ص 105 

. كاضرل یضری  کبضغل و  بضغی  هّللا  ّنا  ۀمطاف  ای  دومرف  اهیلع  هّللا  مالس 
هک هدومن  لقن  رد ص 75  زین  و  همرخم ، نب  روسم  زا  هّللا  لوسر  ۀـبارق  بقانم  باـب  رد  حیحـص  رد ص 71  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  و 

. ینبضغا دقف  اهبضغا  نمف  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
لبنح و نب  دمحا  ماما  دنـسم  يذـمرت و  دواد و  یبا  ننـس  ملـسم و  يراخب و  نیحیحـص  دـننام  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 

نیا هنوگچ  تسا  هدیسر  رایسب  اهیلع  هّللا  مالـس  ۀمطاف  لئاضف  رد  نارگید  یفنح و  یخلب  نامیلـس  خیـش  ةدوملا  عیبانی  رجح و  نبا  قعاوص 
تفر ایند  زا  یضاران  كانبضغ و  اهنآ  زا  همطاف  هک  يرابخا  نآ  اب  دینکیم  عمج  ار  رابخا 

لوسر دریگ  جاودزا  دـقعب  ار  لهج  یبا  رتخد  تساوخ  نوچ  هک  هدیـسر  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هرابرد  یلو  تسا  حیحـص  رابخا  نیا  خـیش :
یلع شدارم  تسادـخ و  بوضغم  دـهد  رازآ  ارم  هک  یـسک  هداد و  رازآ  ارم  درازایب  ار  همطاف  سک  ره  دومرف  دـش  كانبـضغ  وا  رب  ادـخ 

!!! تسا هدوب 

ار لهج  یبا  رتخد  یلع  ندومن  هبطخ  زا  باوج 

رد هک  تسیاهیوق  هوق  ودـب  دراد  تاناویح  رب  ناسنا  هک  ياهلماک  تازاـیتما  هلمج  زا  تسا  رایـسب  تاـناویح  عاونا  ناـسنا و  نیب  قرف  یعاد :
. تسا رکف  يرگید  درخ و  لقع و  یکی  تسا  هدش  هداد  رارق  وا  عاخن  رس و  زغم 

يروف دینـش  هچ  ره  هک  ینعم  نیاب  دشاب  لقع  رکف و  یئامنهار  تحت  یگدـنز  نوئـش  عیمج  رد  هک  دراد  يرترب  ناویح  رب  یمدآ  نآ  ینعی 
دیجم نآرق  رد  اذل  دیامن  در  ّالا  دریذپب و  تفریذپ  ار  وا  لقع  رگا  دـنک  یجاّلح  لقع  رکف و  هناخراک  رد  دربب  هکلب  دـهدن  رارق  لوبق  دروم 

. ِباْبلَْألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  ُهَّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع  ْرِّشَبَف  دیامرف 
تداع و يور  امش  مه  بشما  دننک  شلیدعت  حرج و  لقع  تمظع  اب  هاگتسد  رد  هکنآ  نودب  دندومن  لقن  امش  ناگتـشذگ  ار  يربخ  کی 

. منک ضرع  یباوج  ارصتخم  مروبجم  کنیا  لقعت  رکفت و  نودب  دیئوگیم  ار  تالمج  نیا  ناگهتشذگ  زا  هفرص  تیعبت 
زا ینعی  دراد  یتاذ  تراهط  تسا  ریهطت  هیآ  لومشم  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دش ) ضرع  البق  هچنانچ   ) دناهدومن قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  الوا 

. دشابیم اّربم  هّزنم و  هلیذر  قالخا  بعل و  وهل و  تفاثک و  سجر و  ره 
رگید فرط  زا  میدومن ، ثحب  باب  نیا  رد  الـصفم  هیـضام  هلیل  هک  هدناوخ  ربمغیپ  سفن  هلزنمب  ار  وا  دنوادخ  هلهابم  هیآ  رد  هکنآ  رگید  و 

هیآ رد  دنوادخ  هک  هتسنادیم  هتشاد و  ربخ  نآ  ریتاسد  ماکحا و  نآرق و  زا  یبوخب  هک  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ملع  باب 
. ِهَّللا َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  َو  هدومرف  بازحا )  ) هروس 33  53
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رطاخ و هدرزآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  وا  راتفگ  لاعفا و  هطساوب  هک  دنک  یلمع  ترضح  نآ  دنک  رواب  لقع  تسا  نکمم  هنوگچ 
یحابم رما  کی  رد  مه  نآ  تسادخ  بوبحم  هک  یسک  رب  دنک  بضغ  میظع  قلخ  همسجم  هک  دنک  رواب  لقع  هنوگچ  ددرگ و  كانبـضغ 

َو یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 3  مکحب  حاکن  رما  هدشن و  لئاق  یضیعبت  رما  نآ  رد  دیجم  نآرق  رد  ادخ  هک 
زئاج وا  رب  درکیم  یلایخ  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ضرف  رب  رگا  تما و  عیمج  ءایـصوا و  ءایبنا و  نیب  دراد  تیمومع  َعابُر . َو  َثُالث 

. دومرفیمن یتاملک  نینچ  دومنیمن و  بضغ  زگره  یحابم  رما  کی  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  و  اعرش ، دوب 
فارتعا مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  دـشابیم  اهیوما  تاعوضوم  زا  ثیدـح  نیا  هک  دـمهفیم  قیقحت  رکفت و  زا  دـعب  لـقاع  ناـسنا  ره  سپ 

. دنراد ینعم  نیاب 

هیواعم نامز  رابخا  لعجب  عجار  یفاکسا  رفعج  یبا  نایب 

نیا رد  يدادغب  یفاکـسا  رفعج  یبا  شدوخ  داتـسا  خیـش و  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  لوا  دلج  رد ص 358  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هچناـنچ 
هیلع یلع  هرابرد  هحیبق  رابخا  لعج  هک  دوب  هدومن  نیعم  ار  نیعباـت  هباحـص و  زا  یعمج  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  دـیوگ  دراد و  یناـیب  باـب 

. دنیوج يرازیب  راوگرزب  نآ  زا  مدرم  ات  دنهد  رارق  تمذم  نعط و  دروم  ار  ترضح  نآ  دنیامنب و  مالّسلا 
ات هدومن  هراشا  مه  هلوعجم  رابخا  نآ  زا  ضعبب  ریبز و  نب  ةورع  نیعباـت  زا  هبعـش و  نب  ةریغم  صاـع و  نب  ورمع  هریره و  وبا  اـهنآ  هلمج  زا 

يراگتـساوخ مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسنیا  نآ  يانعم  هک  ار  یثیدـح  هدومن  تیاور  هک  تسیـسک  هریره  وبا  دـیوگ  هریره  وبا  مانب  دـسریم 
نیب عمج  دومرف  ربنم  يالاب  دومن و  بضغ  طخس و  وا  رب  ترضح  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  رد  ار  لهج  یبا  رتخد  دومن 
یبا رتخد  دهاوخیم  هک  یـسک  هدومن  تیذا  ارم  دیامن  تیذا  ار  وا  هک  یـسک  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  دوشیمن  ادخ  نمـشد  ادخ و  تسود 

!!؟ دیامن يرود  نم  رتخد  زا  دیاب  دریگب  ار  لهج 
هک ینعم  نیاب  یسیبارک  تیاورب  تسا  روهشم  ثیدح  نیا  ینعی  یسیبارکلا  ۀیاور  نم  روهـشم  ثیدحلا  دیوگ و  یفاکـسا  رفعج  وبا  هاگنآ 

. دنناوخیم یسیبارک  ار  یساسایب  تیاور  ره 
يدهلا ملع  یـضترم  دیـس  هدش و  تیاور  رهزلا  ۀمزحم  نب  روسم  زا  ملـسم  يراخب و  نیحیحـص  رد  ثیدح  نیا  دـیوگ  دـیدحلا  یبا  نبا  و 

وا هدیـسر و  یـسیبارک  نیـسح  زا  تیاور  نیا  دـیوگ  همئالا  ءایبنالا و  هیزنت  باتک  رد  دـشابیم ) هعیـش  ءاملع  نیققحم  رخاـفم  رباـکا  زا  هک  )
لوبق دروـم  وا  تیاور  تسا و  هدوـب  لـیلج  نادـناخ  نآ  گرزب  نانمـشد  بصاوـن و  زا  تراـهط و  تیب  لـها  زا  فارحنا  هب  تسا  روهـشم 

. دشابیمن
سپ دشابیم  شتآ  لها  دیجم  نآرق  مکحب  قفانم  تسا  قفانم  یلع  ضغبم  هدیـسر  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  ياهرثاکتم  رابخا  ربانب  اریز 

. تسا دودرم  وا  تیاور 
رتخد یگتخاس  هبطخ  رد  هریره  وبا  ای  یـسیبارک  زا  لقن  هب  صاصتخا  طقف  مالّـسلا  اهیلع  همطافب  ناگدننک  ءاذـیا  تمذـم  رد  رابخا  هوالعب 

. تسا دراو  عوضوم  نیا  رد  يرایسب  رابخا  هکلب  دشابیمن  لهج  یبا 
مهدزیـس تّدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  باطخلا و  لصف  رد  يراخب  ياسراپ  هجاوخ  هلمج  زا 

نم ۀـئام  یف  عـفنی  ۀـمطاف  ّبح  دوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  دـیامنیم  لـقن  يدّـمحم  ناملـس  زا  یثیدـح  یبرقلا  ةدوـم  زا 
هنع تیضر  نم  هنع و  تیضر  ۀمطاف  یتنبا  هنع  تیضر  نمف  باسحلا  طارـصلا و  نازیملا و  ربقلا و  توملا و  نطاوملا  کلت  رـسیا  نطاوملا 
لیو اّیلع و  اهلعب  ملظی  اهملظی و  نمل  لیو  هیلع  هّللا  بضغ  هیلع  تبضغ  نم  هیلع و  تبضغ  ۀمطاف  یتنبا  هیلع  تبضغ  نم  هنع و  هّللا  یـضر 

. امهتعیش امهتیّرذ و  ملظی  نمل 
هربتعم بتک  رد  هک  هحیحـص  رابخا  نیا  دیئامرفب  مرتحم  نایاقآ  کنیا  دـش ، رکذ  هک  رابخا  زا  رادـقم  نیمه  تسیفاک  هنومن  دـهاش و  يارب 
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یبا رب  همطاف  هک  دناهدروآ  نارگید  ملسم و  يراخب و  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  مدرک  ضرع  البق  هک  يرابخا  اب  تسا  رایـسب  نیقیرف 
. درک عمج  دیاب  هنوگچ  تفر  ایند  زا  ات  دوب  یضاران  كانبضغ و  رمع  رکب و 

یلع يراگتساوخب  عجار  یسیبارک  ثیدحب  عجار  الوا  هدش  تیاور  رتلصفم  رایسب و  ام  هربتعم  بتک  رد  تسا و  حیحص  رابخا  نیا  ظفاح :
. دیدومرف اّمعم  ّلح  بشما  هک  مدش  نونمم  یلیخ  یلو  منک  رواب  متسناوتیمن  نم و  لد  رد  دوب  ياهدقع  ار  لهج  یبا  رتخد  ههجو  هّللا  مرک 

نآ باوج  هدوبن و  ینید  همطاف  بضغ  هکنیا  رد  لاکشا 

هّللا یـضر  رمع  رکب و  یبا  رب  اهنع  هّللا  یـضر  همطاف  بضغ  نیا  یتداع و  بضغ  هن  تسا  ینید  بضغ  راـبخا  نیا  رد  بضغ  زا  دارم  اـیناث 
رب اهنع  هّللا  یـضر  همطاف  ینید  تاررقم  فالخ  لمع  کی  يارب  ینعی  هدوبن  ینید  بضغ  هدیـسر  اـم  هحیحـص  بتک  ماـمت  رد  هک  اـمهنع 
هّللا یّلـص  ربمغیپ  ادـخ و  بضغ  بوضغم  اعطق  دروایب  ینید  بضغب  ار  همطاف  سک  ره  هتبلا  و  هدومنن !؟ بضغ  اـمهنع  هّللا  یـضر  نیخیش 

. دوب دهاوخ  مّلس  هیلع و 
وا رد  دیسرن  دوخ  دصقم  فدهب و  یتقو  یـساّسح  ناسنا  ره  هک  تسا  هدوب  یتلاح  رییغت  عون  کی  اهنع  هّللا  یـضر  همطاف  بضغ  نیا  یلو 

. دوشیم ادیپ 
هدیدرگ كانبضغ  تعاس  نآ  دش و  رثأتم  عبطلاب  دومنن  كدف  ّدرب  تقفاوم  هفیلخ  دومن و  كدف  تساوخ  رد  اهنع  هّللا  یـضر  همطاف  نوچ 
توکـس انامه  هّللجم  یبیب  نآ  تیاضر  رب  لیلد  هفیلخ و  مکحب  دـش  یـضار  تفر و  نوریب  شلد  زا  مه  یلومعم  بضغ  نیمه  ادـعب  یلو 

!! تسا هدوب  اهنآ 
تسا یعطاق  لیلد  دوخ  نیا  دومنن و  طبـض  ار  كدف  تشاد  هک  يذوفن  تردق و  اب  دیـسر  تفالخب  مه  یتقو  ههجو  هّللا  مرک  یلع  یّتح  و 

!! تسا هدوب  یضار  لبق  ءافلخ  مکحب  هک 
مرتـحم ناـیاقآ  رد  یتلاـسک  ول  تسا و  هتـشذگ  یلیخ  بش  ره  تقو  زا  نوچ  دراد  لـصفم  باوـج  کـی  ره  هک  دـیدومرف  یبلاـطم  یعاد :

. بش ادرف  يارب  دنامب  اهباوج  دیئامرف  تقفاوم  تسبوخ  یلو  منیبیمن 
مولعم گرزب  بلطم  نیا  هجیتن  ات  میاهدیـسر  ساّسح  ياجب  نوچ  میرادـن  تقفاوم  زگره  دـنتفگ  دـندمآ و  رد  ادـصب  سلجم  لـها  ماـمت  )

(. میوریمن دوشن 
. مزادرپیم يرصتخمب  طقف  میامنیم  رظن  فرص  تقو  ياضتقاب  لصفم  باوج  زا  یلو  میامنیم  تعاطا  یعاد :

دوب نامیا  زا  ّولمم  همطاف  حراوج  بلق و 

قیقحت و رکفت و  نودب  دیدومن و  هابتـشا  هدوب  یئاوه  هکلب  هدوبن  ینید  بضغ  اهیلع  هّللا  مالـس  هقیّدص  همطاف  بضغ  دـیدومرف  هکنیا  الوا 
لماک نمؤم  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  يرابخا  ینآرق و  تایآ  قبط  یقالخا  تاروتسد  رد  هکنآ  يارب  دیدومرف  لمأت 

. یتا له  هروس  هلهابم و  هیآ  ریهطت و  هیآب  هدّجمم  همطافب  دسر  هچ  ات  دیامنیمن  یبضغ  نینچ  زگره 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  اصوصخم  هدیسر و  نامیا  لامک  ماقمب  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  هک  هدیسر  رایـسب  امـش  ام و  هربتعم  بتک  رد  و 

. اهشاشم یلا  انامیا  اهحراوج  اهبلق و  هّللا  ألم  ۀمطاف  یتنبا  نا  دومرف  هلآ 

هدوب ینید  همطاف  بضغ 

دنک قحب  مکح  یمکاح  یتقو  هک  دـیامنیمن  ار  یلمع  نینچ  تسا  قح  رماوأب  میلـست  ناشنامیا  تمالع  هک  ياهنمؤم  نمؤم و  چـیه  زگره 
گرم مد  ات  دنامب  یقاب  بضغ  نآ  رب  دشاب و  مأوت  هنیک  دقح و  اب  هک  یبضغ  مه  نآ  دیامن  بضغ  وا  رب  دیامن  يراج  ار  ادـخ  مکح  ینعی 
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تراهطب مکح  دنوادخ  هک  ياهمطاف  الوا  دنراذگ ، زامن  نم  هزانج  رب  قحانب  ناگدننک  مکح  نآ  زا  يدحا  دیراذگن  دـیامن  تیـصو  یتح 
. دیامنب وا  هیلع  مکح  مکاح  هک  دیامنیمن  غورد  ياعدا  زگره  دیامنیم ، وا 

شلد زا  یتسیاب  دـندومن  وا  زا  هک  یهاوخ  رذـع  زا  دـعب  اصوصخم  دوش  لئاز  دوز  یتسیاب  دوب  یتلاـح  رییغت  طـقف  یبیب  بضغ  رگا  اـیناث 
تداـع و يور  هنیک  دـقح و  هک  تسنآ  نمؤم  مئـالع  تافـص و  زا  یکی  دوقحب  سیل  نمؤملا  تسا  هدومرف  ربـمغیپ  هک  نوـچ  دورب  نوریب 
رد ار  نمؤم  توادع  زور  هس  زا  شیب  ددرگ  یئاطخ  راتفرگ  رگا  نمؤم  دیامرفیم  هک  دراد  ربخ  رد  زین  دـشاب و  هتـشادن  لد  رد  سفن  ياوه 

تافاثک ساجرا و  عون  ره  زا  هدوب و  نامیا  رد  قرغ  اپ  ارـس  هک  ریهطت  هیآب  هدّـجمم  هرهاط  هقیّدـص  همطافب  دـسر  هچ  ات  درادـیمن  هاگن  لد 
. تسا هدوبن  رو  هنیک  دوقح و  زگره  هدوب  اّربم  كاپ و  لاعتم  دنوادخ  تداهشب  هلیذر  قالخا 

. تفر ایند  زا  رمع  رکب و  یبا  زا  یتیاضران  بضغ و  تلاح  اب  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  هک  تسا  نیقیرف  قافتا  مه  یفرط  زا  و 
هیلع هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  شراوگرزب  ردپ  ادخ و  مکح  فالخ  رب  یمکح  دید  نوچ  هک  هدوب  ینید  یبیب  بضغ  هک  دوشیم  مولعم  سپ 

. تسا ربمغیپ  ادخ و  بضغ  بجوم  هک  تسا  بضغ  نامه  نیا  ینید و  بضغب  دومن  بضغ  اذل  هدش  رداص  هلآ  و 

هدوبن اضر  بجوم  همطاف  توکس 

. دیدومرف هابتشا  اضیا  هدوب  همولظم  هموصعم  نآ  ياضر  تمالع  همطاف  توکس  دیدومرف  اثلاث 
رد ار  دوخ  يوربآ  ظفح  اـت  دوشیم  توکـسب  روبجم  مولظم  ملاـظ  تردـق  تدـش  زا  عقاوم  یـضعب  دوشیمن  اـضر  بجوم  هک  یتوکـس  ره 

تفر ایند  زا  مه  كانبضغ  یضاران و  هوالعب  هدوبن  هک  یضار  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  همولظم  یبیب  ترـضح  دیامنب و  لاجنج  وه و  لباقم 
یلع ۀمطاف  تبضغف  دنتشون : هک  ملـسم  يراخب و  امـش  قثوم  گرزب  ملاع  ود  اصوصخم  ناتدوخ  ياملع  رباکا  لاوقا  مدرک  ضرع  هکنانچ 

. تیّفوت یّتح  هملکتت  مل  هترجاهف و  رکب  یبا 

هتشادن لمع  رد  يدازآ  تفالخ  هرود  رد  یلع 

اهیلع هّللا  مالس  همطاف  ياههچب  هب  درکن و  فرصت  ار  كدف  يرهاظ )  ) تفالخ يدصت  هرود  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دیدومرف  اعبار 
. دیدومرف هابتشا  مهزاب  هدوب  مکحب  ءاضر  تمالع  دادن 

یتعدب ای  دنک  یقحب  مکح  ای  دنکب و  تساوخیم  هک  يراک  رهب  مادقا  ات  هتـشادن  لمع  رد  يدازآ  تفالخ  هرود  رد  راوگرزب  نآ  هکنآ  هچ 
. دشیم دنلب  اهدایرف  دومنیم  يرماب  مادقا  هک  يدرجمب  درادرب ، نایم  زا  ار 

ياهراتفگ هداتفا  شعابتا  هیواعم و  اصوصخم  نیفلاخم  تسدـب  تصرف  اعطق  دـنادرگیم  رب  همطاف  ياـهدالواب  ار  كدـف  ترـضح  نآ  رگا 
رمع رکب و  یبا  هقیرط  فـالخ  رب  یلع  هک  دـندرکیم  تیوقت  ار  دوخ  هدومن و  تباـث  دـیامنیم  عفن  ّرج  دوخ  يارب  یلع  دـنتفگ  هک  ار  یلبق 

. هدومن راتفر 
یتردق ورین و  نینچ  ترـضح  نآ  يارب  هکنآ  لاح  هدوب و  لمع  رد  يدازآ  تردق و  مزلتـسم  ترـضح  نآ  زا  یمکح  نینچ  رودص  هوالع 

. دیامن راتفر  دناوتب  دوخ  نیقباس  هدرک  هتفگ و  فالخ  رب  هک  دندوب  هدراذگن 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یّلحم  زا  ار  ربنم  یلبق  ءافلخ  ترـضح  نآ  زا  لبق  نوچ  دش ، مولعم  حیوارت  زامن  ربنم و  هیـضق  رد  هچنانچ 

یلّوا ياجب  ار  ربنم  تساوخ  دش  رقتـسم  يرهاظ  تفالخ  ماقمب  ترـضح  نآ  یتقو  دندرک  ضوع  ار  وا  ياج  دنتـشادرب و  دوب  هدراذگ  هلآ 
، دوش لمع  نیخیش  هریس  فالخ  رب  هک  دنتفرن  راب  ریز  تساخرب و  مدرم  دایرف  دنادرگرب  دوب  هدراذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 

!؟ دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لمع  قباطم  ول  و 
. دیامن راتفر  رمع  هفیلخ  مکح  فالخ  رب  دهاوخیم  یلع  هک  دش  دنلب  اهدایرف  زاب  دومن  عنم  تعامجب  حیوارت  زامن  زا  ار  مدرم  نینچمه  و 
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. دومن عنم  نآ  تعامج  زا  ار  مدرم  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  هک  هدوب  هچ  حیوارت  زامن  بحاص  هلبق  باون :

حیوارت زامن  رد 

رد زامن  تعکر  راهچ  زا  دعب  نتسشن  هسلجب و  هدش  هدیمان  اهدعب  دشابیم ، هسلج  يارب  مسا  لصأ  رد  هحیورت  عمج  تغل  رد  حیوارت  یعاد :
تـسیب مان  ای   ) دش كرابملا  ناضمر  یلایل  رد  یبحتـسم ، زامن  تعکر  راهچ  مان  اهدعب  مدرم و  تحارتسا  يارب  ناضمر  كرابم  هام  ياهبش 

(. اهبش مامت  رد  یبحتسم  زامن  تعکر 
تسا عونمم  یّبحتسم  ياهزامن  یلو  دنناوخب  دنناوتیم  تعامجب  ار  بجاو  هضیرف و  ياهزامن  طقف  هّیمالسا  هسدقم  تناید  رد  تسا  یهیدب 
ۀیصعم یحضلا  ةالص  ۀعدب و  ۀعامج  یف  ۀلفانلا  نم  ناضمر  رهش  یف  لیللاب  ةالـصلا  ّنا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  اریز 

ۀلالض و ۀعدب  ّلک  ّنا  الا و  ۀعدب  نم  ریثک  نم  ریخ  ۀنسلا  نم  الیلق  ّناف  یحضلا  ةالص  اّولـصت  ۀلفانلا و ال  یف  ناضمر  رهـش  اوعمتجت  الف  الا 
. رانلا یلا  اهلیبس  ۀلالض  لک 

عمج مدرم  دنتفگ  تسا  ربخ  هچ  دیسرپ  دناعمج  مدرم  نشور و  اهغارچ  دید  دش  دجسم  دراو  يرجه  لاس 14  تفالخ  هرود  رد  رمع  یبش 
!! تسا یتعدب  وکین  یلو  تسا  تعدب  لمع  نیا  ۀعدبلا  تمعن  ۀعدب و  تفگ  تعامجب  عوطت  زامن  يارب  دناهدش 

زامن تعامجب  تفگ  دنناوخیم  قرفتم  ار  زامن  مدرم  دید  نوچ  هفیلخ  هک  دیامنیم  لقن  يراقلا  دبع  نب  نمحرلا  دـبع  زا  حیحـص  رد  يراخب 
ءارجا ار  وا  رما  مدرم  دـید  دـمآ  دجـسمب  هک  دـعب  بش  دراذـگ  تعامجب  ار  زامن  اـهنآ  اـب  بعک  نب  ّیبا  درک  رما  تسا و  رتهب  دـنناوخب  ار 

!! تعدب نیا  تسا  یتعدب  بوخ  ینعی  هذه  ۀعدبلا  تمعن  تفگ : دنناوخیم  تعامجب  هدومن و 
نامز رد  نوچ  هک  دومن  عنم  ار  لمع  نیا  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفالخ  نامز  اـت  دوب  لومعم  لـمع  نیا  ناـمز  نآ  زا 

. دوش لمع  یتسیابن  هدوب  عونمم  هکلب  هدوبن ، لومعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ياهبش هلفان  هک  دیامرف  نیعم  ناشیا  يارب  یماما  هک  دندومن  تساوخ  رد  ترـضح  نآ  زا  هفوک  لها  دندروآ  فیرـشت  هفوکب  هک  ینامز  ات 
دندوب هدرک  تداع  نوچ  دومن  عنم  ترضح  هک  يدوجو  اب  دومن  تعامجب  لمع  نآ  زا  عنم  ار  اهنآ  ترـضح  دنناوخب  تعامجب  ار  ناضمر 

دنناوخب تعامجب  ار  زامن  هک  دـندومن  رارق  رب  تماماب  ناشدوخ  زا  ار  رفن  کی  دـندش  عمج  درب  فیرـشت  ترـضح  هکنیمه  دـندشن  هبنتم 
زامن هکنآ  زا  امن  عنم  ار  تیعمج  نیا  رادرب و  هنایزات  دومرف  دیبلط  ار  نسح  ماما  ترـضح  دوخ  گرزب  دنزرف  دیـسر  ترـضحب  ربخ  يروف 

عنم زامن  زا  ار  ام  هدـمآ  یلع  ياو  يا  هک  دـش  دـنلب  ناشدایرف  هلان و  دـندید  لاونم  نادـب  ار  لاـح  مدرم  نوچ  دـنناوخب  تعاـمجب  ار  هلفاـن 
!؟ دیامنیم

یلع انالوم  تاروتـسد  نامرف و  ریز  هدـش ، لومعم  رمع  نامز  رد  هدوبن و  لومعم  يزامن  نینچ  ادـخ  لوسر  نامز  دنتـسنادیم  دوخ  هکنآ  اب 
!؟ دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  روتسد  قباطم  هکنیا  اب  دنتفرن  مالّسلا  هیلع 

ثراوب دیاب  هدش  بصغ  املظ  دومرفیم  درکیم و  ار  لمع  نیا  رگا  دـهدب  همطاف  ياهدالواب  ار  كدـف  تسناوتیم  ترـضح  نآ  هنوگچ  سپ 
اذل هدومن  طبض  دوخ  ياهدالوا  عفنب  ار  ناناملـسم  قح  تسا  ایندب  لیام  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  دشیم  دنلب  اهدایرف  يروف  ددرگ  رب  همولظم 
ماما قیالخ  قوقح  هدننکقاقحا  ات  دراذـگ  ار  قح  قاقحا  دوب  هتفر  ایند  زا  مه  قح  بحاص  نوچ  دومن  هشیپ  قباسلا  یف  امک  ار  ربص  راچان 

. دریگب ار  اهنآ  قح  دیایب و  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  دّمحم  لآ  يدهم  نامز 
تسنادیم قح  كدف  رما  رد  ار  دوخ  زا  لبق  ءافلخ  تایلمع  ترضح  نآ  رگا  هدوبن و  مکحب  ياضر  رب  لیلد  مه  ترضح  نآ  توکـس  سپ 

. دادیمن رارق  مکح  ار  قالطالا  یلع  میکح  يادخ  درکیمن و  یتیاضران  راهظا  لد و  درد  ایناث  دومرفیمن و  هّجاحم  اهنآ  اب  الّوا 
دنکیم لد  درد  دوب  هرـصب  رد  نارمکح  ترـضح و  نآ  لماع  هک  يراصنا  فینح  نب  نامثعب  ياهمان  نمـض  تسا  هغالبلا  جـهن  رد  هچنانچ 

. هّللا مکحلا  معن  نیرخآ و  موق  سوفن  اهنع  تخس  موق و  سوفن  اهیلع  تّحشف  ءامسلا  هتلظا  ام  ّلک  نم  كدف  انیدیا  یف  تناک  دسیونیم :
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هکنآ هچ  دیدومرف  هابتـشا  یلیخ  مهزاب  تشذـگ  اهنآ  زا  دـش و  یـضار  رمع  رخآ  رد  اهیلع  هّللا  مالـس  همولظم  همطاف  دـیدومرف  هکنیا  اما  و 
لاحب گرم  مد  ات  همولظم  یبیب  نآ  هک  میدومن  تباث  دش  ضرع  البق  هک  يرابخا  رد  هچنانچ  درکن  ادیپ  عوقو  تروص  زگره  يرما  نینچ 

. دوب یقاب  بضغ  یتیاضران و 

مالسلا اهیلع  همطاف  زا  رمع  رکب و  یبا  تدایع 

هراشا

یفوتم يرونید  هبیتق  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع  دمحم  وبا  هک  مناسریم  ناتضرعب  بلطم  تابثا  يارب  يرگید  ربخ  مضرع  همتاخ  يارب  مه  کنیا 
یبا نبا  لیبق  زا  امـش  ءاملع  زا  نارگید  ۀسایـسلا و  ۀمامالا و  هب  فورعم  نیدشارلا  ءافلخلا  خـیرات  لوا  دـلج  رد ص 14  يرجه  لاس 276 
رکب یبا  هب  رمع  ینعی  اهانبـضغا  دـق  ّاناف  ۀـمطاف  یلا  انب  قلطنا  رکب  یبأل  رمع  لاق  هک  دـناهدومن  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هریغ  دـیدحلا و 

میورب و ایب  نم  اب  تفگ  رمعب  رکب  یبا  هک  تسا  رابخا  ضعب  رد  و   ) میاهدروآ بضغب  ار  وا  ام  هک  اریز  همطاف  يوسب  میورب  نم  اب  ایب  تفگ 
دنداد رارق  هطساو  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دادن  تاقالم  هزاجا  یبیب  همولظم  همطاف  لزنم  برد  دنتفر  مه  اب  هصالخ  تسا ) حیحص  نیا  ارهاظ 

همولظم یبیب  دندرک  مالس  دندش  دراو  داد  دورو  هزاجا  هدرک  افتکا  رادقم  نیمهب  ترضح  نآ  درک  رایتخا  توکس  یلع  باوج  رد  یبیب 
مرتخد زا  ارت  مدوخ و  یـشیوخ  زا  مراد  رت  تسود  ار  هّللا  لوسر  یـشیوخ  مسق  ادخب  ادخ  لوسر  هبیبح  يا  تفگ  رکب  یبا  درک  راویدب  ور 

رتهب همه  زا  ار  وت  لـضف  فرـش و  ردـق و  نم  مدوب  هدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  دـعب  شاـک  يا  مرادـیم  تسود  رتشیب  هشیاـع 
. ۀقدص وهف  انکرت  ام  ثّرون  دومرف ال  مدینش  مدوخ  هک  هدوب  ترضح  نآ  بناج  زا  مدرک  عنم  ثرا  قح  زا  ار  وت  رگا  منادیم و 

امش مروآیم  ناشدایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  نم  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  ترـضح 
ینّبحا دقف  یتنبا  ۀمطاف  ّبحا  نمف  یطخس  نم  ۀمطاف  طخس  ياضر و  نم  ۀمطاف  اضر  دومرف  هک  ترضح  نآ  زا  دیدینشن  ایآ  مسق  ادخب  ار 

. ینطخسا دقف  ۀمطاف  طخسا  نم  یناضرا و  دقف  ۀمطاف  یضرا  نم  و 
یبیب هاگنآ  ار  تاملک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  میدینش  یلب  دنتفگ  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  هانعمـس  معن  الاق 

. هیلا امّکنوکشال  یبنلا  تیقل  نئل  ینامتیضرا و  ام  ینامتطخسا و  امکنا  هتکئالم  هّللا و  دهشا  ّیناف  دندومرف  همولظم 
هلان اب  همطاف  هاگنآ  ترـضح  نآ  طخـس  وت و  طخـس  زا  مربیم  هانپ  ادخب  تفگ  دش و  نایرگ  گنتلد و  یبیب  تانایب  تاملک و  زا  رکب  یبا 

زا رکب  یبا  میامنیم  نیرفن  وت  رب  يزاـمن  ره  رد  مسق  ادـخب  ینعی  اـیکاب  جرخ  مث  اهیّلـصا  ةالـص  ّلـک  یف  کـیلع  هللا  نوعدـال  هّللا  دومرف و 
لاـحشوخ همه  امـش  رب  ياو  تـفگ  دـندادیم  شیرادـلد  دـنتفرگ  ار  شفارطا  مدرم  تـفر  نوریب  ناـیرگ  مـشچ  اـب  تاـملک  نـیا  ندـینش 

ارم مرادـن  امـش  تعیب  هب  یجاـیتحا  چـیه  یتـعیب  ینولیقا  مکتعیب  یف  ۀـجاح  ـال  دـیراذگاو  ارم  دـیوریم  ناـتتالایع  يولهپ  دوـخ  ياـههناخب 
. یهتنا اهیلع ) هّللا  مالس   ) همطاف زا  مدینش  مدید و  هچنآ  زا  دعب  دشاب  یناملسم  ندرگ  رب  نم  تعیب  مرادن  لیم  مسق  ادخب  دیراذگاو 

كانبـضغ و گرم  مد  ات  رمع  رکب و  یبا  زا  همولظم  همطاف  هک  دیآیم  مولعم  دناهتـشون  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  يرابخا  لیبق  نیا  زا  سپ 
!؟ دومنن ادیپ  اهنآ  زا  تیاضر  ادبا  تفر و  ایند  زا  هصغرپ  لد  اب  دوب و  یضاران 

دندومن نفد  بش  ار  همطاف 

یلع نینمؤملا  ریما  انالوم  دوخ  رـسمه  هب  هک  تسنآ  تما  فیرـش  عیـضو و  زا  وا  یتیاضران  همولظم و  یبیب  هّصغ  مغ و  رب  لیلد  نیرتـالاب 
كرتت هّللا و ال  لوسر  ّودع  يّودع و  مّهناف  یّقح  اوذخا  ینوملظ و  نیذلا  ءالؤه  نم  یتزانج  دـحا  دهـشت  ام  دومن و  تیـصو  مالّـسلا  هیلع 

. راصبالا تمان  نویعلا و  تنهوا  اذا  لیللا  یف  یّنفدا  مهعابتا و  نم  مهنم و ال  دحا  ّیلع  یّلصی  نا 
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هک دنتفاین  دنتسج  دندرک و  صحفت  دنچ  ره  دومن  نفد  ار  وا  هنابش  دومن و  یلمع  یلع  ار  همطاف  تیصو  دیوگ  حیحص  رد  يراخب  هچنانچ 
. دندومن نفد  ار  همطاف  اجک  رد 

تسا روآرثأت  تمایق  ات  همطاف  لد  ياهدرد 

. دندومن نفد  هنابش  شدوخ  ۀیصولا  بسح  ار  اهیلع  هّللا  مالس  هرهاط  همطاف  هک  تسا  تباث  بلطم  نیا  قافتالاب 
تایح یتسه  دشکب و  اسرف  تقاط  تامحز  همه  نآ  تما  تمظع  تداعس و  يارب  هک  يربمغیپ  دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امـش  مرتحم  نایاقآ 
اراهن الیل و  مه  تاشرافس  همه  نآ  دراذگب و  راگدایب  دوخ  زا  رتخد  کی  ندرم  تقو  درب  راکب  تما  نیا  یتحار  یشوخ و  هار  رد  ار  دوخ 
تـسا نم  تناما  هعیدو و  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  هدومرف  هک  تسا  رپ  مه  ناتدوخ  ءاـملع  رباـکا  هربتعم  بتک  رد  هک  دـیامنب  ارهج  اّرس و 

. دوب مهاوخ  یضاران  امش  زا  نم  دش  یضاران  امش  زا  وا  رگا  هک  دوشب  یضاران  امش  زا  هک  دینکن  يراک  دینک  يرادهگن  وا  زا  نم  دننام 
زور منکیم  تخس  همکاحم  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  هک  دیوگ  یبرقلا  ةدوم  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیس  ریم  هک 

زا نم  هک  یـسک  نآ  رب  ياو  تسا  نم  بضغ  همطاف  بضغ  تسا و  نم  ياضر  همطاف  ياضر  دـنیامن  رازآ  ار  همطاف  هک  یناسک  اب  تماـیق 
. مشاب كانبضغ  یضاران و  وا 

دنربب و ار  وا  تباث  قح  دنیامن و  تیذا  ار  وا  يردقب  دنیامنن  ترضح  نآ  تاشرافس  هیـصوت و  تاروتـسدب و  یئانتعا  چیه  تما  نیا  هاگنآ 
. دیوگب دلانب و  یماکان  بابش و  نیع  رد  هک  دوشب  راد  هصغ  نانچ 

اّهنا ول  بئاصم  ّیلع  ّتبص 
ایلایل نرص  ماّیالا  یلع  ّتبص 

ياضاقت هتـسویپ  یلاعت  قح  هاگرد  زا  ادخ  لوسر  بوبحم  هدرک و  زیزع  ماکان ، همولظم  یبیب  نآ  هودنا ، هصغ و  مغ و  بئاصم و  راشف  زا 
دیراذگن ارم  نیفلاخم  زا  يدحا  دیراپسب و  كاخب  هنابش  ارم  هزانج  دنک  تیـصو  مه  تبقاع  اعیرـس  یتافو  لّجع  مهّللا  هک  دومنیم  گرم 

. دراذگب نم  رب  زامن  دوش و  رضاح  نم  هزانج  رب 
یبیب نآ  بضغ  ظیغ و  تدش  زا  ای  هدوب  اهیلع  هّللا  مالـس  همولظم  همطاف  ياضر  زا  ایاضق  نیا  ایآ  دـینک  تواضق  هنافـصنم  مرتحم  نایاقآ 

. دیئامن هدهاشم  اراکشآ  ار  تقیقح  هدومن  رابخا  نیب  عمج  هاگنآ  همولظم 
مدیسرت لد  مغ  متفگ  وت  شیپ  یکدنا 

تسا رایسب  نخس  هنرو  يوش  هدرزآلد  هک 
يراج شنماد  رب  کشا  تارطق  هتـسویپ  هدنکفا و  ریزب  رـس  هک  ظفاح  بانج  اصوصخم  میدوب  نایرگ  سلجم  لها  یگمه  تانایب  نیا  رد  )

ار ناشیا  ام  یقطنم  لئالد  هدیدرگ و  رثأتم  رایسب  دوب  مولعم  دماین  نخسب  رگید  دعبب  بش  نآ  زا  لوغشم و  رافغتـسا  عاجرتسا و  تاملکب  و 
توکـس و تلاح  سلجم  تعاس  عبر  بیرق  دندش ، ادج  ام  زا  رخآ  بش  رد  عّیـشت  لوبق  اب  انعم  هک  دومن  بلقنم  دندوب  فصنم  یملاع  هک 
(. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  حبص  ناذا  نراقم  بش  همین  زا  دعب  تعاس  هس  دروخن  يدحا  دندروآ  ياچ  تفرگ  دوخب  هودنا  نزح و  تهب و 

مظعملا 45 نابعش  هبنش 2  هلیل  مهن  هسلج 

هسلج عورش 

دندمآ هاش ، یلع  دمحا  دیـس  ناخ ، ردیح  مالغ  دحالا  دبع  یلوم  نیماما  مالغ  ناخ ، مّویقلا  دبع  باّون  مانب  نایاقآ  زا  رفن  دـنچ  بورغ  لّوا 
دوش فشک  ام  رب  دیاب  هچنآ  دش و  راکـشآ  الماک  ام  رب  قح  هتـشذگ  بش  اصوصخم  اهبـش  نیا  مامت  رد  دـنتفگ  هموسرم  تافراعت  زا  سپ 
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هک الاح  میتفریم  ههاریب  تداع  ریثأت  تحت  ربخیب  يرمع  طقف  میرادـن  مه  ماقم  دنـسم و  ّبح  میتسین  دونع  جوجل و  نامدرم  اـم  نوچ  دـش 
سلجم راّضح  نایاقآ  همه  روضح  رد  بشما  میاهتفرگ  میمصت  اذل  مینامب  تداع  ریثأت  تحت  زاب  هک  تسین  فاصنا  طرش  دش  راکشآ  قح 

. دندومن عّیشت  راهظا  امسر  دنتسج و  يّربت  رخآ  بش  هچنانچ  میئوج  يّربت  ینلع  اهنآ  هقیرط  زا 
يراددوخ هدیقع  زاربا  زا  دنشاب و  شوگ  تکاس و  تسا  رارقرب  هرظانم  تاسلج  هکیمادام  ات  مدومن  انمت  نایاقآ  زا  تلامتسا  يردق  زا  دعب 

. دماجنا اجکب  تاسلج  نیا  جیاتن  رخآ  هک  دنشاب  رظتنم  دنیامن و 
بلطم نیفرط  لئالد  تارظانم و  هعلاطم  تاّلجم و  دـئارج و  ندـناوخ  رثأ  رد  لدكاپ  نامدرم  زا  يرایـسب  هدـع  رب  هکلب  ام  اـهنت  هن  دـنتفگ 

دندرگ و روضح  بایفرـش  تسا  عنام  مدرم  نایم  ياهيراتفرگ  تلاجخ و  یهتنم  دـندومن  عّیـشت  راهظا  دـیدرگ و  راکـشآ  تقیقح  زراب و 
. دنیامن يراددوخ  رهاظت  زا  دنروبجم  رهش  نیا  لها  اب  ترشاعم  یگدنز و  زا  ندوب  راچان  تاجایتحا و  هطساوب  اهنآ  زا  ضعب 

امـسر ام  تبحـص  فرط  دیدرگ  دقعنم  هک  سلجم  دش و  لماک  یئاریذپ  دندروآ و  فیرـشت  امومع  نایاقآ  برغم  لوا  هضیرف  ءادا  زا  دعب 
. دندوب نیفرط  راتفگ  عمتسم  ملأتم و  رایسب  لبق  بش  تانایب  زا  ظفاح  بانج  نوچ  دندش  مالّسلا  دبع  خیش  بانج 

راتفر و قالخا و  نسح  ابیز ، قطنم  ملع و  رب  هوالع  میتسه  ضیفتـسم  امـش  تاقالم  ضیفب  ام  هک  تاـسلج  نیا  رد  بحاـص  باـنج  خـیش :
. ناتسودب دسر  هچ  دروآ ، دورف  میلست  رس  دریگ  رارق  امش  لباقم  رد  مه  ینمشد  رگا  هدومن  بوذجم  ار  همه  امش  بانجیلاع  بدأ 

عافد اهنآ  زا  هتـسویپ  هکلب  دـیئامنیمن  نایعیـش  لاـمعا  لاـعفاب و  یهجوت  یلو  دـینکیم  هلگ  تعاـمج  لاـعفا  لاـمعا و  زا  اـج  همه  رد  اـمش 
. دشابیمن حالصا  لباق  هک  تسا  دساف  يردقب  نایعیش  هعینش  هحیبق و  لامعأ  هک  یتلاح  رد  دیئامنیم 

اـصوصخم دوخ  نادنزرفب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  يایاصو  زا  هکنآ  هچ  دشاب  اجکره  تسا  قح  زا  عافد  یعاد  تداع  یعاد :
. انوع مولظملل  امصخ و  ملاّظلل  انوک  ةرخآلل  المعا  قحلل و  الوق  دیامرفیم : هک  تسا  مالّسلا  امهیلع  نینسح 

تباث قطنم  لـقن و  لـقع و  لـئالد  اـب  مدومن  هلگ  یعاد  هچنآ  هدوب  قح  يور  ماهدومن  نایعیـش  زا  یعاـفد  اـی  دوخ و  نیفلاـخم  زا  هلگ  رگا 
لباق هک  هتفرگ  رارق  یمـسقب  امـش  داقتنا  تّمذم و  دروم  هک  تسا  مادک  نایعیـش  هحیبق  لامعا  هک  دیئامن  تباث  تسا  امـش  رب  کنیا  مدومن 

. دشابیمن حالصا 

نآ باوج  دنهدیم و  شحف  ثبخ و  تبسن  هشیاعب  هک  نایعیشب  لاکشا 

تبسن هک  تسا  یشاحف  هعینـش و  روما  ضعب  تسا  لقن  لقع و  حیبقت  دروم  ددرگیم و  رداص  نایعیـش  زا  هک  یحیبق  لمع  نیرتگرزب  خیش :
. اهنع هّللا  یضر  هشیاع  نینمؤملا  ّما  هب  دنهدیم 

هظحـالم چـیه  هدوب و  ترـضح  نآ  هبوبحم  رـسمه  هتفاـی و  ار  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  شارف  فرـش  تسا  مّلـسم  هکنآ  لاـح  و 
ُتاثِیبَْخلا دـیامرفیم  دـنوادخ  هک  ار  رون  هروس  دـناهدناوخن  دوشیم  یهتنم  اجکب  نداد  هشیاـعب  فذـق  شحف و  ثبخ و  تبـسن  هک  دـننکیمن 

. َنُولوُقَی اَّمِم  َنُؤَّرَبُم  َِکئلوُأ  ِتابِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  َو  َنِیبِّیَّطِلل  ُتابِّیَّطلا  َو  ِتاثِیبَْخِلل  َنُوثِیبَْخلا  َو  َنِیثِیبَْخِلل 
اشاح تسا  گرزب  هابتشا  ضحم و  غورد  دیاهداد  نایعیش  هب  تبسن  ثبخ  فذق و  شحف و  زا  هشیاع  نینمؤملا  ما  هرابرد  هچنآ  الوا  یعاد :

کیرحت يارب  هک  حضاو  تسا  یتمهت  امش  هدومرف  نیا  هدشن و  عقاو  يرما  نینچ  مه  ماوع  هعیش  زا  یتح  نایعیـش  فرط  زا  زگره  اشاح  ّمث 
زا هدراذگ و  نایعیـش  ندرگب  دنیوگب  دنهاوخیم  دوخ  هچنآ  هدمآ و  نوریب  جراوخ  بصاون و  هّدـع  کی  موقلح  زا  درذـگیم  اهنرق  باصعا 

هدومن و لوبق  ار  اهتمهت  فلـس  نع  افلخ  قیقحت  نودـب  مه  ياهّدـع  هداد و  رارق  اهتناها  دروم  ار  نایعیـش  هراچیب  دـنیوگیم و  اهنآ  نابز 
. دنهدیم رارق  ضارتعا  دروم 

تبـسن يدحا  هک  دید  دـیهاوخن  ادـبا  دـینزب  قرو  ار  هعیـش  ءاملع  بتک  مامت  رگا  امـش  دـیئامنیم  يریگهدروخ  داریا و  هک  یلاعبانج  دـننام 
. تسا ضحم  تمهت  بذک و  اعدا  نیا  دشاب و  هداد  هشیاع  نینمؤملا  ماب  فذق  شحف و  ثبخ و 
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فذق شحف و  ثبخ و  زا  هشیاع  ندوب  اربم  کفا و  هیضقب  هراشا 

هک یتروص  رد  دناهدومن  عافد  هشیاع  نینمؤملا  ما  زا  هنوگچ  کفإ  هیـضق  رد  دـینیبب  دـیئامن و  هعلاطم  ار  هعیـش  رابخا  بتک  ریـسافت و  امش 
عوضوم هشیاع  نینمؤملا  ماب  هلمح  ۀـهج  لـحم  نیرتهب  نداد  ثبخ  فذـق و  شحف و  تبـسن  يارب  دنتـشاد  ار  يدـیاقع  نینچ  نایعیـش  رگا 

. تسا کفإ 
دننام هدـمآ  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دوخ  دـهع  رد  هباحـص  نیقفانم  زا  یتعاـمج  موقلح  زا  اـهتمهت  لـیبق  نیا  هکنآ  لاـح  و 
لزان ناقفانم  بذک  هشیاع و  هّمذ  تئارب  رد  دیجم  نآرق  رد  هیآ  هدفه  اذلف  نارگید  ّیبا و  نب  هّللا  دبع  تباث و  نب  ناّسح  هثاثا و  نب  حطسم 

. دیدرگ
لوسر نانز  زا  کی  رهب  فذق  شحف و  تبـسن  سک  ره  هک  تسنیا  رب  نایعیـش  ام  هدیقع  هک  منکیم  ضرع  فیرـش  رطاخ  راضحتـسا  يارب 

نینچ هکنآ  هچ  تسا  لـالح  شلاـم  نوخ و  تسا و  نوعلم  رفاـک و  دـحلم و  دـهدب  دـشاب  هصفح  هشیاـع و  ول  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 
. دشابیم ترضح  نآ  دوخ  سّدقم  ماقمب  گرزب  تناها  یتبسن 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مرحب  دسر  هچ  تسا  مارح  نیملسم  هّفاکب  فذق  ثبخ و  شحف و  تبـسن  دننادیم  نایعیـش  اهنیا  رب  هوالع 
. دنشاب هصفح  هشیاع و  ول 

دنتسین لثامم  تیمومذم  تیحودمم و  رد  نیجوز 

نم ّتیمومذم  ّتیحودمم و  رد  نیجوز  هک  دیاهدومن  روصت  هتشاد و  روظنم  هک  تسین  مسق  نآ  دیدومن  تئارق  هک  هفیرـش  هیآ  يانعم  ایناث 
دشاب و نینچ  زین  يرگید  نآ  دشاب  تشهب  قحتسم  نمؤم و  بوخ و  نیجوز  زا  یکی  رگا  هچنانچ  دنـشاب  لثامم  کیرـش و  تاهجلا  عیمج 

. دشاب نآ  لثم  زین  يرگید  نآ  دشاب  شتآ  قحتسم  رفاک  ای  قساف و  دب و  یکی  رگا  ای 
ءایبنالا و خیـش  حون  ترـضح  هلمج  زا  هک  ددرگیم  رب  صاخـشا  زا  يرایـسب  هب  صقن  نیا  دـیاهدرک  لاـیخ  امـش  هک  دـشاب  نینچ  رما  رگا  و 
( میرحت  ) هروس 66 و 11  هیآ 10  رد  هک  دنـشاب  نوعرف  هیـسآ و  ناـشیا و  ياـههجوز  مالّـسلا و  اـمهیلع  هلآ و  اـنّیبن و  یلع  طول  ترـضح 

: دیامرفیم
َو ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  امُْهنَع  اِینُْغی  ْمَلَف  امُهاتَناخَف  ِْنیَِحلاص  انِدابِع  ْنِم  ِْنیَدـْبَع  َتَْحت  اتَناک  ٍطُول  َتَأَْرما  َو  ٍحُون  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  اًـلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 
َو َنْوَعِْرف  ْنِم  ِینَِّجن  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َو  َنِیلِخاَّدلا  َعَم  َراَّنلا  اَلُخْدا  َلِیق 

. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  َو  ِِهلَمَع 

دوریم تشهبب  نوعرف  نز  دنوریم و  منهجب  طول  حون و  نز 

مالّسلا هیلع  ءایبنالا  خیش  حون  نز  هچنانچ  تسین  هجیتن  جتنم  رمث و  رمثم  نیفرط  يارب  ّتیجوز  هک  دنامهفیم  هفیرش  هیآ  ود  نیا  رد  احیرص 
رفاک ود  ره  دیـشخبن  یعفن  اهنآ  يارب  گرزب  ربمغیپ  ود  نآ  يرـسمه  ّتیجوز و  دـندومن  دوخ  ياهرهوشب  هک  یتنایخ  هطـساوب  طول  نز  و 

شتآب نایخزود  اـب  ار  نز  ود  نآ  دـش  مکح  ینعی  َنِیلِخاَّدـلا  َعَم  َراَّنلا  اَـلُخْدا  َلـِیق  َو  دراد  تحارـص  هیآ  رخآ  هک  دـنوریم  منهجب  دـندرم و 
. دینکفا

. دوریم تشهبب  شدوخ  منهجب و  شرهوش  دیاین  دراو  واب  يررض  رفاک  نوعرف  شرسمه  جوز و  زا  نوعرف  نز  هیسآ  سکعلاب  و 
عیمج نم  هک  تسا  رثا  دروـم  یتـقو  يرـسمه  ّتیجوز و  هتبلا  درادـن  تقیقح  دـیتسناد  تفارـش  ببـس  امـش  هک  يرـسمه  تـّیجوز و  سپ 

. دنشاب مه  لثامم  ةریس  اقلخ و  احور و  تاهجلا 
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. دننیبیمن يررض  عفن و  رگیدکی  اب  يرسمه  زا  نمؤم  قفانم و  ملسم و  رفاک و  ّالا  و 
رگا و  دیسر ، دهاوخن  يررض  شرهوشب  دومن  ار  وا  قالخا  تمذم  تفگ و  دب  شرسمه  هب  دش  دساف  وا  رـسمه  نمؤم و  يرهوش  رگا  سپ 

. دش دهاوخن  یتناها  شنمؤم  رهوش  ماقمب  دنیامن  یئوگدب  نآ  هدساف  قالخا  زا  مدرم 
. دش هدینش  حضاو  ضقانت  ناتنایب  رد  ياهلصاف  رصتخم  رد  تسا  بجعت  یلیخ  خیش :

تـسا ینالقع  یملع و  بهذم  نید و  روما  اریز  میامن  تبحـص  ضقانتم  درادن  ناکما  رخآ  ات  رمع  لوا  زا  هکلب  سلجم  کی  رد  هن  یعاد :
رد هتـسویپ  هک  تسین  امکح  هفـسالف و  دیاقع  دننام  میربیمن  راکب  دیاقع  رد  یـصخش  تاّیرظن  دناهداد  ام  تسدـب  هک  دراد  یبترم  هشقن  و 

دننک لامعا  ار  دوخ  تاّیرظن  هدرب و  راکب  یصخش  تاّیضرف  کی  ره  دشاب و  رییغت 
. دیاین روج  نیّهلأتملا  ردص  ناشداتسا  اب  ضایف  ضیف و  تاّیرظن  دنکن  هقباطم  طارقس  شداتسا  اب  شرظن  نوطالفا 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  شملع  باب  هلیسوب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  هیلاع  میلاعت  اصوصخم  ءایبنا  بتکم  ناگدشتیبرت  یلو 
. میئوگیمن ضقانتم  مه  ام  تسین  ضقانتم  دیسر  امب  مالّسلا  تاولّصلا و  لضفا 

دناهتشاد متفص  یطوط  هدرپ  سپ  رد 
میوگیم نامه  تفگ  لزا  داتسا  هچنآ 

تانایب ریتاسد و  زا  هک  دینیبیم  دینک  تقد  هیضام  یلایل  رد  مراتفگ  تانایب و  مامت  رد  هدومن و  تالجم  دئارجب و  هعجارم  یلاع  بانج  رگا 
دش مهاوخن  هدشن و  جراخ  دریگیم  دیجم  نآرق  زا  ساسا  هیاپ و  هک  نیعمجأ  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیرهاط  همئا  ادخ و  لوسر  نید  ناگرزب 

هدافتسا میامنب  اهدعب  ای  مدرک  ضرع  لاحب  ات  هچنآ  دوش  ضوع  مرکف  هّیرظن و  ای  دوش  شومارف  یهاگ  هک  هدوبن  مدوخ  یـصخش  تاّیرظن 
امـش رظنب  هک  یتالمج  منیبب  دیئامرفب  تسبوخ  الاح  درادن  هار  مراتفگ  تاملک و  رد  ضقانت  اذل  هدوب  ناگرزب  تاشیامرف  دیجم و  نآرق  زا 

. هدوب مادک  هدمآ  ضقانت 
تنایخ دوخ  ياهرهوشب  طول  حون و  ياهنز  دـیدومرف  لاـحلا  تسا و  مارح  ناـیمدآ  ماـمتب  شحف  ثبخ و  تبـسن  دـیئامرفیم  اـجکی  خـیش :

. دیهدب ءایبنا  ياهرسمه  هب  تنایخ  شحف و  ثبخ و  تبسن  هک  تسین ! هدننز  امش  راتفگ  نیا  ایآ  و  تسین ! ضقانتم  هلمج  ود  نیا  دندرک 
ملاـع امـش  لـثم  زا  یلو  دـیدومرف  هطلاـغم  هک  دـینادیم  ناـتدوخ  دـیریگیم و  ار  سلجم  تـقو  دـیئامرفیم و  وهـس  ادـمع  مراد  مـتح  یعاد :

ياهرـسمه زا  امـش  يرادفرط  اعطق  دینادیم و  هفیرـش  هیآ  رد  ار  تنایخ  يانعم  ناتدوخ  هکنیا  اب  متـشادن  يراک  هطلاغم  راظتنا  يدنمـشناد 
. دوش قیاقح  فشک  امش  دوصقم  فالخ  رب  هتفایهعسوت و  دنکن  هک  تسنآ  يارب  ءایبنا 

طول حون و  ياهنز  تنایخ  یگنوگچ  رد 

ءاشحف زا  یّلکب  ءایبنا  نانز  تسا ، رایـسب  قرف  تنایخ  ءاـشحف و  نیب  هکنآ  لاـح  دـیدومن و  ءاـشحفب  ریبعت  ار  تناـیخ  امـش  زا  تسا  بجع 
. تسا تنایخ  رد  تبحص  طقف  دناهدوب  يّربم  يّرعم و 

. تسا نئاخ  هتبلا  دنک  لمع  ربمغیپ  نآ  روتسد  راتفگ و  راتفر و  فالخ  رب  یتقو  يربمغیپ  ره  رسمه  الّوا 
هدومرف لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هفیرش  هیآ  حیرص  هکلب  دیداد  رارق  لاکشا  دروم  هدومن  هطلغم  امش  هک  دندرک  تنایخ  متفگن  وگاعد  ایناث 

تنایخ سپ  دـندوب  يّربم  تنایخ  عون  نیا  زا  امومع  ءایبنا  تاجوز  مدرک  ضرع  هک  اریز  هدوبن  ءاـشحف  تناـیخ  اـهنآ  تناـیخ  اـمهاتناخف و 
. تسا هدوب  قافن  رفک و  رماوأ و  دّرمتب  اهنآ 

وا اب  هشیمه  نم  نوچ  تسا  هناوید  نم  رهوش  تفگیم  دومنیم و  حون  ترـضح  زا  یئوگدـب  مدرمب  دوب و  رهوش  اب  فلاـخم  ربمغیپ  حون  نز 
. دیروخن ار  وا  بیرف  مقوبسم  یبوخب  وا  تالاح  زا  متسه 

هنتف و ثعاب  دیناسریم و  ترضح  نانمشد  هربابجب و  ار  رهوش  هناخ  رارسا  دادیم و  ربخ  دراو  هزات  نانامهم  زا  ار  وا  موق  طول  ترضح  نز  و 
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. دشیم داسف 

هفیرش هیآ  يانعم 

هک هدیـسر  مه  موصعم  زا  و  نیرّـسفم ، قیقحت  رب  انب  تسا  نینچ  دـیدومن  دوخ  هل  رب  داهـشتسا  امـش  هک  رون  هروس  هفیرـش  هیآ  يانعم  اما  و 
دنلیام و ناشیاب  كاپ  نادرم  دناكاپ و  نادرم  قیال  كاپ  نانز  دنناشیاب و  بغار  كاپان  نادرم  هتسیاش و  كاپان  نادرم  يارب  كاپان  نانز 

. ٌكِرْشُم َْوأ  ٍناز  اَّلِإ  اهُحِْکنَی  ُۀَِیناَّزلا ال  َو  ًۀَکِرْشُم  َْوأ  ًۀَِیناز  اَّلِإ  ُحِْکنَی  ِیناَّزلا ال  دیامرفیم : هک  تسا  رون  هروس  نیمه  لوا  هیآ  ینعم  نیا 
. درادن امش  دصقم  فدهب و  یطبر  هک  دراد  یئانعم  هیآ  دیامنیمن و  امش  ياعّدم  اب  تقباطم  ادبا  نیثیبخلل  تاثیبخلا  هفیرش  هیآ  هصالخ 

هشیاع تالاحب  هراشا 

رد هک  هدوب  وا  ياهیراکهتسنادن  تهج  زا  هکلب  تسا ، یفرطب  ضغب  ّبح و  رظن  زا  هن  هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  رگا  هشیاع  نینمؤملا  ما  اّما  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تاجوز  زا  مادـکچیه  زا  هک  هدـیدرگ  رهاظ  رداص و  وا  زا  یلاـمعا  هتـسویپ  هدوبن و  مارآ  رمع  هرود  ماـمت 
لقن ناتدوخ  ياملع  هک  تسا  یتاداقتنا  دودح  رد  هعیـش  هعماج  تاداقتنا  دـقن و  هدـشن  رداص  لامعا  نیا  لثم  مه  رمع  رتخد  هصفح  یتح 

. هدومن رادهکل  ار  دوخ  یگدنز  خیرات  تحاران  نز  نآ  هک  دناهدومن 
ما هک  دوش  زاربا  یتالمج  ینیتم  فیرـش  صخـش  امـش  لثم  زا  دیدومن  البق  هک  یتانایب  اب  تسا  راوازـس  ایآ  دـیهد  فاصنا  ناتدوخ  خـیش :

. تسا هدومن  كوکلم  ار  دوخ  خیرات  نینمؤملا 
هشیاع و هدوس و  هملـس و  ّما  دـناناسکی  اـم  يارب  یگمه  نینمؤملا  ما  هجیدـخ  يانثتـساب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تاـجوز  یعاد :

راد هکل  ار  وا  خیرات  زاتمم و  نانز  رگید  زا  ار  وا  هشیاع  لامعا  لاعفا و  راتفر و  عضو  دـنانینمؤملا  تاهّما  همه  نارگید  هنومیم و  هصفح و 
. هدومن

دنامیمن هدرپ  ریز  سک  ره  دب  کین و  لاعفا  دـناهدومن  طبـض  كوکلم  ار  وا  یناگدـنز  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  تسین  یعاد  مالک  نیا 
. دوشیم راکشآ  تبقاع 

. دیئامنیم عافد  هدومن  تّحصب  لمح  هتفرگ  هدیدن  ار  رابخا  هقباطم  هدومن  نیع  ضمغ  دادو  ّبح و  يور  اهامش  اهتنم 
دروم درادـن و  یبیع  دـنیوگب  دنـسیونب و  یّنـس  نیخّروم  ءاملع و  رگا  تسا  بجع  یلیخ  دـنیوگیم  ناتدوخ  ياملع  هک  میئوگیم  نامه  اـم 

. دریگیمن رارق  امش  داقتنا 
. دیهدیم رارق  ضارتعا  دروم  هتسب و  وا  رب  تمهت  بیع و  رازه  دیوگب  دسیونب و  ار  نامه  هعیش  هراچیب  رگا  یلو 

. دناهدومن تبث  دوخ  بتک  رد  ارچ  هک  دیئامنب ، ناتدوخ  ياملعب  لوا  دیراد  يداریا  رگا  امش 
. دیئامنیم ینیب  هدروخ  امش  هدومن  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  اب  هک  یتفلاخم  زا  دب  ال  خیش :

ظوفحم دوخ  ياجب  تراهط  تیب  لها  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  اب  تفلاخم  دـشابیم ، ینیب  یّلک  هکلب  میرادـن  ینیب  هدروخ  ـالّوأ  یعاد 
يور هک  دریگیم  همـشچرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دوخ  نامز  زا  هشیاع  نینمؤملا  ّما  یناگدـنز  خـیرات  رد  هکل  ساسا  یلو  تسا 
هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رما  دّرمتم  هتـسویپ  دیـسر و  نارگیدـب  ات  دومنیم  رازآ  تیذا و  ار  ربمغیپ  دوخ  یتاذ  قـالخا  ترطف و 

. تسا
لوسر دیئوگب  دیوش  رضاح  هک  دینادیم  تسپ  امـش  ردق  نآ  ار  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هبوبحم  نینمؤملا  ما  تسا  بجع  خیش :
هفیرـش هیآ  هدناوخ  میرک  نآرق  نینمؤملا  ما  اعطق  هکنآ  لاح  ار و  امـش  ياعدا  نیا  دومن  لوبق  تسا  نکمم  هنوگچ  هدومنیم  تیذا  ار  ادخ 

نآ رازآ  ّتیذا و  ماقم  رد  هنوگچ  هدیـسر  شرظنب  ًاـنیِهُم  ًاباذَـع  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
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دیامن اّیهم  ترخآ  رد  دوخ  يارب  ار  يراوخ  ّتلذ و  اب  تخس  باذع  ترخآ و  ایند و  رد  ددرگ  لاعتم  دنوادخ  نوعلم  ات  هدمآ  رب  ترـضح 
. دشابیم نایعیش  ياهتمهت  زا  ضحم و  بذک  بلطم  نیا  اعطق  سپ 

لیلد ردق  نآ  هکنآ  يارب  دنتـسین  ارتفا  تمهت و  لها  نایعیـش  هک  مدرک  ضرع  ررکم  اریز  دـیهدن ، شحف  ردـق  نآ  منکیم  شهاوخ  یعاد :
. دنرادن يزاب  هسیسدب  جایتحا  هک  تسا  تسد  رد  حضاو 

اب دـندید ؟ یگمه  هباحـص  رابک  رکب و  یبا  شردـپ  هکلب  دـیدن  اهنت  ار  هیآ  نیا  هشیاع  نینمؤملا  ما  منکیم  قیدـصت  هفیرـش  هیآب  عجار  اـّما 
. دشاب راک  رد  فاصنا  رگا  دوشیم  قیاقح  زا  يرایسب  فشک  مدومن  ضرع  هیضام  یلایل  رد  هک  يرابخا  تقباطم 

ار ربمغیپ  هشیاع  نداد  رازآ 

. دشابیمن هعیش  ءاملع  بتک  رد  طقف  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هشیاع  نداد  رازآ  عوضوم  اّما 
نآ رطاخ  ندناجنر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمحز  بابـسا  ررکم  هک  دناهتـشون  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  ءاملع و  رباکا  هکلب 

. دیدرگ ترضح 
هلمج زا  هک  هدومن  لقن  هشیاع  تّمذم  رد  ربخ  نیدنچ  حاکنلا  بادآ  باتک  باب 3  مولعلا  ءایحا  مود  ءزج  رد ص 135  یلازغ  ماما  هچنانچ 

وبا لامعلا و  زنک  متفه  دلج  رد ص 116  مه  یقتم  یلع  یلوم  هک  تسا  رکب  یبا  تواضق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  وا  هلباقم 
هدش یگنتلد  هشیاع  ربمغیپ و  نیب  نوچ  هشیاع  شرتخد  تاقالمب  تفر  رکب  یبا  هک  دناهدروآ  لاثما  باتک  رد  خیشلا  وبا  دنـسم و  رد  یلعی 

راتفگ و رد  درکیم  ضرع  ترـضح  نآب  انمـض  تفگیم  زیمآتناها  تاملک  هشیاع  نتفگ  نخـس  تقو  رد  دـیبلط  تواـضقب  ار  رکب  وبا  دوب 
رب نوخ  هک  دز  شرتـخد  تروصب  یتخـس  یلیـس  هک  دـش  ّرثؤم  رکب  وبأ  رد  زیمآتناـها  فرح  نیا  ناـنچ  نک !! هشیپ  ار  تلادـع  ترادرک 

لوسر دیمهف  شرتخد  لزنمب  دش  دراو  رکب  یبا  هک  دناهدومن  لقن  نارگید  حاکن و  باب  نامه  رد  یلاّزغ  ماما  زین  و  دش . ریزارـس  شاهماج 
ملکا وا  نیملکت  دومرف  هشیاعب  مرکا  ربمغیپ  میامن  تواضق  نم  ات  دـینک  نایب  هدـش  عقاو  امـش  نایم  هچنآ  تفگ  تسا  گنتلد  هشیاع  زا  هّللا 

قح و فرح  رگم  دـیئوگن  یلو  دـینزب  فرح  امـش  اقح  الا  لقت  ـال  ملکت و  لـب  درک  ضرع  باوج  رد  منزب  فرح  نم  اـی  ینزیم  فرح  وت 
!! تسار

ادـخ ربمغیپ  ینکیم  نامگ  هک  یـسک  نآ  یئوت  هّللا  ّیبن  کـّنا  معزت  يذـلا  تنا  درک : ضرع  ترـضح  نآـب  شمـالک  زا  رگید  هلمج  رد  و 
!! یتسه

ءادا ترضح  نآب  تبسن  یتاملک  نینچ  هک  تسنادیمن  قح  رب  ربمغیپ  ار  ترـضح  نآ  هشیاع  رگم  هدوبن  تّوبن  ماقمب  نعط  تالمج  نیا  ایآ 
. دومنیم

. هدوب ترضح  نآ  لد  ندناجنر  ّتیذا و  رازآ و  بابسا  امامت  هک  هدیسر  رایسب  امش  بتک  رد  اهتناها  لیبق  نیا  زا 
يداقتنا دـندزن و  یفرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تاجوز  ریاس  زا  مالـسا  خـیرات  رد  ناگناگیب  هکلب  نیقیرف  نیخروم  ءاملع و  ارچ 

هـشیاع هرابرد  ام  هدش  يدب  هب  وا  فّرعم  هشیاع  دوخ  راتفر  لامعا و  طقف  دـندومنن ، تاداقتنا  عون  نیا  رمع  رتخد  هصفح  زا  یّتح  دـندومنن 
. دناهتفگ ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  میئوگ  نامه 

ار وا  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هک  دـیاهدومنن  هعلاطم  ار  نارگید  یفوک و  مثعا  نبا  يدوعـسم و  يربط و  خـیرات  یلاّزغ و  ماما  ياهباتک  اـیآ 
تداعـس بجوم  ندومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  رما  دّرمت  ایآ  دناهدروآ  باسحب  هّللا  لوسر  لاعتم و  دنوادخ  رماوأ  دّرمتم 

. دوشیم یتخبشوخ  و 
. تسا كوکلم  نینمؤملا  ما  یناگدنز  خیرات  متفگ  یعاد  ارچ  هک  دینکیم  هلگ  هاگنآ 

اب ندرک  گنج  ربمغیپ و  هفیلخ  لباقم  رد  ندومن  مایق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ادـخ و  رما  دّرمت  زا  رتگرزب  یخیرات  هکل  مادـک 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 369 

http://www.ghaemiyeh.com


. هدوب ترضح  نآ  تباث  یصو 
ِۀَِّیلِهاْجلا َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  َو  دـیامرفیم  ترـضح  نآ  ناـنز  ماـمتب  باـطخ  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 33  رد  هـکنآ  لاـح  و 

یلوُْألا 
. دنکیم تیاور  مه  شمعأ  یتح  دندمآیمن  نوریب  هناخ  زا  يرورض  رما  يارب  زج  دندومن و  ار  رما  نیا  تعاطا  ترضح  نآ  نانز  مامت 

هللا لوسر  هجوز  هدوس  راتفگ 

نیا زا  ینکیمن و  هرمع  ّجح و  ارچ  دنتفگ  هّللا  لوسر  هجوز  هدوسب  هک  تسا  تبث  ناتدوخ  نیخروم  نیثدحم و  بتک  حاحص و  رد  هچنانچ 
تعاطا نم  هرمع  جح و  نیا  زا  دـعب  مدروآ  ياجب  دوب  بجاو  نم  رب  جـح  راب  کی  هک  تفگ  باوج  رد  هدوس  ياهدـنامزاب ؟ یمظع  ضیف 

ادخ لوسر  هک  ياهرجح  زا  ياپ  مراد  مزع  یتح  هدومرف  رما  هچنانچ  مورن  نوریب  هناخ  زا  سپ  ّنکتویب  یف  نرق  هدومرف و  هک  تسا  ّقح  رما 
( دندرب نوریب  ار  شاهزانج  ات  تفرن  نوریب  هناخ  زا  درک و  لمع  مه  مسق  نیمه   ) مریمب ات  مراذـگن  نوریب  ناکمالا  یتح  هدـناشن  نآ  رد  ارم 

. دننکیم قرف  لامعا  رد  یهتنم  دنانینمؤملا  تاهما  ربمغیپ و  نانز  اهنآ  مامت  دنراد  یقرف  ام  يارب  هملس  ما  هشیاع و  ای  هدوس  رگم 
يارب هکلب  دیئامنیم ) مارتحا  تهج  نیمهب  امش  هچرگ   ) دندوب رمع  رکب و  یبا  نارتخد  هک  تسنآ  تهج  زا  هن  هصفح  هشیاعب و  تما  مارتحا 

راکزیهرپ یقّتم و  هک  دنراد  راختفا  ماقم  یتقو  ترـضح  نآ  نانز  دـناهدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسمه  هجوز و  هک  تسنآ 
. ّنتیّقتا نا  ءاسنلا  نم  دحاک  ّنتسل  ّیبنلا  ءاسن  ای  دیامرفیم  احیرص  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 31  رد  هچنانچ  دنشاب 

طرش و کیب  دیتسه ) همه  زا  رترب  تلیـضف  تفارـش و  ثیح  زا  ینعی   ) دیتسین نانز  زا  یکی  دننام  امـش  ربمغیپ  نانز  يا  هکنآ  ینعم  لصاح 
. دیشاب راکزیهرپ  سرت و  ادخ  یقّتم و  رگا  هکنیا  نآ 

مالّسلا هیلع  یلع  اب  هشیاع  گنج  تفلاخم و 

هک هدوب  ترـضح  نآ  هدرمتم  نز  مه  هشیاع  تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رادربنامرف  هیقّتم و  هعیطم و  نز  کـی  هدوس  سپ 
نامثع هتفر  هرصبب  مالّسلا ) هیلع  یلع  اب  یـصخش  توادع  ضغب و  يور  ای   ) هدروخ ار  ریبز  هحلط و  بیرف  ربمغیپ  ادخ و  روتـسد  فالخ  رب 
دندنک ار  وا  ناوربا  تروص و  رس و  ياهوم  دنتفرگ و  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  بناج  زا  هرـصب  یلاو  هباحـص و  ناگرزب  زا  هک  ار  فینح  نب 

ریثا و نبا  هچنانچ  دـندیناسر  لتقب  ار  هراـچیب  عاـفدیب  ناـمدرم  زا  زواـجتم  رفن  دـص  دـندومن  شجارخا  لـصفم  هناـیزات  برـض  زا  دـعب  و 
. دناهتشون لصفم  مهریغ  دیدحلا و  یبا  نبا  يربط و  ریرج  نب  دّمحم  يدوعسم و 

دش رضاح  نادیمب  تیلهاج ) نامز   ) یگنج درم  کی  دننام  دندوب  هدناشوپ  هرز  گنلپ و  تسوپ  اب  هک  هدش  مان  رکـسع  رتش  رب  راوس  هاگنآ 
. دیدرگ هتخیر  ناشیا  مایق  تهجب  رفن  نارازه  نوخ  و 

یلص هّللا  لوسر  رسمه  هجوز و  یلو  هدناشن  اههدرپ  تشپ  اههناخ و  رد  ار  دوخ  نانز  ربخیب  ادخ  زا  فرشیب  نادرم  هک  دوبن  هکل  نیا  ایآ 
. تسا هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ادخ و  رما  دّرمت  لمع  نیا  ایآ  دنیامن  رضاح  ماع  ءالم  رد  حاضتفا  نآب  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

تسین هرامش  لباق  یلع  لئاضف 

لقن ربخ  همه  نآ  وا  بقانم  لئاضف و  رد  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  یگرزب  تیـصخش  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  لـباقم  رد  مه  نآ 
. تسین ءاصحإ  هرامش و  لباق  هک  دناهدومن 

بقانم و رد  مزراوخ  بیطخ  ریبک و  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  جهن و  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هچنانچ 
ینادـمه یلع  دیـس  ریم  بلاطلا و  تیافک  باب 62  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  ةدوملا و  عیباـنی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خـیش 
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هللا یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامنیم  لقن  سابع  نب  هّللا  دبع  تما  ربح  باطخلا و  نب  رمع  یناث  هفیلخ  زا  یبرقلا  ةدوم  مجنپ  ةدوم  رد  یعفاش 
. نسحلا ابا  ای  کلئاضف  اوصحا  ام  باّسح  ّنجلا  باّتک و  سنالا  مالقا و  ضایرلا  دادم و  رحبلا  ّنأ  ول  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و 

لیاضف دـنهاوخب  سنا  نج و  مامت  رگا  هک  دـیامرف  یتاملک  نینچ  بانج  نآ  لیاضف  باب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یئاـج 
. میئامن رصح  هتسکش  ياهملق  نکلا و  ياهناسل  اب  ار  شاهیلاع  لیاضف  میناوتیم  ام  هنوگچ  دنناوتن ، دنسیونب ، ار  ترضح  نآ 

دناهتشاد و هک  ياهظحالم  لامک  اب  ناتدوخ  ياملع  هعیش  ياملع  رباکا  رب  هوالع  دناهدومن  ادیپ  تردق  دناهتـسناوت و  هک  اجنآ  ات  کلذ  عم 
رایسب زا  يرصتخمب  دناهدومن  رپ  ار  دوخ  ياهباتک  اهنآ  ریغ  ناهبزور و  رجح و  نبا  یچشوق و  دننام  دانع  بّصعت و  هجرد  یهتنم  اب  یضعب 

. ترضح نآ  بقانم  لیاضف و  زا 

یلع بقانم  لیاضف و  رد  رابخا 

هحلط نب  دـمحم  لوئـسلا  بلاطم  یناربط و  مجعم  ینادـمه و  یلع  دّیـس  ریم  یبرقلا  ةدوم  رد  هوالعب  دـیئامن  هعلاطم  اقیقد  ار  هّتـس  حاـحص 
مود دلج  یمزراوخ و ص 449  ءابطخلا  بطخا  بقانم  يدیمح و  نیحیحـصلا  نیب  عمج  لبنح و  نب  دمحا  ماما  لیاضف  دنـسم و  یعفاش و 

يذبانجلا رضخالا  نب  زیزعلا  دبع  ظفاح  زا  رد ص 124  اصوصخم  یکلام  غابـص  نبا  هّمهملا  لوصف  دیدحلا و  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
دمآ نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ  هفرع  ماش  رد  دومرف  هک  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  زا  ۀـّیوبنلا  ةرتعلا  ملاعم  باتک  رد 

: دومرف ام و  دزن 
دیعـسلا ّلک  دیعـسلا  نا  یتبارقل  ّباحم  ریغ  هّللا  لوسر  ّینا  ۀّصاخ و  ّیلعل  ۀّماع و  مکل  رفغ  ۀـّماع و  ۀـکئالملا  مکب  یهاب  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنا 

. هتامم دعب  هتایح و  یف  اّیلع  ضغبا  نم  ّیقشلا  ّنا  هتوم و  دعب  هتایح و  یف  اّیلع  ّبحا  نم 
باطخلا نب  رمع  هفیلخ  زا  دنیامنیم  لقن  مشاب  هدرک  ضرع  مه  هتشذگ  ياهبـش  منکیم  نامگ  هک  ار  یلّـصفم  ربخ  اهباتک  نامه  رد  زین  و 

نم ّیلع  ای  کـضغبم  وه  ینّبحی و  ّهنا  معز  نم  بذـک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ربخ  نآ  رخآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 
. رانلا هلخدا  هّللا و  هضغبا  ینضغبا  نم  ینضغبا و  دقف  کضغبا  نم  ۀّنجلا و  هلخدا  هّللا  هّبحا  نم  هّللا و  هّبحا  ینّبحا  نم  ینّبحا و  دقف  کّبحا 

دشابیم قافن  رفک و  وا  ینمشد  نامیا و  یلع  یتسود 

کّبح دومرف  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  هیولاخ  نبا  لالا  باتک  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 
زا میس  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  کضغبم و  رانلا  لخدی  نم  لّوا  کّبحم و  ۀّنجلا  لخدی  نم  لّوا  قافن و  کضغب  نامیا و 

. دومرف باحصا  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دننکیم  لقن  دئارف  رد  ینیومح  یبرقلا و  ةدوم 
. قفانم ّالا  کضغبی  نمؤم و ال  ّالا  کّبحی  دومرف ال  رگید  ياج  رفاک و  ّالا  هضغبی  نمؤم و ال  ّالا  اّیلع  ّبحی  ال 

زا قارع  ثدحم  ماش و  ثدحم  قشمد و  خـیرات  زا  القن  باب 62  نمض  بلاطلا  تیافک  رد ص 119  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  و 
. رفک دقف  یبا  نم  رشبلا  ریخ  ّیلع  دومرف  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  رباج  هفیذح و 

. رفاک ّالا  هیف  ّکشی  رشبلا ال  ریخ  كاذ  تفگ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لاح  هشیاع  زا  دندومن  لاؤس  هک  هدومن  تیاور  اطع  زا  زین  و 
نیمه مهاجنپ  دّلجم  رد  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  بقانم  رد  نآ  دلج  هس  تسا و  دلجم  دص  هک  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  دیوگیم  و 

. هدومن لقن  هشیاع  زا  ار  ربخ 
لقن يردخ  دیعس  یبا  زا  یئاسن  يذمرت و  زا  همهملا  لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا  لوئـسلا و  بلاطم  رد ص 17  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  و 

. اّیلع مهضغبب  ّالا  هّللا  لوسر  دهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  اّنک  ام  تفگ  هک  دنیامنیم 
کمد یبرح و  کبرح  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریماب  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  هّمهملا  لوصف  رد  زین  و 
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. قفانم ّالا  کضغبی  نمؤم و ال  ّالا  کبحی  ةدالولا ال  ثیبخ  ّالا  کضغبی  ةدالولا و ال  رهاط  ّالا  کبحی  کبراح ال  نمل  برح  انا  یمد و 
. تسا هدش  دراو  مه  مهنع  هّللا  یضر  نیدشار  ءافلخ  هرابرد  هکلب  درادن  هجو  هّللا  مرک  یلعب  صاصتخا  رابخا  لیبق  نیا  خیش :

. ددرگ تقیقح  فشک  ات  دیئامرف  نایب  ياهنومن  رابخا  نآ  زا  تسا  نکمم  یعاد :
رمع رکب و  ابا  نضغبی  دومرف ال  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  رباج  زا  دوخ  دنسب  لوغم  کلام  نب  نمحرلا  دبع  خیش :

. قفانم امهبحی  نمؤم و 
ام داهـشتسا  دـش  اـنب  هک  ار  لوا  بش  داد  رارق  دـیدومرف  شوـمارف  رگم  نم  ياـقآ  دـیدرگ  بـجعت  بجوـم  یلاـعبانج  ناـیب  مهزاـب  یعاد :

ثیداحا لیبق  نیاب  هن  دـیئامنب  دانـسالا  حیحـص  ثیداحاب  دـیئامن  هفرط  کی  داهـشتسا  دـیهاوخیم  هک  مه  لاح  دـشابن  هفرط  کی  ثیداحاب 
. عاّضو باّذک  تاور  زا  لوبق  لباق  ریغ  شودخم  لوعجم 

. دیئامن در  تناها  وحنب  دیونشب  ام  زا  یثیدح  ره  دیاهتفرگ  میمصت  امش  خیش :
یبهذ و ص لادتعالا  نازیمب  دیئامن  هعجارم  تسبوخ  دـناهدومن  در  مه  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  هدومنن  در  اهنت  یعاد  هنافـسأتم  یعاد :

لقن کـلام  نب  نمحرلا  دـبع  لاـح  همجرت  رد  لیدـعت  حرج و  همئأ  زا  يرایـسب  زا  هک  دـینیبب  يدادـغب و  بـیطخ  خـیرات  مـهد  دـلج   236
. دحا هیف  کشی  عاّضو ال  كاّفا  باّذک  هنا  هک  دناهدومن 

ینعم نیا  رد  کش  يدـحا  هک  تسا  ثیدـح  هدـننکلعج  عضو و  هدـننزتمهت و  وگغورد و  روکذـم ) نمحرلا  دـبع   ) هک یتسردـب  ینعی 
. درادن

فرط زا  هک  يرابخا  همه  نآ  اب  دـنکیم  يربارب  لاّعج  يوگغورد  درم  کی  زا  امـش  هفرط  کی  ربخ  نیا  ایآ  دـیهد  فاـصنا  ادـخب  ار  اـمش 
. مدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  هنومن  يارب  هک  هدیدرگ  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا 

دلج نیدلا و ص 299  بحم  هرـضنلا  ضایر  مود  دلج  یطویس و ص 215  ریبکلا  عماج  مشـش  دلج  هب ص 390  دـیئامن  هعجارم  تسبوخ 
لوئسلا بلاطم  میعن و ص 17  وبا  ظفاح  ءایلوالا  ۀیلح  مشش  دلج  ربلا و ص 295  دبع  نبا  باعیتسا  میس  دلج  يذمرت و ص 46  عماج  مود 

دناهدومن لقن  يرافغ  رذ  وبا  زا  هفلتخم  تارابعب  کی  ره  هک  دینیبب  یکلام و  غابص  نبا  هّمهملا  لوصف  یعفاش و ص 126  ۀحلط  نب  دّمحم 
ةالـصلا و نع  فلختلا  هلوسر و  هللا و  مهبیذـکتب  ثالثب  ّالا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  نیقفاـنملا  فرعن  اـنک  اـم  تفگ  هک 

یلع نیقفانملا  فرعن  انک  ام  اّیلع و  مهضغبب  نیقفانملا  فرعن  انک  لاق  يردخلا  دیعـس  یبا  نع  و  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهـضغب 
. ایلع مهضغبب  ّالا  هّللا  لوسر  دهع 

رد ص يدادغب  بیطخ  دمحا  باعیتسا و  میـس  دلج  رد ص 37  ربلا  دبع  نبا  دنـسم و  لوا  دلج  رد ص 95 و 138  لبنح  دـمحا  ماما  زین  و 
متشه دلج  رد ص 117  یئاسن  ماما  هغالبلا و  جهن  حرـش  مراهچ  دـلج  رد ص 264  دیدحلا  یبا  نبا  دادغب و  خـیرات  مهدراهچ  دـلج   426

رد ص 185 میعن  وبا  ظفاح  هباـصا و  مود  دـلج  رد ص 509  رجح  نبا  دـئارف و  باب 22  رد  ینیومح  يولعلا و  صئاـصخ  ننس و ص 27 
رد یعفاش  ۀحلط  نبا  دّمحم  ریبکلا و  عماج  رد ص 152 و 408  یطویس  هرکذت و  رد ص 15  يزوج  نبا  طبس  ءایلوالا و  ۀیلح  مراهچ  دلج 

مرکا لوسر  هک  دناهدروآ  ساّبع  نبا  هملـس و  ما  زا  یهاگ  هفلتخم  تارابعب  عماج  مود  دـلج  رد ص 13  يذمرت  لوئـسلا و  بلاطم  ص 17 
قفانملا اّیلع  ّبحی  قفانم ال  ّالا  کضغبی  نمؤم و ال  ّالا  کّبحی  ال  نمؤم ، کضغبی  قفانم و ال  کّبحی  یلع ال  اـی  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. نمؤم هضغبی  و ال 
رابخالا تقفتا  دق  دیوگ و  هک  دیامنیم  لقن  هلزتعم  خیـش  یخلب  مساقلا  وبا  خیـش  زا  جهن  حرـش  لّوا  دـلج  رد ص 364  دـیدحلا  یبا  نبا  و 

. نمؤم ّالا  کّبحی  قفانم و ال  ّالا  کضغبی  هل ال  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  ّنا  یلع  نیثّدحملا  دنع  اهیف  بیر  یتلا ال  ۀحیحصلا 
نا یلع  اذه  یفیسب  نمؤملا  موشیخ  تبرض  ول  دومرف  هک  دیامنیم  لقن  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هبطخ  مراهچ  دلج  رد ص 264  زین  و 

ّیمالا ّیبنلا  ناسل  یلع  یضقناف  یـضق  هنا  کلذ  ینّبحا و  ام  ینّبحی  نا  یلع  قفانملا  یلع  اهتاّمجب  ایندلا  تببـص  ول  ینـضغبا و  ام  ینـضغبی 
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. قفانم کّبحی  نمؤم و ال  کضغبی  یلع ال  ای  لاق  ّهنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رکذ متـشاد  رظن  رد  هک  ار  ربخ  دـنچ  نیمه  سلجم  تقو  ياـضتقمب  هنومن  يارب  هدیـسر  رایـسب  امـش  هربـتعم  بتک  رد  راـبخا  لـیبق  نیا  زا 

. مدومن
یلـص ادخ  لوسر  اب  گنج  ایآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  هشیاع و  مایق  هک  دیئامرف  تواضق  هنافـصنم  منکیم  انمت  مرتحم  نایاقآ  زا  کنیا 
يور زا  اـی  هدوب  یتسود  ّتبحم و  بح و  يور  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  گـنجب  ار  مدرم  ندومن  راداو  گـنج و  نیا  اـیآ  هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا 

توادع ضغب و  يور  اققحم  دشابیم  یتسود  تبحم و  يور  رفن  ود  نیب  گنج  هک  دیوگیمن  يدحا  تسا  یهیدب  توادـع  هنیک و  ضغب و 
ضغب و ار  قاـفن  رفک و  تاـمالع  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـش  رکذ  اـهنآ  زا  ياهنومن  هک  راـبخا  همه  نیا  رد  اـیآ  هدوـب 

تـسا ینمتم  دوب . دـهاوخ  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  نینمؤملا و  ما  هشیاع  مایق  اب  رابخا  نیا  قیبطت  ایآ  هدادـن  رارق  یلع  اب  گـنج 
. دیئامن قحب  تواضق  فاصنا  يور  زا  ضغب  ّبح و  رظن  نودب 

تفگ هک  هدومن  لقن  هشیاع  دوخ  زا  یبرقلا  ةدوم  زا  میـس  تدوم  رد  یعفاـش  ینادـمه  هیقف  یلع  دیـس  ریم  هک  دـمآ  مرطاـخب  يربخ  اـبجع 
. رانلا یف  رفاک  وهف  ّیلع  یلع  جرخ  نم  ّیلا  دهع  دق  هّللا  ّنا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

( هانگ زا  رتدـب   ) لوبقم ریغ  رذـع  يدومن  جورخ  یلع  رب  ربمغیپ  زا  یمالک  نینچ  ندینـش  اب  ارچ  هک  دـندرک  لاکـشا  واب  یتقو  هکنآ  بجع 
مدای هرصب  رد  هکنآ  ات  لمج  زور  ار  ثیدح  نیا  مدرک  شومارف  ینعی  ةرـصبلاب  هترکذ  یّتح  لمجلا  موی  ثیدحلا  اذه  تیـسن  تفگ  دروآ 

. دمآ
نایـسن وهـس و  زکرم  یمدآ  تسا  یهیدـب  دـیراد  اهنع  هّللا  یـضر  نینمؤملا  ما  رب  یلاکـشا  هچ  سپ  دـینکیم  دوخ  هک  ینایب  نینچ  اب  خـیش :

. دشابیم
هک هکم  زا  تکرح  زور  زا  یلو  هدومن  شومارف  ار  ثیدح  دوب  لعتشم  برح  هرئان  هک  لمج  زور  رد  میوگب  مه  یعاد  تسا  نکمم  یعاد :

مهزاب تسا  ربمغیپ  اب  تفلاخم  یلع  اب  تفلاـخم  اریز  نکم  اـجیب  تکرح  هک  دـندومن  شعنم  هّللا  لوسر  كاـپ  ناـنز  یتح  ناتـسود  ماـمت 
!؟ دوبن شدای  ثیدح 

یهار نآ  زا  سرتب  هشیاع  دـندومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـندشن  روآدای  دنتـشون  ار  لمج  هعقو  هک  ناتدوخ  نیخّروم  ایآ 
ار وا  لمحم  فارطا  اهگـس  دندیـسر و  بـالک  ینب  بآ  هب  هک  بش  لوا  دوب  هرـصب  مزاـع  یتقو  دـنیامن  سراـپ  وت  رب  بأوح  ياهگـس  هک 
ار ریبز  هحلط و  بیرف  زاب  ارچ  دـش  ادـخ  لوسر  هدومرف  ربخ و  هّجوتم  بأوح  دـنتفگ  تسا  اجک  اـجنیا  دومن  لاؤس  دـندومن  سراـپ  هتفرگ 

افراع املاع  ادّـمعتم  اّقح  ای  دوب  هدرک  شومارف  تفگ  دـیناوتیم  ایآ  دومن  اپرب  ار  میظع  هنتف  نآ  دیـسر و  هرـصبب  ات  دومن  قیرط  یط  دروخ و 
!؟ دومن قیرط  یط 

دّرمت ادماع  املاع  هکنآ  هچ  دش  دهاوخن  كاپ  یبآ  چیه  هب  هک  دومن  هدولآ  ار  هشیاع  نینمؤملا  ّما  نماد  هک  دوبن  یگرزب  هکل  لیلد  نیا  ایآ 
ره هدومرف  ربمغیپ  تفگیم  شدوخ  هکنآ  اب  تفر  ربمغیپ  یـصو  هفیلخ و  گـنجب  دروخ و  ار  ریبز  هحلط و  بیرف  دومن و  ربمغیپ  ادـخ و  رما 

!!؟ تسا رفاک  دیامنب  وا  رب  جورخ  دنک و  گنج  یلع  اب  سک 
رازآ ندومن  مهارف  تفالخ  راک  لوا  ار  گنج  بالقنا  تمحز و  بابسا  ربمغیپ و  هفیلخ  یـصو و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  گنج  ایآ 
يذآ نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مدرک  ضرع  نآ  دانـسا  اـب  هتـشذگ  بش  هک  تسا  ثیدـح  رد  هن  رگم  هدوبن  ربمغیپ 

. اینارصن وا  ایدوهی  ۀمیقلا  موی  ثعب  ایلع  يذآ  نم  سانلا  اهیأ  هللا  يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  ایلع 

هشیاع رمأب  هرصب  رد  كاپ  نینمؤم  هباحص و  راتشک 

زا فینح  نب  نامثع  رجز  كاپ و  نینمؤم  ياهنوخ  ایآ  دـیئامنیم  نایعیـشب  ضارتعا  ارچ  سپ  تسین  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  رابخا  نیا  ایآ 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 373 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دـندوبن  گنج  لها  هک  حالـسیب  ياهرادهنازخ  ظاّفح و  زا  رفن  دـص  زا  هدایز  لتق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  كاـپ  هباـحص 
بهذلا جورم  مود  دلج  رد ص 7  يدوعسم  همالع  هک  تسا  هدوبن  گنج  سّسؤم  ببـسم و  ندرگب  دنتـشک  دجـسم  رد  ار  اهنآ  رفن  لهچ 

نم لوا  ءالؤه  رسالا و  دعب  نم  اربص  مهباقر  تبرـض  نیعبـسلا  نم  نوسمخ  حرج و  نم  ریغ  الجر  نوعبـس  مهنم  لتقف  هتـشون  ترابع  نیاب 
. مالسالا یف  املظ  اولتق 

. دناهدومن لقن  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  زا  نارگید  ریثا و  نبا  ریرج و  نبا  ار  عیاقو  نآ  طوسبم  حرش  و 
بلاطم ضعب  هکلب  هدز  فیرحتب  تسد  امـش  ياملع  بتک ، دیدج  ياهپاچ  رد  هچنانچ   ) دـینک جراخ  دوخ  هربتعم  بتک  زا  ار  رابخا  نیا  ای 
نایعیش اریز  دینک  فرط  رب  نایعیش  زا  ار  داقتنا  ضارتعا و  نعط و  ای  دیئامن  بیذکت  ار  نیخروم  رباکا  مالعا و  ءاملع  و  دنیامنیم ) طقاس  ار 

نیا امش  هک  تسنیا  امـش  ام و  قرف  دنریـصقتیب  نایعیـش  تعامج  مسق  ادخب  هدیدرگ  تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  رگم  دنیوگیمن 
اب قیبطت  ار  یخیرات  هّمهم  عیاقو  مصی  یمعی و  ءیـشلا  بح  هدـعاق  يور  دـیئامنیم و  هعلاطم  یحطـس  ار  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدراو  رابخا 
رد یشوپهدرپ  ماقم  رد  دیئامنیم  رگا  ای  دیئامنیمن و  قیاقحب  یهجوت  هدومن و  درومیب  عافد  لامعإ و  رظن  نسح  هتسویپ  دیئامنیمن و  رابخا 

. یلکثلا هب  کحضی  هک  دیئامنیم  هئربت  یقیرطب  ار  اهنآ  هدمآ و 
عقوم رد  میئامنیم ، قیاقح  فشک  هدومن  عیاقو  اب  قیبطت  ار  نیقیرف  بتک  رد  هدراو  رابخا  میرگنیم و  هنافصنم  هنافرطیب و  هناقیمع و  ام  یلو 
. دش مهاوخ  نونمم  مه  یلیخ  دیئامرفن  لوبق  هدومن  یقطنم  ضارتعا  تسا  هناضرغم  شودخم و  اجیب و  دیدید  هک  اجکره  مه  قیبطت 

رس وا  زا  یئاطخ  هدروخ  بیرف  هتبلا  هدوبن  موصعم  تسا  هدوب  رشب  اهنع  هّللا  یضر  هشیاع  نینمؤملا  ما  تسا  حیحـص  امـش  تاشیامرف  خیش :
. دومرف تشذگ  وا  زا  مه  دنوادخ  هدومن  هبوت  دعب  یلو  هدروخ  ار  هباحص  رابک  زا  رفن  ود  بیرف  یگداس  يور  هدز 

« دندوب ناوضرلا  تعیب  هرجـشلا و  تحت  نیرـضاح  زا  هکنآ  لاح  و   » دندوب هدنبیرف  راک و  اطخ  هباحـص  رابک  هک  دـیدومن  رارقا  الوا  یعاد :
اهنآب يادـتقا  هک  دنتـسه  ياهراتـس  دـننام  کی  ره  هباحـص  هک  دـیدومن  نایب  هباحـص  هئربت  يارب  هیـضام  یلایل  رد  اقباس  هک  امـش  ربخ  سپ 

. ددرگیم لطاب  دوخ  يدوخب  دوشیم  تیاده  بابسا 
هبوت یلو  تباث ، مومعلا  دـنع  نیملـسم  راتـشک  گنج و  مایق و  تسا  ضحم  ياعدا  ینعم  نیا  دومن  هبوت  هشیاع  نینمؤملا  ما  دـیدومرف  ایناث 

. دشابیمن ءاّکتا  دروم  مولعم و  ریغ  ناشیا 

ربمغیپ راوج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ندومن  نفد  زا  هشیاع  ندومن  تعنامم 

خیراـت رد  داـسف  بجوم  کـی  ره  هک  هتـشاد  یفدارتـم  هناـگهچب  تاـکرح  هدوـبن  مارآ  اـسنج  هشیاـع  نینمؤـملا  ما  تسا  مّلـسم  هچنآ  یلو 
یلص هّللا  لوسر  طبـس  هزانج  لباقم  رد  اهدعب  ارچ  سپ  هدش  مارآ  هدیدرگ و  نامیـشپ  هدومن و  هبوت  رگا  امـش  لوقب  هدیدرگ  وا  یناگدنز 

؟ دیامنیم رثأتم  ار  ياهدنونش  ره  هک  داد  ماجنا  ار  تایلمع  داسف و  نآ  هلآ  هیلع و  هللا 
یـصو و گنجب  ّتیلهاج و  هرود  نانز  دننام  هدش  رتش  راوس  ای  درزآیم و  دناجنریم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  طقف  نامه  هن 

نسح ماما  ربمغیپ  ربکا  طبس  هزانج  رب  هار  رـس  دش و  رطاق  راوس  هکلب  هتـشاد  تیّدض  تفلاخم و  ناگدنز  اب  میئوگب  هک  تفر  ربمغیپ  هفیلخ 
صاوخ ةرکذت  رد ص 122  يزوج  نبا  طبـس  فسوی  اصوصخم  دناهتـشون  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  رباکا  هچناـنچ  تفرگ  مالّـسلا  هیلع 

جهن حرـش  مراهچ  دلج  لوا ص 18  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ۀیـصولا و  تاـبثا  رد ص 136  بهذـلا  جورم  بحاص  يدوعـسم  همالع  همـالا و 
یفونم يدقاو و  افـصلا و  ۀضور  مود  دـلج  رد  هاش  دـنواوخ  دـمحم  بسنلا و  باتک  بحاص  نسحلا  نب  ییحی  جرفلا و  وبا  زا  القن  هغالبلا 

هک دناهدروآ  دوخ  خیرات  رد  نارگید  ءادفلا و  وبا  رظانملا و  ۀضور  رد  هنحـش  نبا  یفوک و  مثعا  خیرات  همجرت  رد  یفنح  دمحم  نب  دمحا 
دنتفگ دنتسب  هزانج  رب  هار  رـس  اهنآ  نامالغ  هیما و  ینب  زا  یتعامج  اب  دش  رطاق  رب  راوس  هشیاع  دنداد  تکرح  ار  ترـضح  نآ  هزانج  یتقو 

نا كافک  اما  وت  لاح  زا  هشیاع  تسا  بجعت  تفگ  يدوعـسم  تیاورب  سابع  نبا  دیئامن  نفد  ربمغیپ  ربق  يولهپ  ار  نسح  ماما  میراذـگیمن 
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هرون ّمتم  هّللا  هّللا و  رون  ءافطا  نیدـیرت  هّللا  لوسر  باجح  نع  ةزراب  لغب  یلع  اموی  لمج  یلع  اموی  لغبلا  موی  لاقی  یّتح  لمجلا  موی  لاقی 
. نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  نوکرشملا ، هرک  ول  و 

. تفّرصت ّلکلا  یف  و  نمثلا ، نم  عست  کل  تلیفت ، تشع  نا  و  تلّغبت ، تلمجت  دومرف  واب  دنتشون  یضعب  و 
هدومن ّتیصو  مردارب  دومرف  دومن  يریگولج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دنیامن  عفد  ار  اهنآ  دنـشکب و  ریـشمش  دنتـساوخ  مشاه  ینب 

نفد عیقب  رد  ار و  هزانج  دـندنادرگرب  ترـضح  نآ  رماب  اذـلف  ددرگ ، هتخیر  نوخ  نم  هزانج  بقع  رد  یتماجح  خاش  ردـقب  متـسین  رـضاح 
. دندومن

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  رد  هشیاع  ندومن  يداش  هدجس و 

هدجس دینش  ار  ترضح  نآ  تداهـش  ربخ  یتقو  ارچ  سپ  دوب  هدیدرگ  نامیـشپ  نینمؤملا  ریما  اب  گنج  رب  دراد و  تحـص  هشیاع  هبوت  رگا 
ءاج نا  امل  هدروآ  نیّیبلاطلا  لتاقم  رد  ترـضح  نآ  تالاح  حرـش  رخآ  رد  یناغا  بحاص  یناهفـصا  جرفلا  وبا  هچنانچ  دروآ  ياـجب  رکش 

. تدجس مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لتق  ۀشئاع 
هچنانچ دومن  یناـمداش  حرف و  راـهظا  دینـش  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  ربخ  یتقو  ارچ  سپ  دوب  هدـیدرگ  نامیـشپ  هدومن و  هبوت  اـعقاو  رگا 

نیّیبلاطلا لتاقم  رد  ترضح  نآ  تالاح  رخآ  رد  یناهفصا  جرفلا  وبا  دوخ و  خیرات  يرجه  ملهچ  لاس  ثداوح  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم 
: تفگ داد  واب  یمالغ  ار  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  هک  ینامز  دناهدروآ 

يونلا اهب  ترقتسا  اهاصع و  تقلاف 
رفاسملا بایالاب  انیع  رق  امک 

هتفگ دـش  هدوسآ  شرکف  مارآ و  شبلق  ینّیعم  ناـکم  رد  یمدآ  یتقو  هک  دـشابیم  رطاـخ  یگدوسآ  بلق و  ناـنیمطا  زا  هیاـنک  اـصع  ءاـقلا 
نآ رعـش  نیا  نتفگ  زا  هشیاع  دوصقم  دناهدومن ) نایب  ناویحلا  تایح  رد  يریمد  ممالا و  براجت  رد  هیوکـسم  هچنانچ   ) هاصع یقلا  دوشیم 

دننام متـشاد  ار  يربخ  وچ  مه  راظتنا  هتـسویپ  نوچ  دـش  تحار  مرکف  زاب و  ماهنیـس  غراف و  ملاـیخ  یلع  تباـب  زا  دـیوگب  تساوخ  هک  دوب 
!!؟ ددرگ مارآ  شبلق  نشور و  شیاهمشچ  رفاسم  ندمآب  هک  دشاب  هتشاد  ار  دوخ  رفاسم  راظتنا  هک  یسک 

وا سک  هچ  هک  درک  لاؤس  هدنروآربخ  زا  هاگنآ  دـش !؟ تحار  ملایخ  مارآ و  مبلق  نشور و  ممـشچ  یلع  گرم  ربخ  ندینـش  زا  مهنم  سپ 
، بارتلا هیف  یف  سیل  مالغ  هاعن ، دـقلف  ایئان  کی  ناف  تفگ  يروف  دارم  ینب  هلیبق  زا  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  دـنتفگ  دـیناسر  لتقب  ار 

. دابم وا  ناهد  رد  كاخ  هک  دروآ  یمالغ  ار  وا  گرم  ربخ  تسا  نم  زا  رود  یلع  رگا  ینعی 
یئوگب و یتاملک  نینچ  ینک و  یلاحشوخ  مسق  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  تسا  راوازـس  ایآ  تفگ  دوب  رـضاح  هملـس  ما  رتخد  بنیز 

نیا زاب  هچنانچ  متفگ  روطنیا  یـشومارف  نایـسن و  وهـس و  يور  زا  مدوبن  دوخب  تفگ  باوج  رد  دش  دب  دید  یئامنب  ینامداش  حرف و  راهظا 
. میوگن ات  دیوش  روآدای  ارم  میامن  وگزاب  دهد و  تسد  نمب  تلاح 

هدوب یقاب  دوخ  ینمـشدب  گرم  مد  ات  هکلب  هتـشادن  تقیقح  هبوت  هلأـسم  هک  دـیریگب  تربع  دـیراذگب و  ار  ضغب  بح و  ناـیاقآ  تسبوخ 
. دومنیمن رکش  هدجس  حرف  راهظا  اب  الا  تسا و 

رد شمارآ  هک  نارگید  زا  رتلقعکبـس  هدوب  ینز  نینمؤملا  ما  هک  تسنیا  زج  ایآ  دـیئامنیم  زیچ  هچب  لـمح  ار  لاـمعا  نیا  مرتحم  ناـیاقآ 
. هتشادن یگدنز 

يریگهدروخ نامثع  موس  هفیلخب  ارچ  هک  دیرگنیم  اهنآب  ءاضغب  رظن  اب  دـیئامنیم و  نایعیـش  زا  داقتنا  نایاقآ  امـش  دـمآ  مدای  يرگید  بلطم 
. دنیامنیم وگاو  دناهدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  هک  ار  وا  نعاطم  هدومن و 
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نامثعب تبسن  هشیاع  داضتم  تاملک 

یبا نبا  دـننام  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  رباکا  مومع  هکنآ  هچ  دیـشابن  نیب  شوخ  هشیاـع  نینمؤملا  ماـب  دـیاب  هدـش  مه  تهج  نیا  زا  رگا 
ةرکذت رد ص 36  يزوج  نبا  طبـس  طسوا و  نامزلا و  راـبخا  باـتک  رد  يدوعـسم  هغـالبلا و  جـهن  حرـش  مود  دـلج  رد ص 77  دـیدحلا 

زا هتـسویپ  هشیاـع  نینمؤملا  ما  هک  دناهتـشون  ناـتدوخ  نیخروم  ءاـملع و  زا  نارگید  ریثا و  نبا  رکاـسع و  نبا  ریرج و  نبا  هّمـالا و  صاوخ 
. رفک دقف  هّللا  هلتق  الثعن  اولتقا  دزیم  دایرف  هک  اجنآ  ات  درکیم  یئوگدب  نامثع 

. یعم اوموقف  همدب  ّنبلطأل  هّللا  امولظم و  نامثع  لتق  تفگیم : مالّسلا  هیلع  یلع  اب  توادع  هنیک و  يور  دش  هتشک  نامثع  هک  نیمه  یلو 
اهلزنم و یف  هتبـصنف  هّللا  لوسر  بایث  نم  ابوث  تجرخا  اّهنا  یّتح  نامثع  یلع  سانلا  ّدشا  نم  تناک  ۀـشئاع  ّنا  دـسیونیم  دـیدحلا  یبا  نبا 

. هتّنس یلبا  دق  نامثع  لبی و  مل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  بوث  اذه  اهیلا  نیلخاّدلل  لوقت  تناک 
. دیبعلل ماّلظب  هّللا  ام  هادی و  تمّدق  امب  کلذ  هّللا  هدعبا  تفگ  دیسر  هشیاعب  نامثع  لتق  ربخ  هّکم  رد  یتقو  دیوگ  دیدحلا  یبا  نبا  زین  و 

هراچیب نایعیـش  زا  رگا  ار  تاملک  نیمه  یلو  دیوشیمن  رثأتم  ادبا  دیونـشیم  نامثع  هفیلخب  تبـسن  هشیاع  زا  لیلد  نودـب  ار  تاملک  عون  نیا 
. دینادیم بجاو  ار  ناشلتق  هداد  اهنآب  رفک  ضفر و  مکح  يروف  دیونشب 

ریما انالومب  تبـسن  هشیاع  نینمؤملا  ما  تسا  مّلـسم  هچنآ  دیآیم  نوریب  نآ  زا  یبیع  همه  دمآ  نایمب  ینیبدب  رگا  دشاب  كاپ  رظن  دیاب  سپ 
ّنا تددول  تفگ : دـندومن  تعیب  ترـضح  نآب  ناناملـسم  دینـش  یتقو  هک  هتـشاد  دـیدش  یتوادـع  هنیک و  رظن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

. امولظم نافع  نبا  اولتق  اذه  ّمتا  نا  ضرالا  یلع  تقبطنا  ءامّسلا 
. دناسریمن ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  نّولت  داضتم  فلتخم و  تاملک  عون  نیا  ایآ 

. تسا تباث  مّلسم و  زیچ  ود  یلو  هدش  لقن  هدایز  اهنع  هّللا  یضر  هشیاع  نینمؤملا  ما  راتفگ  راتفر و  هیور و  رد  تافالتخا  نیا  خیش :
شدوخ هچنانچ  هدوبن  ههجو  هّللا  مرک  یلع  تیالو  ماقمب  هجوتم  زور  نآ  دنداد و  بیرف  ار  اهنع  هّللا  یـضر  نینمؤملا  ما  هشیاع  هکنآ  یکی 

دراو تشهب  تاجرد  العا  رد  ار  وا  درذـگیم و  اههتـشذگ  زا  دـنوادخ  اعطق  دومن  هبوت  اـیناث  دـمآ  مداـی  هرـصب  رد  مدومن و  شومارف  تفگ 
. دنکیم

بهن هدیدرگ و  سیماون  کته  هدـش و  هتخیر  هانگیب  ناناملـسم  همه  نآ  نوخ  میوگیمن  منکیمن و  راتفگ  رارکت  هبوت  عوضوم  رد  یعاد :
ّدـشا ۀـمحرلا و  وفعلا و  عضوم  یف  یلو  تسا ، نیمحارلا  محرا  دـنوادخ  هک  تسا  حیحـص  درذـگیم ، همکاحم  نودـب  هنوگچ  هدـش  لاوما 
رباکا هچنآ  ربانب  اذلف  هدیدرگ  ثداوح  عوقو  ببـس  ادـمع  هک  هدوب  فرتعم  دوخ  گرم  مد  ات  هوالع  ۀـمقنلا  لاکنلا و  عضوم  یف  نیبقاعملا 

رهاظ ترـضح  نآ  زا  دعب  یثداوح  هچ  منادیم  دوخ  هکنآ  هچ  دـیئامنن  نفد  ربمغیپ  يولهپ  ارم  دومن  تیـصو  دـناهدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع 
عّیبـلا نبا  یبـّنلا و  ةریـسب  مـالعا  باـتک  رد  يدـنرز  فسوی  نب  دّـمحم  فراـعم و  رد  هبیتـق  نبا  كردتـسم و  رد  مکاـح  هکناـنچ  متخاـس 

. هدعب اروما  ثدحا  دق  ّیناف  عیقبلاب  یتاوخا  عم  ینونفدا  درک  تیصو  ریبز  هّللا  دبعب  هشیاع  هک  دناهدومن  لقن  نارگید  يروباشین و 
رطاـخب راـک  نآ  زا  ار  ربـمغیپ  عنم  دروآ و  داـی  هرـصب  رد  ار  یلع  لـیاضف  ثیداـحا  هدوب و  راـک  شومارف  نینمؤملا  ما  دـیدومرف  هکنیا  اـما 

حرش مود  دلج  زا ص 77  اصوصخم  دیربب  یپ  دوخ  هابتشاب  ات  دینیبب  ار  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  تسبوخ  دیدومرف  هابتشا  تشادن 
نآ تاجردنم  زا  ضعبب  بلطم  ندش  نشور  يارب  کنیا  ددرگ  فشک  امـش  رب  تقیقح  ات  دیئامرف  هعلاطم  ار  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن 

. میامنیم هراشا  باتک 

هشیاعب هملس  ما  حیاصن 

هکمب جح  لمع  يارب  مه  هملـس  ما  نینمؤملا  ما  عقوم  نآ  رد  هک  دیامنیم  لقن  يدزا  ییحی  نب  طول  فنخم  یبا  خـیرات  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
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یلع بقانم  لقنب  رهاظت  سلاجم  رد  دش و  رثأتم  رایـسب  تسا  هرـصب  مزاع  هتـساخرب و  نامثع  یهاوخنوخب  هشیاع  دینـش  یتقو  دوب  فرـشم 
. دنورب هرصبب  هدومن  تسدمه  دوخ  اب  هداد  بیرف  ار  وا  ات  تفر  هملس  ما  تاقالمب  هشیاع  دومنیم  مالّسلا  هیلع 

یلع لباقم  رد  وا  یهاوخنوخب  الاح  يدناوخیم و  لثعن  ار  وا  يدومنیم و  تّمذم  يدادیم و  نامثعب  مانشد  همه  نآ  زورید  ات  دومرف  هملس  ما 
. میامنیم يروآدای  کنیا  نم  هتفر  تدای  رگا  یلفاغ  ترضح  نآ  لیاضف  زا  ایآ  ياهتساخرب  مالّسلا  هیلع 

هشیاع يارب  ار  یلع  لیاضف  هملس  ّما  ندومن  يروآدای 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  دش و  دراو  یلع  نیب  نآ  رد  میدمآ  وت  هرجحب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نم  هک  يزور  دیایب  تدای 
نآ رب  يدومن  هلمح  يدادـن و  شوـگ  مدرک  تعنم  نم  یئاـمن  همجه  ترـضح  نآ  رب  یتـساوخ  وـت  دیـشک  لوـط  يوـجن  دوـمن و  يوـجن 

لوسر ياهدومن  لوغـشم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ياهدـمآ و  وت  مه  نآ  تسا  نم  هبون  زور  کـی  زور  هن  ره  رد  یتـفگ  راوگرزب و 
نم دحا  هضغبی  هّللا ال  كءارو و  یعجرا  دومرف . وتب  دوب  هدش  خرس  شکرابم  تروص  هک  یتلاح  رد  كانبضغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

!! تسه مدای  یلب  تفگ  هشیاع  یتشگرب  نامیشپ  مدان و  وت  سپ  نامیالا  نم  جراخ  وه  ّالا و  سانلا  نم  مهریغ  نم  یتیب و ال  لها 
كرابم رس  ترضح  نآ  مدومنیم  هیهت  سیح  ياذغ  نم  يدادیم و  وشتسش  ار  ربمغیپ  كرابم  رس  وت  هک  يزور  دیایب  تدای  دومرف  هملس  ما 

ددرگ هداتفا  ورب  طارص  لپ  يور  رب  دنیامن و  سراپ  وا  رب  بأوح  ياهگس  هک  دیراکهنگ  رتش  بحاص  امش  زا  کی  مادک  دومرف  دومن  دنلب 
دومرف هدز  وت  تشپ  رب  تسد  هاگنآ  رما  نیا  زا  ادـخ  لوسرب  ادـخب و  مربیم  هانپ  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  هتـشادرب  سیح  زا  ار  متـسد  نم 

!! تسه مدای  یلب  تفگ  هشیاع  دنک ، لمع  نیا  هک  سک  نآ  یشاب  وت  هکنآ  زا  زیهرپب 
ياهـشفک مالّـسلا  هیلع  یلع  يزور  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  اـب  وت  نم و  اهرفـس  زا  یکی  رد  هک  مرواـیب  تداـی  تفگ  هملـس  ما 

نم دنتساوخ  هزاجا  دندمآ  رمع  قافتاب  رکب  یبا  تردپ  هاگان  میدوب  هتسشن  یتخرد  هیاس  رد  ام  تخودیم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
فلختـسی نم  انتملعا  ولف  انبحـصت  ام  ردق  يردن  ّانا ال  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ  يدـنچ  يوگتفگ  زا  دـعب  دنتـسشن  اهنآ  هدرپ  بقع  میتفر  وت  و 

نارمع نب  نوراه  نع  لیئارـسا  ونب  تقّرفت  امک  هنع  متقّرفتل  تلعف  ول  هناکم و  يرأ  دـق  ّینا  اّما  امهل  لاقف  اـعزفم  كدـعب  اـنل  نوکیل  اـنیلع 
. اجرخ مث  اتکسف 

ادحا رن  ملف  انلزنف  لعنلا  فصاخ  لاقف  مهیلع  ۀفلختـسم  تنک  نم  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  نم  میدمآ  نوریب  ام  اهنآ  نتفر  نوریب  زا  دـعب 
. کلذ وه  لاقف  اّیلع  ّالا  يرأ  ام  هّللا  لوسر  ای  تلقف  اّیلع  ّالا 

مدرم نیب  حالـصا  يارب  تفگ  يوریم  اـجک  ینادـیم  ار  ثیداـحا  نیا  هکنیا  زا  دـعب  سپ  تـفگ  هملـس  ما  تـسه  مداـی  یلب  تـفگ  هشیاـع 
!!؟ موریم

هملـس ما  هکنآ  اب  هدومن  مایق  ادماع  املاع  هدوب  يزیگناهنتف  مزاع  دوخ  هکلب  هدروخن  بیرف  هشیاع  نینمؤملا  ما  دـیئامن  قیدـصت  نایاقآ  سپ 
دومن تکرح  نینمؤملا  ریما  تقیقح  ماقمب  رارقا  اب  دیدرگن ، هّبنتم  کلذ  عم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ثیداحا  دومن  يروآدای  واب 

!!! دیدرگ رایسب  ناناملسم  نوخ  نتخیرب  رجنم  هک  درک  اپرب  ار  گرزب  هنتف  نآ  هرصب و  يوسب 
ضرع هملـس  ما  یتقو  هک  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و  تابثا  رب  تسا  ۀـجح  صن و  نیرتگرزب  لعن  فصخ  ثیدـح  نیا  رد  اـصوصخم 
بلاط یبأ  نب  یلع  زج  نآ  نم و  نیلعن  هدـنزود  دومرف  دوخ  زا  دـعب  یهدـیم  رارق  هفیلخ  ار  وا  هک  یـسک  نآ  تسیک  هّللا  لوسر  ای  دـنکیم 

. تسا هدوبن  یسک 
دـنرگنیم و ار  لبق  نرق  هدراهچ  هّمهم  عیاقو  تقیقح  نیبرود  اب  دـنریگیمن و  رارق  یتداع  چـیه  ریثأـت  تحت  هک  تسنیا  طـقف  نایعیـش  هاـنگ 

قحب تواـضق  هدوـمن و  هدافتـسا  تسا  هدـش  هتـشون  نیقیرف  ءاـملع  هربـتعم  بتک  رد  هـچنآ  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  زا  ضغب  بـح و  نودـب 
. دنیامنیم
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مراهچ هبترم  رد  انامز  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  یـسایس  ياهیزاب  هسیـسد  اب  خـیرات  رد  رهاظ  تروصب  ول  هکنیاب و  دـندقتعم  ۀـهج  نیمهب 
. هتفرگ رارق 

. درب دهاوخن  هدربن و  نایم  زا  ار  ترضح  نآ  قح  رد  هدراو  صوصن  ّتیلضفا و  یگدنامبقع  نیا  یلو 
مالّـسلا و هیلع  یلع  روضح  نودب  هفیقـس  رد  یـسایس ) سئاسد  اب   ) رکب یبا  هک  هدیدرگ  تبث  خیرات  رد  هک  میراد  رارقا  میدـقتعم و  مه  ام 
رمع و يروش  يدرف و  يروتاتکید  قیرطب  مه  وا  زا  دعب  دش و  هدیمان  هفیلخ  راصنا  زا  جرزخ  هلیبق  تفلاخم  اب  هباحـص و  رابک  مشاه و  ینب 

!!؟ دندیدرگ تفالخ  نیشندنسم  ارهاظ  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  ماقم  زا  لبق  نامثع 
. دنتخادنا اهنآ  ندرگب  ار  تفالخ  هقلح  دندومن و  مایق  اهنآ  ناتسدمه  زا  ياهّدع  ینعی  دندوب  قلخلا  ۀفیلخ  اهنآ  هک  توافت  کی  اب  یلو 
. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  صوصنم  هک  تسا  لوسرلا  ۀفیلخ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  یلو 

تاماقمب ار  مهنع  هّللا  یضر  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  هثالث  ءافلخ  هک  یمدرم  نامه  هدوبن  اهنآ  نیب  یتوافت  چیه  دیئامرفیم  یفطلیب  خیش :
. دندومن بصن  تفالخب  صاخشا  نامه  مه  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  دندومن  بصن  اعامجا  تفالخ 

تسا اهنآ  تفالخ  نالطب  رب  لیلد  ثالث  ءافلخ  نییعت  رد  فالتخا 

دیدجت هک  دیئامنیم  یفطلیب  دیدومرف  عامجاب  هراشا  الوا  تسا  راکشآ  حضاو و  يرایسب  تاهج  زا  افلخ  تفالخ  نییعت  رد  توافت  یعاد :
ءافلخ زا  کیچیه  تفالخ  رب  تما  عامجا  هک  مدیناسر  ناتضرعب  الماک  لبق  ياهبش  ار  عامجا  لیلد  ندوب  ساسایب  هک  اریز  دینکیم  بلطم 

. دشن عقاو  رما  ءادتبا  رد 

عامجا نالطب  رب  رگید  لئالد 

ره یتسیاب  هدـعاقلا  یلع  دـینادیم  یعرـش  تباث  تما  يارب  ربمغیپ  ادـخ و  بناج  زا  ار  قح  نیا  تسا و  عامجا  لیلدـب  امـش  ءاّکتا  رگا  ایناث 
يدعب هفیلخ  نییعت  يارب  دـنهد  لیکـشت  ناسـسؤم  ای  ناثوعبم  سلجم  اهیزورما  حالطـصاب  ای  دـنوش  عمج  تما  دوریم  ایند  زا  هک  ياهفیلخ 

هفیلخ و بختنم  درف  نآ  دمآ  تباث  نآ  رب  یقاّفتا  يأر  تفرگ و  رارق  يدرف  ره  رب  القع  عامتجا  امش ) لوقب  ای   ) مومع عامجا  دننک  تبحص 
. دریگ رارق  لمع  دروم  دیاب  راودا  مامت  رد  یعیبط  نایرج  نیا  و  ادخ ) لوسر  هفیلخ  هن   ) دوشیم مدرم  هدیزگرب 

تباث البق  ام  هک  مه  یصقان  عامجا  نامه  یتح  هدشن  عقاو  مالسا  رد  ءافلخ  زا  کیچیه  يارب  ادبا  یعامجا  نینچ  دیئامرفیم  قیدصت  هتبلا  و 
. دشن عقاو  هفاحق  یبا  نب  رکب  یبا  زج  يدحا  يارب  دندوبن ) لخاد  راصنا  مشاه و  ینب  هباحص و  رابک  هک   ) میدومن

نییعت رد  طرـش  عاـمجا  رگا  تسا  هدوب  رکب  یبا  هفیلخ  ّصنب  طـقف  هریغ  مالـسا و  نیثدـحم  نیخروـم و  عـیمج  قاـفتاب  رمع  تفـالخ  اریز 
. دندومنن هعجارم  یمومع  ءارآب  دشن و  عامجا  لیکشت  تفالخب  رمع  نییعت  رد  رکب  یبا  زا  دعب  ارچ  تسا  تفالخ 

تـسا يدنـس  يدـعب  هفیلخ  نییعت  يارب  یئاهنتب  لوا  هفیلخ  لوق  دومن !؟ نیعم  تما  عامجا  تفالخب  ار  رکب  یبا  نوچ  تسا  یهیدـب  خـیش :
يدعب هفیلخ  نییعت  يارب  هفیلخ  ره  لوق  هکلب  تسین  يدعب  هفیلخ  نییعت  رد  تما  ءارآ  نتفرگ  عامجاب و  یجایتحا  رگید  نآ  زا  دـعب  مکحم 

اذل دراذـگن  نادرگرـس  ناریح و  ار  مدرم  دـیامن و  نیعم  ار  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  هک  تسا  هفیلخ  صوصخم  قح  نیا  دراد و  تباث  تیدـنس 
!!؟ دش ربمغیپ  تباث  هفیلخ  هدومن  رارقرب  تفالخب  ار  رمع  عامجالاب  هفالخلا  تباث  رکب  یبا  نوچ 

ار تما  هک  تسا  هفیلخ  هفیظو  دیئوگیم  دیلئاق و  يدعب  هفیلخ  نییعت  رد  امش ) هدیقعب   ) رمالا تباث  هفیلخ  يارب  یقح  نینچ  رگا  الوأ  یعاد :
تسا هدوب  رـشب  يداه  هک  هّوبنلا  تباث  ربمغیپ  زا  ار  قح  نیا  ارچ  دنکیم  تیافک  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  نییعت  رد  اهنت  وا  ّصن  دراذگن و  ناریح 

. دیدومن طقاس 
رب هفلتخم  نطاوم  هددعتم و  تاعفد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ۀیانک  ۀحارـص و  هک  ار  ياهحـضاو  هیلاع  صوصن  همه  نآ  ارچ  و 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 378 

http://www.ghaemiyeh.com


ّصن مه  بشما  میدومن و  هراـشا  اـهنآ  زا  ضعبب  لـبق  ياهبـش  رد  مه  اـم  و   ) تسا رپ  ناـتدوخ  هربـتعم  بتک  رد  دوـمن و  مالّـسلا  هیلع  یلع 
لیوأت و دننام  دیدومن  هدراب  تالیوأت  کی  ره  يارب  زا  دیدادن و  رثا  بیترت  هتفرگ و  هدیدان  دیـسر ) ناتـضرعب  هملـس  ّما  ثیدح  رد  حیرص 

. هدومن در  ار  حیرص  صن  نیا  هدومن و  هملس  ما  ثیدح  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  یکحضم  رییغت 
هللا یلص  ادخ  لوسر  لوق  یلو  دراد ؟ ّتیدنس  تفالخب  رمع  نییعت  رد  رکب  یبا  لوق  دیئامرفیم  لصا  هچ  يور  هک  تسا  بجعت  ياج  اعقاو 

!؟ دیئامنیم هدراب  تاریبعت  هنامیکح  تاملک  نآ  يارب  و  درادن ؟ ّتیدنس  هلآ  هیلع و 
ربمغیپ زا  يروتسد  وچ  مه  ایآ  دیامن  نیعم  ار  يدعب  هفیلخ  دراد  قح  هدش  نّیعم  عامجاب  هک  لوا  هفیلخ  دیئامرفیم  لیلد  هچب  اجک و  زا  ایناث 

. تسا یفنم  باوج  اعطق  تسا  هدیسر 
قلخ بناج  زا  بوصنم  هفیلخ  نامه  دشابیمن  عامجاب  جایتحا  رگید  يدعب  ءافلخ  نییعت  رد  دش  نیعم  عامجاب  هک  لوا  هفیلخ  دـیئوگیم  اثلاث 

!؟ دنکیم تیافک  اهنت  وا  صن  دیامن و  نیعم  ار  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  دراد  قح 

يروش سلجم  رب  ضارتعا 

رما درکن  هفیلخ  نییعت  رمع  دـش  فالخ  رب  نامثع  تفالخ  رد  هکلب  دـش  یلمع  رمع  تفالخ  رد  رما  نیا  طقف  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رما  رگا 
!؟ دومن راذگاو  يرفن  شش  ياروشب  ار 

؟ دوریم نیب  زا  عوضوم  لصا  درک  ادیپ  فالتخا  هک  لئالد  دینادیم  تسیچ  تفالخ  تابثا  رب  نایاقآ  لیلد  تسین  مولعم 
یبا تفالخ  رد  هکنآ  زا  هتـشذگ   ) دنهدب يأر  اقاّفتا  دـنوش و  عمج  دـیاب  تما  عیمج  تسا و  تما  عامجا  تفالخ  تابثا  رب  امـش  لیلد  رگا 

دینادیم طرش  یلّوا  تفالخ  رد  ار  عامجا  رگا  و  دندادن ؟ لیکـشت  یعامجا  نینچ  رمع  تفالخ  رد  ارچ  سپ  دشن ) یعامجا  نینچ  مه  رکب 
. دنکیم تیافک  عامجاب  بوصنم  هفیلخ  صن  طقف  دعب  يافلخ  نییعت  رد  و 

راذـگاو يروتاتکید )  ) ياروشب ار  هفیلخ  نییعت  رکب  یبا  هیور  فالخ  رب  رمع  هفیلخ  و  دـشن ؟ یلمع  رما  نیا  ناـمثع  تفـالخ  رد  ارچ  سپ 
ضوع هدرکن  ادـیپ  دوجو  یئاروش  سلجم  نینچ  یـشحو ) للم  نایم  رد  یتح   ) ملاع ياج  چـیه  رد  هک  یئاروش  سلجم  هچ  مه  نآ  درک ؟

. دومن نیعم  دوخ  رمع  هفیلخ  دشاب ) رثؤم  يردق  اهنآ  تیرثکا  يأر  لوق و  دیاش  هک   ) دنیامن نیعم  تلم  ار  سلجم  ناگدنیامن  هکنآ 

فوع نب  نمحرلا  دبع  تیمکح  رب  ضارتعا 

!؟ داد رارق  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نامرف  رما و  تحت  ار  هّدع  نآ  مامت  تفرگ و  ار  همه  رایتخا  ولج  هکنآ  همه  زا  رتبیجع  و 
نامثع کیدزن  شیوخ  هکنآ  زج   ) داد ّتیـصخاش  ردق  نآ  ار  نمحّرلا  دـبع  یلمع  یملع و  یفرع  یعرـش و  كالم  هچ  يور  تسین  مولعم 
تسا ّقح  تسا  نمحّرلا  دبع  هک  یفرط  ره  تفگ  دوخ  روتسد  رد  هک  دریگب ) ار  يرگید  دراذگیمن و  ار  نامثع  فرط  تشاد  نیقی  دوب و 

اهتنم هدوـمن  يروتاـتکید  داـجیا  مینیبیم  مینک  تقد  بوـخ  یتـقو  دـنوش  میلـست  نارگید  دـیاب  دـیامن  تعیب  نـمحرلا  دـبع  سک  ره  اـب  و 
!؟ دروآ رد  يروش  تروصب 

. دشابیم راتفر  هیور و  نیا  فالخ  رب  یلکب  یسارکمد  نوناق  اهيزورما  لوقب  و 
هک مدومن  رکذ  دانسا  هلـسلس  اب  مه  لبق  ياهبـش  هک  هدومرف  رّرکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  فسأت  بجعت و  ياج  اعقاو 

. راد ثیح  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع 
. لطابلا ّقحلا و  نیب  قرفی  ۀمالا  هذه  قوراف  ّیلع  اذه  دومرف : زین  و 

یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  خـیرات و  رد  رکاسع  نبا  طسوا و  رد  یناربط  هیلح و  رد  میعن  وبا  ظفاح  كردتـسم و  رد  مکاح  هکناـنچ 
ّرد رد  یطویـس  جـهن و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـیارف و  رد  ینیومح  هرـضنلا و  ضاـیر  رد  يربط  نیدـلا  ّبحم  بلاـطلا و  تیاـفک  رد 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  هفیذح  رذ و  یبأ  ناملس و  سابع و  نبا  زا  روثنملا 
هذه قوراف  وه  ربکالا و  قیّدصلا  وه  ۀـمیقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لّوا  ّهناف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اومزلاف  كاذ  ناک  اذاف  ۀـنتف  يدـعب  نوکتس 

. نینمؤملا بوسعی  وه  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی  ۀمالا 
کلس نا  دومرف  راّمعب  ترضح  نآ  هک  مدومن  ضرع  الصفم  هیضام  یلایل  رد  دانـسا  هلـسلس  اب  هک  تسا  رـسای  راّمع  فورعم  ثیدح  رد  و 

ای يدر  یلع  ّکلدـی  يدـه و ال  نع  كّدری  ّیلع ال  راّمع  ای  سانلا  نع  ّلخ  ّیلع و  يداو  کلـساف  ایداو  ّیلع  کلـس  ایداو و  مهّلک  سانلا 
. هّللا ۀعاط  یتعاط  یتعاط و  ّیلع  ۀعاط  راّمع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقمب  شحاف  ملظ 

!!؟ نمحرلا دبع  نامرف  رما و  تحت  دراذگیم  يروش  رد  ار  یلع  رمع  هفیلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  روتسد  فالخ  رب  هاگنآ 
دوخ رد  دوبن  سب  دومن  طقاس  تفالخ  رما  رد  ار  اهنآ  يار  قح  رانک و  رب  ار  هباحص  رابک  زا  همه  نآ  دشن ؟ نیبدب  هاگتـسد  نآب  دوشیم  ایآ 
رما تحت  ار  لطاب  قح و  نیب  قوراف  هک  دندومن  ترـضح  نآب  یگرزب  تناها  دندروآ و  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  شحاف  ملظ  مه  يروش 

!؟ دنداد رارق  نمحرلا  دبع  نامرف  و 
هیلع یلع  تالاح  اهنآ  لاثما  ءایلوالا و  ۀیلح  هباصا و  باعیتسا و  لیبق  زا  لاجر  بتکب  دینک  هعجارم  دیئامن  تواضق  هنافصنم  مرتحم  نایاقآ 
ریما یلوم  ای  هتـشاد  ار  ّتیمکح  ماقم  تقایل  نمحّرلا  دبع  دـینیبب  دیجنـسب  يروش  ءاضعا  رفن  جـنپ  نآ  اب  هکلب  نمحرلا و  دـبع  اب  ار  مالّـسلا 

ندومن لاماپ  اهیزاب  نآ  زا  دوصقم  هتفر و  راکب  یـسایس  ياهیدنبهتـسد  يور  هک  یئاهیـشکقح  هب  دـیربب  یپ  هاگنآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
!!؟ تسا هدوب  موس  هبترم  رد  تیالو  قح 

تفالخ رد  ارچ  سپ  تسمزال  يروش  سلجم  تفالخ  نییعت  رد  هک  هدوب  یلمع  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  روتـسد  رگا  مـالک  هصـالخ 
؟ دشن یلمع  نینمؤملا  ریما  انالوم 

ماسقا زا  کی  مادـک  ایآ  هدـش  لمع  مسق  راـهچ  یلع ) ناـمثع و  رمع و  رکب و  یبا   ) نیدـشار هعبرا  ءاـفلخ  تفـالخ  رد  هک  تسا  بّجعت  و 
نییعت يارب  امـش  دـیئامن  قیدـصت  هدوب  قح  هاوخب  لد  قرط  مامت  رگا  لطاب و  رگید  ماسقا  هدوب و  راـک  رادـم  لـمع و  كـالم  قح و  هعبرا 

. دیرادن هدننکعناق  لیلد  تباث و  قیرط  تفالخ 
تسنآ زا  ریغ  تقیقح  دومن  دیهاوخ  قیدصت  دیرگنب  قیاقحب  هناقیمع  فاصنا و  رظن  اب  دیئآ و  نوریب  تداع  زا  يردق  مرتحم  نایاقآ  رگا  و 

. هدومن ادیپ  نایرج  ارهاظ  هک 
یمع نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 

يادخ يدنبمشچ  زا  متریح 
لزلزتم مه  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  تفالخ  دومن  يرتشیب  قّمعت  وا  رد  امـش ) لوقب   ) دـیاب هک  دـشاب  حیحـص  امـش  تاـنایب  نیا  هچناـنچ  خـیش :

یلع دـندومن  تیوقت  بصن و  تفالخب  ار  مهنع ) هّللا  یـضر  نامثع  رمع و  رکب و  یبا   ) لبق ءاـفلخ  هک  یعاـمجا  ناـمه  هکنآ  يارب  دوشیم 
. دندومن رارق  رب  تفالخب  دندروآ و  زین  ار  ههجو  هّللا  مّرک 

تفالخ هکنآ  لاح  هدوبن و  راک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یلبق  صوصن  هک  دـشابیم  حیحـص  یتقو  امـش  شیامرف  نیا  یعاد :
. هدوب ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  صوصنم  هکلب  هدوبن  تما  عامجاب  طوبرم  مالّسلا  هیلع  یلع 

هدوب ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  صوصنم  یلع  تفالخ 

هک یقح  يذ  ره  اریز  دوب  قح  دادرتسا  تهج  زا  هکلب  دوب  مدرم  عامتجا  عاـمجا و  تهج  زا  هن  تفر  تفـالخ  راـب  ریز  ترـضح  نآ  رگا  و 
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ار دوخ  قح  دیاب  تفر  نایم  زا  عنام  دش و  دوجوم  یـضتقم  دروآ و  تسدـب  یتصرف  تقو  ره  درذـگب  اهلاس  ول  دـنیامن و  بصغ  ار  شقح 
. دریگب

. تفرگ رارق  دوخ  زکرم  رب  قح  دومن و  قح  قاقحا  ترضح  نآ  دش  دوجوم  یضتقم  فرط و  رب  عنام  هک  يزور  نآ  اذلف 
ام هک  ار  تفالخ  صوصن  لئالد و  دیئامرف  هعلاطم  ار  هرـشتنم  ياههداعلا  قوف  تالجم و  دئارج و  تاحفـص  دیدومرف  شومارف  نایاقآ  رگا 

هکلب هدوبن  مدرم  هجوت  عامجا و  تهج  زا  يرهاظ  تفالخ  ماقمب  ترضح  نآ  يرارقرب  هک  میدومن  تباث  میدش و  روآدای  هیـضام  یلایل  رد 
. هدوب قح  دادرتسا  ینآرق و  تایآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  صوصن  تهج  زا 

هفیلخ یـصو و  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  دشاب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیروایب  هیلع  قفّتم  ربخ  کی  دـیناوتیمن  امش 
. دشاب هدرب  یساّبع  يوما و  يافلخ  زا  یمان  ای  دنانم 

هیلع یلع  هک  تسا  دوجوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  يرایـسب  رابخا  هعیـش ) بتک  رتاوت  رب  هوالع   ) ناتدوخ هربتعم  بتک  مامت  رد  یلو 
ناتـضرعب هملـس  ما  ربخ  مه  بشما  میدومن و  هراشا  هتـشذگ  ياهبـش  رد  اهنآ  زا  ضعبب  هک  هدومرف  یفرعم  تیاصو  تفـالخب و  ار  مالّـسلا 

. دیسر
. تسا نم  هفیلخ  رکب  یبا  دومرف  ربمغیپ  هک  هدیسر  مه  ام  رابخا  رد  خیش :

میراذـگیمن باوج  الب  ار  امـش  مه  بشما  میدومن  رکذ  ثیداحا  نآ  نالطب  رب  هک  ار  لبق  ياهبـش  لـئالد  دـیدومرف  شومارف  اـیوگ  یعاد :
یتلا تایرتفملا  نم  یهف  رکب  یبا  لئاضف  یف  درو  ام  ّنا  دیوگ  ةداعسلا  رفس  باتک  رد  ۀغّللا  سوماق  بحاص  يدابآزوریف  نیدلا  دجم  خیش 

. اهبذکب لقعلا  ۀهیدب  دهشی 

دوب رتکیدزن  عامجاب  یلع  تفالخ 

یلع نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  زا   ) نیدـشار ءافلخ  زا  کی  چـیه  يارب  تفالخ  يرهاظ  هقیرط  رد  دـینک  تقد  بوخ  رگا  اـهنیا  رب  هوـالع 
عامتجا تما  عیمج  لمعلا  حیحـص  ناگدـنیامن  ای  دـندرگ  عمج  تما  مامت  هک  دـشن ، عقاو  یعامجا  یـسابع  يوما و  ءافلخ  و  مالّـسلا ) هیلع 
عامجاب مینیبیم  میرگنب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفالخب  رگا  رهاظ  بسح  رب  یلو  دـنهدب ، اهنآ  تفـالخب  يأر  اـقفّتم  دـنیامن و 

هدـیبع وبا  رمع و  طقف  لوا  هبترم  رد  رکب  یبا  تفـالخ  رد  دناهتـشون  ناـتدوخ  ءاـملع  زا  نیخروم  اریز  دـعب  لـبق و  ءاـفلخ  اـت  دوب  رتکیدزن 
ار هدابع  نب  دعـس  هک  جرزخ  هلیبق  اـب  تفلاـخم  تهج  زا  تجاـجل و  يور  سوا  هلیبق  زا  ياهّدـع  دـعب  دـندوب  دراو  حاّرجب  فورعم  نکربق 

یعمج دندومن و  تعیب  عیمطتب  یعمج  و  میداد ) حرـش  هچنانچ   ) دیدهتب یـضعب  رورمب  دعب  دندومن و  تعیب  دـندوب  هدومن  تراما  دـیدناک 
. دندومنن تفالخ  زا  تیعبت  رخآب  ات  هدابع  نب  دعس  تسایرب  راصنا  دننام 

هنابآمتنطلـس تفالخ  هکلب  دوبن  راک  رد  ادـبا  یمومع  ءارآ  ذـخا  یعامجا و  دـش  رارق  رب  اهنت  رکب  یبا  روتـسدب  طـقف  رمع  تفـالخ  اـما  و 
!؟ دش ماجنا 

!! تسشن تفالخ  دنسم  رب  داد  روتسد  رمع  هک  يروتاتکید )  ) ياروش سلجم  یسایس  هدولاش  يور  نامثع  اما  و 
هدمآ هنیدمب  تفالخ  رابردب  یهاوخداد  ۀهج  افداصت  هک  نیملسم  دالب  ناگدنیامن  بلاغ  ابیرقت  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هقیرط  رد  اما  و 

. دیدرگ رقتسم  يرهاظ  تفالخ  دنسم  رب  ترضح  نآ  اهنآ  همه  رارصاب  دندومن و  تکرش  دندوب  هداد  لیکشت  یگرزب  عامجا 
. هدوب تفالخ  نییعت  يارب  هنیدم  رد  نیملسم  دالب  ناگدنیامن  عامجا  بحاص  هلبق  باون :

لئابق ناگرزب  موق و  ءامعز  زا  نیملـسم  دالب  بلاـغ  زا  يرایـسب  تیعمج  هکلب  دوب  رارق  رب  تفـالخ  دنـسم  رب  موس  هفیلخ  زونه  ریخ  یعاد :
ماقمب کیدزن  هک  نارگید  ناورم و  حـیبق  تشز و  تاکرح  هریغ و  هیما و  ینب  ملاظ  رئاج  ماّکح  لاّمع و  زا  تیاکـش  لاـح و  ضرع  ۀـهج 

ياهیراکهتسنادن هطـساوب  دندوب  اهنآ  رد  مه  هباحـص  رابک  هک  عامجا  نآ  تبقاع  هک  دندش  عمج  هنیدم  رد  تفالخ  رابردب  دندوب  تفالخ 
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. دیدرگ وا  لتقب  رجنم  هباحص  رابک  نینمؤملا و  ریما  هناقفشم  حیاصنب  ندادن  شوگ  نامثع و  دوخ 
انالوم هناخ  رد  عامجا  تلاحب  دندوب  رـضاح  هنیدم  رد  افداصت  هک  نیملـسم  دالب  ماوقا  ءامعز  لئابق و  ناگرزب  مامت  قافتاب  هنیدم  لها  اذـل 

نینچ دـندومن و  تعیب  راوگرزب  نآ  اـب  اـعامجا  هدروآ و  دجـسمب  رارـصا  ساـمتلاب و  ار  ترـضح  نآ  دـنتفر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هنیدـم لها  رایتخا  هدارا و  لیم و  يور  هک  دـشن  عقاو  ترـضح  نآ  زا  لبق  ثالث  ءاـفلخ  زا  کیچـیه  يارب  تعیب  لوا  رد  ارهاـظ  یعاـمجا 

. دنسانشب تفالخب  ار  وا  دنشکب و  یصخاش  درف  کی  يوسب  تعیب  تسد  نیملسم  دالب  ءامعز  قافتاب 
تفالخ رب  ام  لیلد  هکلب  مینادیمن  ترـضح  نآ  يارب  تفالخ  لیلد  ار  نآ  ام  دـش  عقاو  ترـضح  نآ  يارب  هک  یعامتجا  عامجا و  نینچ  اب 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ادخ و  صن  دیجم و  نآرق  ترضح  نآ 
. دندومنیم نیعم  ار  دوخ  هفیلخ  یصو و  دنوادخ  رماب  هک  ءایبنا  مامت  هریس  قباطم 

اب هکنآ  يارب  دیدومرف  هابتشا  اوهـس  ای  ادمع  منادیمن  تسا  هدوبن  یتوافت  ءافلخ  رئاس  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیب  دیدومرف  اثلاث 
. تسا هدوب  يرایسب  توافت  تما  مامت  هکلب  ءافلخ  مالّسلا و  هیلع  یلع  نیب  هک  تسا  تباث  تما  عامجا  هکلب  لقن  لقع و  لئالد 

هدوب ءافلخ  ریاس  زا  زیامتم  مالّسلا  هیلع  یلع 

بوصنم ءافلخ  اهنآ  هک  تسنآ  هدوب  ءافلخ  ریاس  زا  زیامتم  ۀـهج  نیمهب  هتـشاد و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هک  يزایتما  نیلوا 
ادخ هدشنییعت  تسا  یهیدب  تسا  هدوب  ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  بوصنم  هفیلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو  دـناهدوب  قلخ  زا  یتیعمج  بناج  زا 

. دراد رایسب  قرف  صوصنم  ریغ  هفیلخ  اب  صوصنم  هفیلخ  هک  دنادیم  یلقاع  ره  تسا  قلخ  هدشنییعت  زا  زاتمم  اقح  ربمغیپ  و 
نآ ياوقت  فرـش و  لضف و  ملع و  ماقم  دیامنیم  زاتمم  تما  عیمج  ءافلخ و  ریاس  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ياهزاتمم  تفـص  نیرتمهم  و 

( تسا مولعم  همه  دزن  اهنآ  تلاح  هک  نویرکب  بصاون و  جراوخ و  زا  یلیلق  هّدـع  ءانثتـساب   ) تما ءاـملع  عیمج  قاـفتاب  هک  تسا  ترـضح 
. هدوب تما  همه  زا  ياقتا  فرشا و  یضقا و  لضفا و  ملعا و  ربمغیپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع 

نآرق تادییأت  اب  مدومن  لقن  ناتدوخ  هربتعم  بتک  زا  هتشذگ  ياهبـش  رد  رمع  رکب و  یبا  لوق  زا  یتح  باب  نیا  رد  يرایـسب  رابخا  هچنانچ 
. دوش تقیقح  فشک  ات  مناوخیم  امش  يارب  زا  متفگن  لبق  ياهبش  رد  هک  دمآ  مدای  رد  يربخ  زاب  مه  کنیا  دیجم 

ظفاح یبرقلا و  ةدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  بقانم و  رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما 
هک دـناهدومن  لقن  هفلتخم  تارابع  ظافلاب و  اررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  اـهنآ  ریغ  دوخ و  ننـس  رد  یعفاـش  یقهیب  رکب  وبا 

. هّللاب كرشلا  ّدح  یلع  وه  هّللا و  یلع  ّدارلاک  ّیلع  ّدارلا  ّیلع و  ّدارلاک  هیلع  ّدارلا  مکاضقا و  مکلضفا و  مکملعا و  یلع  دومرف 
ریما لیـضفتب  لوق  تسا  هتـشون  هغالبلا  جـهن  حرـش  تادـلجم  زا  ياج  دـنچ  رد  تسا  امـش  ءاملع  فارـشا  زا  هک  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ینعم نیاب  قیدصت  نویدادغب  خویـش  دناهدوب و  نآب  لئاق  نیعبات  باحـصأ و  زا  يرایـسب  هک  میدـق  تسا  یلوق  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

. دناهدومن
(. مدومن مالک  حاتتفا  یعاد  ياچ  فرص  هضیرف و  ءادا  زا  سپ  دنتساخرب  زامن  يارب  نایاقآ  تساخرب  ءاشع  زامن  مالعا  ناذا  يادص  نوچ  )

تالامک لئاضف و  سوؤرب  هراشا 

حرط لاؤس  قیرطب  کنیا  هک  مدروخ  رب  یعوضومب  مرکف  نایاپ  رد  اـت  مدومن  اـهرکف  یعاد  دـیدوب  زاـمن  لوغـشم  هک  امـش  ناـیاقآ  یعاد :
. میامنیم

. تسا زیچ  هچب  امش  رظن  رد  دیامنیم  مدقت  قح  داجیا  هک  دارفا  ریاس  رب  يدرف  ره  تلیضف  تفارش و  دیئامرفب 
، درمش تالامک  لیاضف و  سوءر  ناوتیم  هک  یلوا  هجرد  رد  یلو  تسا  رایسب  تلیضف  تفارش و  قرط  هتبلا  توکـس ) يردق  زا  دعب  : ) خیش
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. يراکزیهرپ يوقت و  شناد 3 ، ملع و  كاپ 2 ، داژن  بسن و  دروآ 1 ، رامشب  ناوتیم  ار  زیچ  هس  لوسر  ادخب و  نامیا  زا  دعب 
میوشیم و ثحب  دراو  دیدومرف  باختنا  تالامک  لئاضف و  سوءر  ناونعب  امـش  هک  قیرط  هس  نیمه  زا  مه  ام  رجالا  مکل  هّللا  نسحا  یعاد :

تاهّما هیلاع و  صئاصخ  نیا  عماج  هک  اهنآ  زا  کی  ره  یلو  دندوب  یصئاصخ  کی  ياراد  مهریغ  ءافلخ و  زا  معا  هباحص  زا  کی  ره  هتبلا 
. تسا مّلسم  اهنآ  يارب  مدقت  قح  هیلقن  هیلقع و  دعاوق  يور  دندوب  لئاضف 

اب هک  دـیئامن  قیدـصت  هدوب  تداعـس  تدایـس و  رادمچرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هثالث  صئاصخ  نیا  رد  هک  میدومن  تباث  رگا 
رگم هدـیدرگن  طقاس  تفـالخ  ماـقم  زا  تسا و  هدوب  تفـالخ  رماـب  یلوا  راوگرزب  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هدراو  صوصن 

. دندراذگ تحلصم  ار  شمان  هغالبلا ) جهن  حرش  لوا  دلج  رد ص 46  دیدحلا  یبا  نبا  هدیقعب  هک   ) یسایس ياهیزاب  هسیسدب 

مالّسلا هیلع  یلع  كاپ  بسن  رد 

دسریمن و مالّسلا  هیلع  یلع  تفارشب  يدحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  صخش  زا  دعب  هک  تسا  مّلسم  داژن  بسن و  عوضوم  رد  الّوا 
رباـکا زا  نیبّصعتم  یّتح  هدومن  ناریح  وحم و  ار  ءـالقع  لوقع  هک  دـشابیم  ناـبات  هدنـشخرد و  كاـپ و  ترـضح  نآ  داژن  بسن و  يردـقب 

رمع نب  دوعـسم  نیدلا  دعـس  یبصان و  ظحاج  رحب  نب  ورمع  نامثع  وبا  یچـشوق و  دّمحم  نب  یلع  یلوم  نیدلا  ءالع  دننام  ناتدوخ  ءاملع 
. دحا انب  ساقی  تیبلا ال  لها  نحن  دیامرفیم  هک  ههجو  هّللا  مرک  یلع  تاملک  رد  میناریح  وحم و  ام  دنیوگ  ینازاتفت 

نم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لاب  ساقی  دومرف ال  يرهاظ  تفالخ  ماقمب  ندیـسر  زا  دعب  هک  تسا  هغالبلا  جـهن  مود  هبطخ  نمـض  زین  و 
مهل یلاتلا و  قحلی  مهب  یلاغلا و  ءیفی  مهیلا  نیقیلا  دامع  نیدلا و  ساسا  مه  ادبا  هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يّوسی  دـحا و ال  ۀـمالا  هذـه 

. هلقتنم یلا  لقن  هلها و  یلا  ّقحلا  عجر  ذا  نآلا  ۀثارولا  ۀیصولا و  مهیف  ۀیالولا و  قح  صئاصخ 
نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  دمحم  لآ  لیلج  نادناخ  ترضح و  نآ  تفالخ  مدقت  قح  ّتیولوا و  رب  هلماک  تلالد  ترضح  نآ  تانایب  نیا 

. دراد
ریم هک  مدرک  ضرع  لبق  ياهبش  هچنانچ  دناهتـشاد  ار  ینعم  نیا  قیدصت  مه  نیفلاخم  هکلب  تسا  ترـضح  نآ  دوخ  مالک  هن  تالمج  نیا 

باحـصا هرامـش  تقو  رد  تفگ  هک  دـنکیم  لـقن  رمع  نب  هّللا  دـبع  زا  لـئاو  یبا  زا  یبرقلا  ةدوـم  زا  متفه  تدوـم  رد  ینادـمه  یلع  دـیس 
لوسر عم  وه  دـحا  هب  ساقی  تیبلا ال  لها  نم  ّیلع  تفگ  دـش  هچ  یلع  مان  سپ  تفگ  يدرم  ناـمثع  رمع و  رکب و  یبا  میتفگ  اـم  ربمغیپ ،

. هتجرد یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا 
نب دمحا   ) مردپ زا  مدرک  لاؤس  تفگ  هک  لبنح  نب  هّللا  دـبع  زا  مدینـش  تفگ  هک  دـنکیم  لقن  يدادـغب  يزرک  دـمحم  نب  دـمحا  زا  زین  و 

تفگ تسا  اجک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  اباب  متفگ  سپ  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  تفگ  وا  هباحص  لیـضفت  زا  هلبانحلا ) ماما  لبنح 
. ءالؤه هب  ساقی  تیبلا ال  لها  نم  وه 

نآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دـعب  ثیح  نیا  زا  ینامـسج و  یناروـن و  دراد  هبنج  ود  مالّـسلا  هیلع  یلع  بـسن  هـکنآ  رتبـجع 
. تسا هدوب  درفب  رصحنم  ترضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  وا  تکرش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ینارون  تقلخ  رد 

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  مدقت  قح  تقلخ  یقیقح  يانعم  ّتینارون و  هبنج  زا 
یعفاش هیقف  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  دنـسم و  تمظع  اب  باتک  رد  هلبانحلا ) ماما   ) لبنح نب  دمحأ  ماما  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ 

زا دـنیامنیم  لقن  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوئـسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  بقاـنم و  رد  یعفاـش  یلزاـغم  نبا  یبرقلا و  ةدوم  رد 
ماع فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  نم  هّللا  يدی  نیب  ارون  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انا و  تنک  دومرف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
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ّیلع یف  ةّوبنلا و  ّیفف  بلّطملا  دـبع  بلـص  یف  انقرتفا  یّتح  دـحاو  رون  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  یلاعت  هّللا  قلخ  اّـملف 
. ۀفالخلا

ّنا یف  ۀـنماثلا  ةّدوملا  تراـبع  نیاـب  هداد  عوضوم  نیمهب  صاـصتخا  ار  یبرقلا  ةدوم  زا  مشه  ةدوم  یعفاـش  هیقف  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  و 
. نیملاعلا نم  دحا  طعی  مل  ام  لاصخلا  نم  ّیلع  یطعا  دحاو  رون  نم  اّیلع  هّللا و  لوسر 

تفگ هک  تسا  موس  هفیلخ  نافع  نب  نامثع  زا  تسا  ضرعتم  مه  یعفاـش  یلزاـغم  نبا  هدومن و  لـقن  تدوم  نیا  رد  هک  يراـبخا  هلمج  زا 
بکر مدآ  هّللا  قلخ  اّملف  ماع  فـالآ  ۀـعبراب  مدآ  قلخی  نا  لـبق  دـحاو  رون  نم  ّیلع  اـنا و  تقلخ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

. ۀّیصولا ّیلع  یف  ةّوبنلا و  ّیفف  بلّطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یّتح  دحاو  ءیش  لزی  ملف  هبلص  یف  رونلا  کلذ 
. ّیلع ای  ۀمامالا  ۀّیصولا و  کیف  ۀلاسرلا و  ةوبنلا و  ّیفف  دومرف  هدومن  یلعب  باطخ  دسیونیم  ربخ  نیا  زا  دعب  رگید  ربخ  رد 

هدومن لقن  سودرف  باتک  بحاص  زا  رصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرـش  مود  دلج  رد ص 450  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  ار  ربخ  نیمه  زین  و 
نیطمـسلا دئارف  یملید و  سودرف  یعفاش و  یلزاغم  نبا  بقانم  دئاوفلا و  عمج  زا  ةّدوملا  عیبانی  لوا  باب  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  و 

ار امهیلع  هّللا  تاولـص  یلع  دّـمحم و  ینارون  تقلخ  ینعم  داحتا  تارابع و  ظافلأ و  رد  یفـالتخا  رـصتخمب  یمزراوخ  بقاـنم  ینیومح و 
رد یتمسق  دندش  ادج  مه  زا  بلطملا  دبع  بلـص  رد  ات  دندوب  رون  کی  ود  ره  هکنیا  دنیامنیم و  لقن  لاس  نارازه  هب  قیالخ  تقلخ  زا  لبق 

مالّسلا هیلع  یلع  تفر  بلاط  وبأ  بلـص  رد  رگید  فصن  دمآ و  دوجوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هک  تفرگ  رارق  هّللا  دبع  بلص 
دندومن باختنا  تفالخ  تماما و  تیاصو و  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تلاسر و  توبن و  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دمآ  دوجوب 

. هدراو رابخا  هلمج  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دوخ  نایب  هچنانچ 
هرکذت و رد ص 28  يزوج  نبا  طبس  نیـسحلا و  لتقم  مراهچ  لصف  بقانم و  مهدراهچ  لصف  رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبأ  و 

ماش ثدحم  ظفاح  زا  ادنسم  ربخ  جنپ  بلاطلا  تیافک  باب 87  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هّمهملا و  لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا 
رون کی  زا  یلع  نم و  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنیامنیم  لـقن  دوخ  دانـساب  یناربط  مجعم  زا  قارع  ثدـحم  ظـفاح  و 

زا هک  دشابیم  هدئافرپ  یلاع و  رایسب  لصفم و  رابخا  نآ  زا  ضعب  میدش و  ادج  مه  زا  بلطملا  دبع  بلص  رد  ات  میدوب  مه  اب  میدش و  قلخ 
(. دنیامن هعجارم  باتک  نآب  دنابلاط  هک  یناسک   ) میامنیم يراددوخ  اهنآ  مامت  رکذ  زا  راصتخا  تهج 

نکمم دنـشاب  هدومن  لقن  یترابعب  کی  ره  تاور  هدومرف و  سلجم  کی  رد  ترـضح  هک  تسین  تهج  نآ  زا  ظاـفلا  تاراـبع و  فـالتخا 
. دوشیم مولعم  رابخا  دوخ  قایس  زا  هچنانچ  دشاب  هدومرف  نایب  فلتخم  ياهناکم  رد  تسا 

مالّسلا هیلع  یلع  ینامسج  بسن  رد 

. تسا ترضح  نآ  هصوصخم  لیاضف  صئاصخ و  زا  هک  تسا  گرزب  یتفارش  ياراد  اّما  ابأ و  مه  ینامسج  هبنج  زا  اّمأ  و 
رون نآ  یکاپان  محر  بلـص و  رد  دندوب و  تسرپادـخ  دّـحوم و  یگمه  رـشبلا  وبا  مدآب  ات  نارگید  فالخ  رب  ترـضح  نآ  دادـجأ  ءابآ و 

. رارق نیا  زا  تسا ، هدوبن  هباحص  زا  يدحأ  يارب  زا  راختفا  نیا  تفرگن و  رارق  كاپ 
(9  ) بعک نب  ( 8  ) ةّرم نب  ( 7  ) بالک نب  ( 6  ) یصق نب  ( 5  ) فانم دبع  نب  ( 4  ) مشاه نب  ( 3  ) بلطملا دبع  نب  ( 2  ) بلاط یبأ  نب  ( 1  ) یلع

سایلا نب  ( 17  ) ۀکردم نب  ( 16  ) ۀمیزخ نب  ( 15  ) ۀنانک نب  ( 14  ) رضن نب  ( 13  ) کلام نب  ( 12  ) رهف نب  ( 11  ) بلاغ نب  ( 10  ) يؤل نب 
تنب نب  ( 26  ) سیمهلا نب  ( 25  ) عسیلا نب  ( 24  ) ددا نب  ( 23  ) ّدا نب  ( 22  ) ناندـع نب  ( 21  ) دـعم نب  ( 20  ) رازن نـب  ( 19  ) رـضم نب  ( 18)

نب ( 34  ) روحات نب  ( 33  ) خرات نب  ( 32  ) هّللا لیلخ  میهاربا  نب  ( 31  ) لیعامسا نب  ( 30  ) رادیق نب  ( 29  ) لمح نب  ( 28  ) نامالس نب  ( 27)
نب ( 43  ) کمل نب  ( 42  ) حون نب  ( 41  ) ماس نب  ( 40  ) ذشخفرا نب  ( 39  ) حلاش نب  ( 38  ) رباع نب  ( 37  ) غلات نب  ( 36  ) وغربا نب  ( 35  ) عوراش

مهیلع رـشبلا  یبا  مدآ  نب  ( 50  ) ثیش نب  ( 49  ) شونا نب  ( 48  ) نانیق نب  ( 47  ) لئالهم نب  ( 46  ) درای نب  ( 45  ) خونخا نب  ( 44  ) خلشوتم
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( درادن ینابات  عشعشم  بسن  نینچ  يدحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب   ) مالّسلا
ام تسین  نینچ  رما  دیدومرف  هابتـشا  ارهاظ  دندوب  دّحوم  یگمه  رـشبلا  وبأ  مدآب  ات  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  دادجا  ءابآ و  دیدومرف  هکنیا  خیش :
هک لـیلخ  میهاربا  ردـپ  رزآ  لـیبق  زا  دـندوب  ناتـسرپتب  نیکرـشم و  راوگرزب  نآ  ءاـبآ  رد  مینیبیم  هکنآ  يارب  میتـسه  رهاـظب  رومأـم  مه 

. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َکَمْوَق  َو  َكارَأ  یِّنِإ  ًۀَِهلآ  ًامانْصَأ  ُذِخَّتَت  َأ  َرَزآ  ِهِیبَِأل  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  دیامرفیم  هک  هفیرش  هیآ  حیرصتب 

نآ باوج  هدوب و  رزآ  هک  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ردپ  رد  لاکشا 

هک مینیبیم  اـم  هک  اریز  دـسریمن  یعاد  رظنب  يرگید  زیچ  تداـع  يور  فالـسأ  زا  ّتیعبت  زج  امـش  رّکفت  قّمعت و  نودـب  ناـیب  نیا  یعاد :
ینعی دنشاب  هدرک  كاپ  دسریم  رفک  كرشب و  اعطق  اهنآ  تبسن  هک  هباحص  زا  ار  دوخ  بوبحم  فالـسا  هکنیا  يارب  امـش  نارقأ  فالـسأ و 
نأشلا میظع  ربمغیپ  دادجا  ءابآ و  رد  هک  دندش  یضار  دننادن  صقن  ببس  ار  كرشم  ردام  ردپ و  دنیامن و  رود  اهنآ  زا  ار  یبسن  صقن  نیا 
صقن نیا  زا  ار  دوخ  خویـش  فالـسا و  ات  دنیامن ، یهتنم  رفک  كرـشب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بسن  و  دراو ، یکرـشم  دوخ 

!!؟ دنزاس يّربم 
تبحم اجیب و  ندرک  اپ  تسد و  جاجل و  دانع و  زج  هک  هدیمهف  دنمشناد و  نامدرم  زا  اهـضرغ  لامعإ  نینچ  تسا  فسأت  یـسب  ياج  اعقاو 

وگاو یـسلجم  هچ  مه  رد  هدوـمن و  اـهنآ  راـتفگ  زا  ّتیعبت  تداـع  يور  مه  امـش  دوـمن و  لـمح  ناوـتن  رگید  زیچب  دوـخ  ياـیلواب  دادو  و 
!! دیئامنیم

. رزآ هن  هدوب  خرات  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترضح  ردپ  هک  تسا  قافتا  ار  باسنا  ءاملع  هک  دینادیم  دوخ  هکنآ  لاح  و 
ردـپ هک  دراد  تحارـص  نآرق  هکنیا  اب  دـیروآیم  نآرق  لباقم  ار  باسنأ  ءاملع  هّیرظن  دـیاقع و  دـیئامنیم  صن  لباقم  داـهتجا  امـش  خـیش :

. تسا هدوب  تسرپتب  رزآ  میهاربا  ترضح 
رظن ناعما  تقد و  يردـق  اذـل  نآرق  قئاقحب  ندرب  یپ  رگم  میرادـن  یفدـه  نوچ  هکلب  میئامنیمن  صن  لباقم  داـهتجا  هاگچـیه  اـم  یعاد :

هیآ نیا  هک  میمهفیم  دنتـسه  نآ  نّیبم  نآرق و  لدـع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ترتع  تیب و  لها  یئاـمنهارب  میئاـمنیم  يرتشیب 
. دننکیم باطخ  ردپ  ار  ردام  رهوش  ومع و  تسا  لومعم  فرع  رد  هکنآ  هچ  تسا  روهشم  ماع  فرع  هدعاق  يور  هفیرش 

ندرم زا  دـعب  هدوب  ومع  هکنآ  رب  هوالع  هکنآ  رگید  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  میهاربإ  ترـضح  يومع  هکنآ  یکی  تسا  لوق  ود  رزآ  هراـبرد  و 
باـطخ ردـپ  ار  وا  میهاربا  ترـضح  ۀـهج  ود  زا  اذـلف  تفرگ  ار  ترـضح  نآ  رداـم  مالّـسلا  هـیلع  مـیهاربإ  ترـضح  ردـپ  خراـت  شردارب 

. هدناوخیم ردپ  ار  وا  گرم  مد  ات  هدوب و  ترضح  نآ  ردام  رهوش  هکنآ  رگید  ندوب و  ومع  ۀهج  زا  یکی  دندومرفیم 
هدناوخ ردپ  ار  ردام  رهوش  ای  ومع  هک  دوش  تفای  یلیلد  نآرق  دوخ  رد  هکنآ  رگم  مینک  رظن  فرص  میناوتیمن  نآرق  تحارص  زا  ام  خیش :

. تسا لوبق  لباق  ریغ  صقان و  امش  لیلد  دومن ) هماقا  دیناوتن  زگره  و   ) دومن هماقا  دیناوتن  یلیلد  نینچ  رگا  دنشاب و 
. ددرگ لزلزتم  ناتتانایب  ماکحتسا  لیلد  هماقا  تقو  رد  هک  دیئامرفن  تبحص  یمکحم  نیاب  یعاد :

هروس 2 هیآ 127  اـهنآ  هلمج  زا  هک  هدـیدرگ  ناـیب  لومعم  فرع  دـعاوق  يور  هک  تسه  يرئاـظن  دـیجم  نآرق  تاـیآ  دوـخ  رد  هکنآ  هچ 
: دیامرفیم هدومن  رکذ  گرم  ماگنه  شنادنزرف  اب  ار  بوقعی  ترـضح  باوج  لاؤس و  هک  تسا  وگاعد  ضرع  رب  دهاش  هک  دـشابیم  هرقب ) )

. ًادِحاو ًاهلِإ  َقاحْسِإ  َو  َلیِعامْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  َِکئابآ  َهلِإ  َو  َکَهلِإ  ُُدبْعَن  اُولاق  يِدَْعب  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ِهِینَِبل  َلاق  ْذِإ 
لیعامـسا تسا و  قاحـسا  بوقعی  بانج  ردپ  دـیجم  نآرق  تداهـشب  هکنآ  يارب  تسا  لیعامـسا  هملک  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  دوصقم  دـهاش 

. دناوخیم ردپ  ار  وا  دندرکیم  باطخ  بأ  ار  ّمع  هک  فرع  هدعاق  يور  نآرق  رد  یلو  وا  ردپ  هن  تسا  بوقعی  يومع 
نامه نآرق  رد  مه  دنوادخ  دندناوخ  ردپ  ار  ومع  مه  ردپ  باوج  رد  اذل  دندناوخیم  ردپ  ار  ومع  افرع  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  نادنزرف  نوچ 

. هدومرف رکذ  ار  باوج  لاؤس و 
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هدناوخ ردپ  ار  وا  افرع  مه  نآرق  رد  هدناوخیم  ردپ  افرع  ار  شردام  رهوش  ومع و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  مه  هدعاق  نامه  يور 
. رزآ هن  هدوب  خرات  ع )  ) میهاربا ترضح  ردپ  هک  تسا  ملسم  باسنا  طباض  ملع  خیرات و  لیلدب  الا  و 

دندوب هللااب  نمؤم  یگمه  هکلب  هدوبن  كرشم  ربمغیپ  تاهّما  ءابا و  رد 

ِیف َکَـبُّلَقَت  َو  دـیامرفیم  هک  تـسا  ءارعـش )  ) هروـس 26 هیآ 219  هدوـبن  رفاـک  كرـشم و  ربـمغیپ  دادـجأ  ءاـبآ و  رد  هـکنیا  رب  رگید  لـیلد 
دیجم نآرق  رـسفم  و  تما ) ربح   ) ساـبع نبا  زا  امـش  ءاـملع  زا  نارگید  هدوملا و  عیباـنی  باب 2  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  َنیِدِجاَّسلا 
حافـس ریغ  حاکن  نم  هیبأ  بلـص  نم  هجرخا  یّتح  ّیبن  یلا  ّیبن  نیدّحوملا  بالـصا  نم  هبلقت   » هک هفیرـش  هیآ  يانعم  رد  دناهدومن  تیاور 

«. مدآ ندل  نم 
ریـسفت رد  تسا  ثیدح  باحـصا  ماما  هک  یبلعث  ماما  یتح  دـناهدومن  لقن  امـش  ءاملع  همه  هک  تسا  يروهـشم  ثیدـح  لئالد  هلمج  زا  و 
دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  ةدوملا  عیباـنی  باب 2  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  هدومن و  لقن  دوخ 

نم ینلقنی  هّللا  لزی  مل  ّمث  میهاربا  بلـص  یف  یب  فذـق  ۀنیفـسلا و  یف  حوـن  بلـص  یف  ینلعج  مدآ و  بلـص  یف  ضرـالا  یلا  هـّللا  ینطبها 
. ّطق حافس  یلع  ایقتلی  مل  نیوبا  نیب  نم  ینجرخا  یّتح  ةرهاطلا  ماحرالا  یلا  ۀمیرکلا  بالصالا 

. ۀّیلهاجلا سندب  ینسندی  مل  تسا  هدومرف  رگید  ربخ  رد  و 
تیربک حرـش  یبلح و  حالـصلا  نبا  هب  روهـشم  دمحا  نب  نیدلا  نیز  نب  نیدـلا  حالـص  خیـش  راکفالا  راکبا  باتک  زا  باب  نامه  رد  زین  و 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  دنکیم  لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  یلصفم  ثیدح  ینانمس  هلودلا  ءالع  زا  رداقلا  دبع  خیـش  رمحا 
دیامرفیم هک  ثیدح  رخآ  ات  مهد  حرش  تسین  یضتقم  سلجم  تقو  هک  دهدیم  یئاهباوج  ترضح  هدومن  هّللا  قلخ  ام  لوا  زا  لاؤس  هلآ  و 

هنم بلّطملا و  دـبع  نب  هّللا  دـبع  یبا ، بلـص  یلا  هّللا  هلـصوا  نا  یلا  رهاـط  یلا  رهاـط  نم  ّبیط و  یلا  ّبیط  نم  يرون  هّللا  لـقنی  اذـکه  و 
. نیّیبّنلا متاخ  نیلسرملا و  دّیس  ینلعجف  ایندلا  یلا  ینجرخا  مث  ۀنمآ  یّما  محر  یلا  هّللا  هلصوا 

هدوبن يرفاک  ترـضح  نآ  دادجا  ءابآ و  رد  هک  دناسریم  مدـشیم  هداد  لاقتنا  رهاط  يوسب  رهاط  زا  ّبیط و  يوسب  ّبیط  زا  دـیامرفیم  هکنیا 
نم لـقنا  لزا  مل  دومرف  یتقو  سپ  تسا  سجن  یکرـشم  رفاـک و  ره  ٌسََجن ، َنوُکِرْـشُْملا  اَـمَّنِإ  دـیامرفیم  هک  دـیجم  نآرق  مکحب  هکنآ  هچ 

تباث مدـشیم  لقتنم  هزیکاپ  كاپ و  تارهاط و  ماحرا  يوسب  نیرهاط  بالـصا  زا  هتـسویپ  ینعی  تارهاـطلا  ماـحرا  یلا  نیرهاـطلا  بالـصا 
. دندوبن كرشم  ترضح  نآ  دادجا  ءابآ و  سپ  دناسجن  نیکرشم  نوچ  هک  دنکیم 

یندلو ام  ءیش و  ۀّیلهاجلا  حافس  یف  یندلو  ام  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  ریبک  زا  القن  عیبانی  باب 2  نامه  رد  زین  و 
. مالسالا حاکنک  حاکن  ّالا 

یلص هّللا  لوسر  ءابآ  فصو  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا  یلوم  هک  دیاهدومنن  هعلاطم  ار  هغالبلا  جهن  مجنپ  دص و  هبطخ  ایآ 
ماحرالا تارّهطم  یلا  بالـصالا  میارک  مهتخـسانت  ّرقتـسم  ریخ  یف  مهّرقا  عدوتـسم و  لـضفا  یف  مهعدوتـساف  هدومرف  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا 
نداعملا لضفا  نم  هجرخاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یلا  هناحبـس  هّللا  ۀمارک  تضفا  یّتح  فلخ  هّللا  نیدب  مهنم  ماق  فلـس  یـضم  امّلک 

. هئانما اهنم  بختنا  هئایبنا و  اهنم  عدص  یّتلا  ةرجش  نم  اسرغم  تامورألا  ّزعا  اتبنم و 
رد مه  نآ  دوصقم  تابثا  يارب  منکیم  نامگ  میامن  لیلد  هماقا  دیاب  سلجم  تقو  رخآ  ات  مروایب  امـش  يارب  لئالد  لیبق  نیا  زا  مهاوخب  رگا 

نمؤم و یگمه  مالّـسلا  هیلع  رـشبلا  وبا  مدآ  هب  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دادجا  ءابآ و  دننادب  هک  دشاب  یفاک  فاصنا  اب  نایاقآ  لباقم 
. نارگید زا  ناردپ  تالاحب  دنرتهاگآ  تلاسر  نادناخ  تراهط و  تیب  لها  تیبلا  یف  امب  يردا  تیبلا  لها  تسا  یهیدب  دناهدوب  دحوم 

ءابآ و هک  تسا  تباث  دوخ  يدوخب  دناهدوب  دّحوم  نمؤم و  یگمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دادجا  ءابآ و  هک  دـش  تباث  هکنیا  زا  سپ 
. دناهدوب دّحوم  نمؤم و  یگمه  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  دادجا 
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یلع دّـمحم و  هک  دـناهدومن  لقن  هعیـش ) رابخأ  رد  رتاوت  رب  هوـالع   ) ناـتدوخ ءاـملع  هک  يراـبخا  يور  زا  میدومن  تباـث  ـالبق  هکنآ  يارب 
بلطملا دبع  بانج  بلص  رد  ات  دناهدوب  مه  اب  هزیکاپ  كاپ و  ماحرا  بالـصا و  عیمج  رد  دناهدوب و  رون  کی  مالّـسلا  تاولـصلا و  امهیلع 

. دندیدرگ ادج  مه  زا 
مکح یلقع  يذ  ره  لقع  سپ   ) هدوب مه  یلع  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اج  ره  دـندوب  مه  اب  تینامـسج  تینارون و  ملاـع  رد 

هّللا لوسرب  تسا  صاخشا  نیرتکیدزن  هزنم و  هزیکاپ و  كاپ و  عشعشم  داژن  بسن و  نانچ  ياراد  هک  یگرزب  ّتیصخش  نینچ  هک  دنکیم 
(. تسا هدوب  تفالخ  ماقمب  قحا  یلوا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دیاهدومن مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دادجا  ءابآ و  رد  تراهط  تابثا  دیاهدروآ و  تسدب  خرات  رزآ و  هرابرد  یّلح  هار  رگا  خیش :
وبا هراـبرد  یلو  دـناهدوب ) دّـحوم  میئوگب  ار  بلطملا  دـبع  اـت  هکنآ  ول  و   ) تسا نکمم  ریغ  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  هراـبرد  یتوبث  نینچ  یلو 

. تفر ایند  زا  رفک  تلاح  رد  هک  تسا  تباث  تسین و  یهار  ادبا  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  ردپ  بلاط 

بلاط یبأ  نامیا  رد  فالتخا 

دّمحم ّقح  ملظ  ملاظ  لوا  نعلا  ّمهللا  تفگ  دیاب  یلو  دندومن  تما  رد  یفالتخا  داجیا  بلاط  وبا  بانج  هرابرد  هک  میامنیم  قیدصت  یعاد :
راکب مالّـسلا  هیلع  یلع  رازآ  ءاذـیا و  رد  رابخا  لعج  تناها و  نعل و  ّبس و  هقیرط  لوا  زور  زا  هک  سک  نآ  رب  ادـخ  تنعل  دّـمحم . لآ  و 
دماج ياملع  زا  ياهّدع  دنتشاد و  ترضح  نآ  اب  یصوصخم  توادع  هک  بصاون  جراوخ و  اهدعب  هک  دش  بلاطم  لیبق  نیا  هشیر  هک  درب 

. تفر ایند  زا  نامیایب  بلاط  وبا  بانج  هک  دندومن  نامگ  و  دندش ، امش  لوقب  لئاق  فالسالل  اعبت  بّصعت  تداع و  يور  امش  رکفیب  و 
نوچ دراد  تیّجح  ناشعامجا  ّتیدنـس و  ناشلاوقا  هک  تلاسر  نادـناخ  تراهط و  تیب  لها  یمامت  هعیـش و  ياملع  روهمج  هکنآ  لاـح  و 
رفعج وبا  یخلب و  مساقلا  وبا  یطویـس و  نیدلا  لالج  دیدحلا و  یبا  نبا  لیبق  زا  امـش  فصنم  ءاملع  نیققحم  زا  رتشیب  و  دـننآرقلا ، لیدـع 

. دنابلاط وبا  بانج  نامیا  مالساب و  لئاق  اقفتم  مهریغ  یعفاش و  هیقف  ینادمه  یلع  دیس  ریم  هلزتعم و  زا  اهنآ  دیتاسا  یفاکسا و 

بلاط وبا  نامیا  رب  هعیش  عامجا 

. رمالا لّوا  یف  یبّنلاب  نمآ  دق  ّهنا  هک  تسا  دراو  عامجا  روطب  هعیش  هعماج  هدیقع  اما  و 
زا و  سابع ، هزمح و  شناردارب  ای  مشاـه  ینب  ریاـس  دـننام  رفک  زا  هن  هدوب  ناـمیاب  ترطف  زا  بلاـط  وبا  باـنج  ناـمیا  هکنآ  همه  زا  رتـالاب 

. میهاربا ءایصوا  نم  ناک  لب  طق  امنص  دبعی  مل  ّهنا  تراهط  تیب  لها  زا  يوریپ  هب  تسا  هعیش  هعماج  تامّلسم 
ّیبنلا مامعا  نم  ملسا  ام  هتفگ و  لوصالا  عماج  رد  ریثأ  نبا  هلمج  زا  هدش  هراشا  رایسب  ینعم  نیاب  مه  امـش  ققحم  ءاملع  هربتعم  بتک  رد  و 

. مالّسلا مهیلع  تیبلا  لها  دنع  بلاط  یبأ  ساّبعلا و  ةزمح و  ریغ 
ود زا  یکی  دنانآرقلا و  لیدـع  نوچ  دـشاب  تّجح  یتسیاب  یناملـسم  ره  دزن  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّللا  لوسر  تیب  لها  عامجا  تسا  یهیدـب 
هک یثیداحا  ریاس  نیلقث و  ثیدـح  ربانب  میوشن  هارمگ  ات  میئوجب  کّسمت  اـهنآ  رادرک  راـتفگب و  میرومأـم  ناناملـسم  اـم  هک  دنتـسه  یلقث 

. دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  شرافس  هیصوت و  دروم  تسا  تباث  نیقیرف  قافتاب  هک  میدرک  ضرع  هیضام  یلایل 
رفک نامیا و  زا  دندوب  يراکزیهرپ  يوقت و  همّـسجم  هک  هلیلج  نادناخ  نآ  تیبلا  یف  امب  يردا  تیبلا  لها  هدـعاق  ياضتقمب  هکنآ  رگید  و 

. ناربخیب بصاون و  جراوخ و  هیما و  ینب  زا  نارگید  هبعش و  نب  ةریغم  ات  دندوب  رتهاگآ  دوخ  مامعا  دادجا و  ءابآ و 
ار وا  یئوگتسار  تقادـص و  هک  نینمؤملا  ریما  نیقّتملا  ماما  تلاسر و  تیب  لها  مامت  لوق  هک  امـش  ياملع  زا  تسا  بجعت  ياج  اـعقاو  و 

لوبق تفر  ایند  زا  دّـحوم  نمؤم و  بلاط  یبأ  بانج  دـنیوگیم  قافتالاب  دـناهدومن و  قیدـصت  ناتدوخ  هربتعم  تایاور  رب  انب  ربمغیپ  ادـخ و 
یجراخ و يوما و  ياهّدـع  نوعلم و  هریغم  لاحلا  مولعم  رجاف  قساـف و  نینمؤملا و  ریما  تخـس  رـس  نمـشد  رفن  کـی  لوق  یلو  دـینکیمن 
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!؟ دنیامنیم رارصا  هدومن و  یگداتسیا  نآ  يور  دیریذپیم و  ار  یبصان 
فالتخا دروم  بلاط  وبا  مالـسا  دیوگ  هغالبلا  جـهن  حرـش  دلج 3  رد ص 310  تسا  امـش  ياـملع  ناـیعا  زا  هک  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا 

. تفر ایند  زا  ناملسم  دناهتفگ  هیدیز  رثکا  هیماما و  هعیش  هعماج  تسا ،
مه ناشیا  ریغ  یفاکسا و  رفعج  وبا  یخلب و  مساقلا  وبا  خیش  دننام  هلزتعم )  ) ام ءاملع  خویش  زا  ضعب  هعیـش  ءاملع  روهمج  عامجا  رب  هوالع 

و دیامن ، يرای  الماک  ار  ربمغیپ  دـناوتب  هک  دوب  نآ  تخاسن  رهاظ  ار  دوخ  نامیا  هکنآ  تلع  دروآ و  مالـسا  بلاط  وبا  هک  دـناهدیقع  نیا  رب 
. دنوشن ترضح  نآ  محازم  وا  ماقم  هظحالمب  نیفلاخم 

نآ باوج  حاضحض و  ثیدح  رد 

. ران نم  حاضحض  یف  بلاط  ابا  ّنا  دیامرفیم  هک  دیاهدیدن  ار  حاضحض  ثیدح  یلاعبانج  رگم  خیش :
هّللا مالـس  تراهط  تیب  لها  دّـمحم و  لآ  يداـعا  زا  ياهّدـع  هک  تسا  هلوعجم  هعوضوم و  ثیداـحا  ریاـس  دـننام  مه  ثیدـح  نیا  یعاد :

دنیآشوخ نارینلا و  ۀنعللا و  هیلع  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  قافن  لها  هلسلس  رس  تفالخ  هرود  رد  اصوصخم  اهیوما ، نامز  رد  نیعمجا  مهیلع 
ار هلوعجم  ثیداحا  نآ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ةوادـع  مه  اهنآ  عابتا  هّیما و  ینب  اهدـعب  دـناهدومن ، لعج  قافن  رفک و  هلمح  نآ 

رظن زا  یّلکب  و  ددرگ ، فورعم  سابع  هزمح و  بانج  نامیا  دننام  مه  بلاط  وبا  بانج  نامیا  دندراذگن  و  دنداد ، ترهش  هدومن و  تیوقت 
. دندرک وحم  هعماج 

حاضحض ثیدح  ندوب  لوعجم 

نب ةریغم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ودع  ءادعا  رجاف  قساف  رفن  کی  مه  حاضحـض  ثیدـح  لقان  لعاج و  هکنآ  همه  زا  رتبجع  و 
دنسیونیم نارگید  بهّذلا و  جورم  رد  يدوعسم  ات ص 163 و  هغالبلا  جهن  حرش  میس  دلج  رد ص 159  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هدوب  هبعش 

وا دهدب  تداهش  دمآ  هک  یمراهچ  دنداد  تداهش  رفن  هس  دندمآ  رمع  هفیلخ  دزن  تداهش  يارب  دوهش  هک  يزور  درک  انز  هرـصب  رد  هریغم 
!؟ دندومن صالخ  ار  هریغم  دندز و  دح  ار  رفن  هس  نآ  دومن  ابا  تداهش  نداد  زا  هک  دندومن  میلعت  نیقلت و  هملک  ار 

يور ار  ثیدح  نیا  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  یمیمـص  ناتـسود  زا  دش  لیطعت  وا  رب  ادخ  دـح  هک  رمخلا  براش  یناز  رجاف  قساف  نینچ  کی 
نیا اهنآ  ریغ  اهیومأ و  وا  عابتا  هیواعم و  رمالا  بسح  دومن  لعج  هیواهلا  هیلع  هیواعم  دنیآشوخ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هنیک  ضغب و 

. ران نم  حاضحض  یف  بلاط  ابا  ّنا  هک  دنداد  تداهش  هدومن  تیوقت  ار  لوعجم  ثیدح 
دزن رد  هریغ  يروث و  نایفـس  يدروار و  زیزعلا  دـبع  ریمع و  نب  کلملا  دـبع  دـننام  دـناهتفرگ  رارق  نآ  تاور  هلـسلس  رد  هک  مه  يدارفا  و 
دننام اهنآ  زا  یـضعب  لوبق و  لباق  ریغ  فیعـض و  دودرم و  لادتعالا  نازیم  مود  دلج  رد  یبهذ  دـننام  ناتدوخ  لیدـعت  حرج و  ءاملع  رباکا 

ترهـش فعـض و  رد  لاحلا  مولعم  صاخـشا  نینچ  هک  یثیدـح  هب  ناوتیم  هنوگچ  دـناهتفر  رامـشب  نیباّذـک  نیـّسلدم و  ءزج  يروث  نایفس 
؟ دومن دامتعا  دناهدومن  لقن  غورد  بذکب و 

بلاط وبا  نامیا  رب  لئالد 

رگم دننکیمن  ار  هحضاو  لئالد  راکنا  اعطق  تسین و  راکنا  ياج  هک  تسه  تسد  رد  بلاط  وبا  بانج  نامیا  رب  يرایسب  لئالد  هکنآ  لاح  و 
قئاقح لوبق  رد  جوجل  دونع و  ای  دماج  نامدرم 

. ۀّنجلا یف  نیتاهک  میتیلا  لفاک  انا و  دومرف  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  شیامرف  هلمج  زا  . 1
لفاک ره  ترـضح  نآ  شیامرف  زا  دارم  تسا  یهیدب  هدومن  لقن  جهن  حرـش  مراهچ  دلج  رد ص 312  ار  ثیدح  نیا  مه  دـیدحلا  یبا  نبا 
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. دنشابیم شتآ  قحتسم  نیدیب و  یلابا و  هکلب ال  رجاف  قساف و  هک  میتی  لفاک  رایسب  هچ  اریز  تسین  میتی 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  یناگدنز  لیفک  هک  هدوب  بلطملا  دبع  بانج  شراوگرزب  دج  بلاط و  وبا  بانج  ترضح  نآ  دارم  سپ 

ربمغیپ يرادهگن  تلافک و  بلطملا  دبع  بانج  تافو  زا  دـعب  هک  بلاط  وبا  میتیب  دوب  فورعم  هکم  رد  ترـضح  نآ  اصوصخم  دـناهدوب و 
. تفرگ رارق  بانج  نآ  هدهع  رب  یگلاس  تشه  نس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دومرف ترـضح  نآ  هک  دـناهدروآ  قیرط  نیاـب  یـضعب  دـناهدومن و  لـقن  هفلتخم  قرطب  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف هک  تسا  یفورعم  ربخ  . 2
ارجح کعـضرا و  ایدـث  کلمح و  انطب  کلزنا و  ابلـص  رانلا  یلع  مّرح  هّللا  ّنا  هک  داد  تراشب  ارم  ترابع  نیاب  دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج 

. کلفک
مـسق نیا  یـسدق  ثیدـح  رد  یناکوش  یـضاق  ةدوملا و  عیباـنی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  یبرقلا و  ةّدوم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم 
بلـص یلع  رانلا  تمّرح  ّینا  لوقی  مالّـسلا و  کئرقی  هّللا  ّنا  تفگ  دـش و  لزاـن  نم  رب  لـیئربج  دومرف  مرکا  لوسر  هک  دـناهدومن  تیاور 

. کلفک رجح  کلمح و  نطب  کلزنا و 
ترـضح نآ  یناگدـنز  لفاک  هک  وا  هجوز  دـسا  تنب  همطاف  بلاط و  وبا  بلطملا و  دـبع  باـنج  ناـمیا  رب  دراد  تلـالد  راـبخا  زا  عون  نیا 

. دندوب
. دناهدوب ترضح  نآ  هیاد  هعضرم و  هک  هیدعس  همیلح  ترضح و  نآ  ردام  ردپ و  بهو  تنب  هنمآ  هّللا و  دبع  بانج  و 

بلاط وبا  حدم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  راعشا 

وبا بانج  حدـم  رد  تسا  امـش  ءاملع  نایعا  زا  هک  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نب  دـیمحلا  دـبع  نیدـلا  ّزع  هک  تسا  يراعـشا  لـئالد  هلمج  زا  . 3
. تسا هتفگ  هک  هدیدرگ  تبث  بتک  ریاس  و  رصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرش  میس  دلج  رد ص 318  هدورس و  بلاط 

هنبا بلاط و  وبا  ول ال  و 
اماقف اصخش  نیدلا  لّثم  امل 
یماح يوا و  ۀکمب  كاذف 

امامحلا ّسج  برثیب  اذه  و 
رماب فانم  دبع  لّفکت 

امامت ّیلع  ناکف  يدوا  و 
ام دعب  یضم  ریبث  یف  لقف 
امامش یقبا  هاضق و  ام  یضق 

يدهلل احتاف  اذ  هّللف 
اماتخ یلاعملل  اذ  هّلل  و 

بلاط یبأ  دجم  ّرض  ام  و 
یماعت ریصب  وا  اغل  لوهج 
حابصلا تایآ  ّرضی  امک ال 

امالظلا راهنلا  ءوض  ّنظ  نم 

دشابیم وا  مالسا  رب  لیلد  بلاط  وبا  راعشا 
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یتمسق هک  دراد  بانج  نآ  نامیا  رب  هحضاو  تلالد  هک  هدورس  ترضح  نآ  حدم  رد  دوخ  بلاط  وبا  بانج  هک  تسا  يراعشا  هلمج  زا  . 4
مساقلا وبا  خیش  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يرایـسب  هدومن و  لقن  جهن  حرـش  میـس  دلج  رد ص 316  دـیدحلا  یبا  نبا  ار  راعـشا  نآ  زا 

رد ار  دوخ  نامیا  بانج  نآ  هک  تسا  تباث  مه  اقح  دناهدومن و  بانج  نآ  نامیا  رب  لالدتسا  راعـشا  نامه  زا  یفاکـسا  رفعج  یبا  یخلب و 
: هتفگ هک  دشابیم  وا  هیمال  راعشا  هلمج  زا  هک  هدومن  ادیوه  رهاظ و  راعشا  نیا  هفافل 

نعاط ّلک  نم  تیبلا  ّبرب  ذوعا 
لطابب حولی  وا  ءوسب  انیلع 

ۀبیغمب انباتغی  رجاف  نم  و 
لواحن مل  ام  نیدلا  یف  قحلم  نم  و 

ادّمحم يزبن  هّللا  تیب  متبذک و 
لضانن هنود و  نعاطن  اّمل  و 

هنود عّرصن  یّتح  هرصنن  و 
لئالحلا انئانبا و  نع  لهذن  و 

ههجوب مامغلا  یقستسی  ضیبا  و 
لمارالل ۀمصع  یماتیلا  لامث 

مشاه لآ  نم  كالهلا  هب  ذولی 
لضاوف ۀمعن و  یف  هدنع  مهف 

دمحاب ادجو  تفّلک  دقل  يرمعل 
لصاوملا بیبحلا  ّبح  هتببحا  و 
هتیمحف هنود  یسفنب  تدجو 

لهاوکلا يرذلاب و  هنع  تعفاد  و 
اهلهال الامج  ایندلل  لاز  الف 

لفاحملا نیزو  يداع  نمل  انیش  و 
هرصنب دابعلا  ّبر  هدّیا  و 

لطاب ریغ  هّقح  انید  رهظا  و 
لالدتسا راعشا  نآب  دناهدومن و  لقن  نارگید  جهن و  حرش  میـس  دلج  رد ص 312  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  بانج  نآ  هّمهم  راعـشا  هلمج  زا  و 

: دیوگ هک  تسوا  هّیمیم  هدیصق  هدیدرگ  بانج  نآ  نامیاب 
اهلین نود  ۀّطخ  انم  نوجری 

مّوقملا جیشولاب  نعط  بارض و 
دّمحم لتقب  یخسن  نا  نوجری 

مدلا نم  یلاوعلا  رمس  بضتخت  مل  و 
اوقّلفت یّتح  هّللا  تیب  متبذک و 

مزمز میطحلاب و  یقلت  مجامج 
يدهلا یلا  اوعدی  ءاج  ّیبن  ملظ  و 
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مّیق شرعلا  يذ  دنع  نم  یتأرما  و 
میس دلج  رد ص 315  دیدحلا  یبا  نبا  هتشادرب و  الماک  ار  هدرپ  دراد و  بانج  نآ  نامیا  رب  هرهاظ  تحارص  هک  هحضاو  لئالد  هلمج  زا  و 

: دیوگ هک  تسا  نیا  هدومن  لقن  جهن  حرش 
دهشاف یلع  هّللا  دهاش  ای 

دمحا ّیبنلا  نید  یلع  ّینا 
دتهم ّیناف  نیدلا  یف  ّلض  نم 

دّمحم نید  رب  نم  دیوگیم  دنکیم و  رارقا  احیرـص  هک  دناوخ  رفاک  ناوتیم  ار  راعـشا  نیا  هدنیوگ  ایآ  هک  دیهد  فاصنا  نایاقآ  ادخب  ار  امش 
. درادن هار  وا  مالک  رد  یلطاب  ادبا  هک  ار  یقح  ربمغیپ  منکیم  يرای  متسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تسا هدشن  هدید  اجک  چیه  رد  ایناث  دشابیمن  راعشا  نیا  رد  يرتاوت  هکنآ  لوا  تسین  داهشتسا  لوبق و  دروم  تهج  ود  زا  راعشا  نیا  خیش :
!؟ دومن يراج  وا  رب  مالسا  مکح  ناوتن  يرعش  دنچ  لقنب  سپ  دشاب ، هدومن  نیتداهشب  فارتعا  نامیا و  مالساب و  رارقا  بلاط  وبا  هک 

یلو دـیهدیم  رارق  لمع  دروم  دـینادیم و  تّجح  ار  دـحاو  ربخ  دـشاب  ناتلیم  قباـطم  هک  اـجنآ  تسا  بیجع  رتاوتب  عجار  امـش  داریا  یعاد :
. دیربیم راکب  ار  رتاوت  مدع  هبرح  يروف  دشاب  ناتلیم  فالخ  رب  یتقو 

رب دراد  تلالد  ارتاوتم  اهنآ  عومجم  یلو  دشابن  رتاوتم  رگا  راعـشا  نیا  درف  درف  هک  دـیوشیم  هجوتم  یبوخب  دـیوش  قیقد  يردـق  نایاقآ  رگا 
. دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  تلاسر  تّوبنب و  فارتعا  بلاط و  یبأ  بانج  نامیا  هک  يدحاو  رما 

رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـنالوم  تـالمح  اهتعاجـش و  اـهگنج و  ـالثم  دوشیم  نیعم  مسق  نیمهب  نآ  رتاوت  هک  تسا  روـما  زا  يرایـسب 
دیامنیم و ترضح  نآ  تعاجشب  يرورـض  ملع  هدافا  هک  تسا  يونعم  رتاوت  مه  يور  اهنآ  عومجم  یلو  تسا  دحاو  ربخ  کی  ره  تاوزغ 

. کلذ ریغ  ناوریشونا و  تلادع  متاح و  تواخس  تسا  نینچمه 
. دینکیم تباث  اجک  زا  ار  حاضحض  لوعجم  ثیدح  رتاوت  دیئامرفب  دیتسه  دنمهقالع  رتاوتب  هک  امش  هوالع 

هّللا اّلا  هلا  هب ال  گرم  مد  بلاط  وبا  رارقا 

رثن تاملک  اب  دـیابن  امتح  داعم  ادـبمب و  فارتعا  تّوبن و  دـیحوتب و  رارقا  اریز  تسا  راکـشآ  زراب و  یلیخ  امـش  مود  لاکـشا  باوج  اـما  و 
رارقا و مزلتـسم  هک  دیوگب  يراعـشا  نید  زا  هناگیب  درف  رگا  هکلب  دشاب  هّللا  لوسر  ادّمحم  ّنا  دهـشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  نتفگ  دـننام 

دهاش ای  دومرف  بلاط  یبأ  بانج  یتقو  سپ  دـنکیم ، تیافک  اعطق  دـشاب  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلاسر  ماـقم  قح و  ّتینادـحوب  فارتعا 
. دراد ار  رثن  تاملکب  رارقا  نامه  مکح  دمحا ، ّیبنلا  نید  یلع  ّینا  دهشاف ، ّیلع  هّللا 

لقن یقهیب  میعن و  وبا  ظـفاح  یجنزرب و  یلوسر  دّـمحم  دیـس  هچناـنچ  دوـمن  رارقا  مه  رثـن  تاـملک  اـب  توـم  نیح  راعـشا ، رب  هوـالع  یلو 
رد دنتفر  بلاط  وبا  بانج  تدایعب  هّیما  یبا  نب  هّللا  دبع  لهج و  وبأ  لیبق  زا  شیرق  رافک  دیدانـص  زا  یعمج  توم  ضرم  رد  هک  دـناهدومن 

راگدرورپ دزن  رد  مشاب  دـهاش  نآ  رب  نم  ات  هّللا  اـّلا  هلا  ـال  هملک  وگب  بلاـط  وبا  شّمعب  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لاـح  نآ 
ات دندومن  رارکت  ار  تاملک  نیا  هتـسویپ  بلطملا و  دبع  تلم  زا  يدرگیم  رب  ایآ  بلاط  وبا  يا  دنتفگ  هّیما  یبا  نبا  لهج و  وبا  يروف  لاعتم 

شردارب دـش  رهاظ  بانج  نآ  رب  توم  راثآ  دـنتفر  نوریب  لاـحشوخ  اـهنآ  دـشابیم  بلطملا  دـبع  تلم  رب  بلاـط  وبأ  دـینادب  دومرف  هکنآ 
یلص هّللا  لوسرب  ور  سابع  هّللا  ّالا  هلا  ال  دیوگیم : دید  داد  شوگ  دنکیم  تکرح  يو  ياهبل  دید  دوب ) هتـسشن  ردارب  رـس  يالاب  هک   ) سابع

ار ياهملک  نآ  تفگ  بلاط ) وبا   ) مردارب مسق  ادخب  اهب  هترما  یّتلا  ۀملکلا  یخا  لاق  دقل  هّللا  هداز و  ردارب  درک  ضرع  دومن  هلآ  هیلع و  هللا 
. یهتنا دومنن » يراج  نابز  رب  ار  تداهش  هملک  دوب  هدرواین  مالسا  سابع  نوچ  یلو   » يدوب هدرک  رما  واب  وت  هک 

راکب یتسایـس  هلمج  نیا  رد  بلاط  وبا  بانج  هک  دیوشیم  هجوتم  دندوب  دحوم  یگمه  ربمغیپ  دادجا  ءابآ و  هک  میدومن  تباث  البق  ام  یتقو 
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بانج هکنآ  هچ  دوب  دیحوتب  رارقا  ینعم  رد  یلو  دومن  لاحشوخ  تکاس و  ار  اهنآ  ارهاظ  متـسه  بلطملا  دـبع  تلم  رب  نم  دومرف  هک  درب 
. دومن يراج  نابز  رب  ار  هّللا  ّالا  هلا  هبّیط ال  هملک  احیرص  هکنآ  رب  هوالع  دوب ، دّحوم  میهاربا و  تلم  رب  بلطملا  دبع 

. دومن دیهاوخ  بانج  نآ  نامیاب  قیدصت  هدارایب  دیرگنب  بلاط  یبا  بانج  تالاح  خیراتب  هنافصنم  جراخ و  تداع  زا  نایاقآ  يردق  رگا 

تثعب ءادتبا  رد  بلاط  وبا  اب  ربمغیپ  يوگتفگ 

شیومع اب  دـش و  تلاسرب  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  لوا  زور  نامه  دوب  تسرپتب  كرـشم و  رفاک و  بلاط  وبا  بانج  رگا 
. ّمع ای  كدنع  امف  ینأبنتسا  ینأبنا و  دق  يرما و  راهظاب  ینرما  دق  هّللا  ّنا  دومرف  تفر و  بلاط  وبا  دزن  هب  سابع  بانج 

نآ دـید  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یناگدـنز  لیفک  هّکم و  لـها  دزن  رد  لوقلا  لوبقم  مشاـه و  ینب  سیئر  شیرق و  عاـطم  هکنآ  اـب 
مایق وا  فالخ  رب  يروف  یتسیاب  دنتشاد ) دوخ  نید  رد  بارعا  هک  یبّصعت  اب   ) هدعاقلا یلع  هدروآ  ياهزات  نید  وا  نید  فالخ  رب  ترـضح 

وا هدـیقع  فـالخ  رب  دوب و  هدـمآ  دادمتـسا  قیرطب  نوچ  تفریذـپن  رگا  دـنک و  عنم  ماـیق  نآ  زا  هدومن و  دـیدهت  ار  ترـضح  نآ  دـیامن و 
گرزب رما  نآب  مایق  زا  ات  دهدن  واب  تدـعاسم  لوق  دـننک و  شدرط  لقا  ای ال  دـنیامن  سبح  ار  ترـضح  نآ  دـنک  رما  تشاد  توبن  ياوعد 

ار میهاربا  دوخ  هدازردارب  رزآ  هک  یمـسق  نامه  دـیامن ، نونمم  ار  دوخ  ناشیکمه  مه  دـنک و  ظـفح  ار  دوخ  نید  مه  اـت  ددرگ  فرـصنم 
. دومن درط 

رزآ شمع  اب  وگتفگ  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  تثعب  ءادتبا 

هک دهدیم  ربخ  مالّسلا  هلآ  انیبن و  یلع  هیلع و  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترضح  تثعب  زا  لاعتم  يادخ  میرم )  ) هروس 19 هیآ 44  رد  هچنانچ 
ٌبِغار َأ  َلاق  ایِوَس  ًاطارِـص  َكِدْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  تفگ  تفر و  رزآ  شمع  دزن  دـش  تلاسرب  ثوعبم  نوچ 

. اِیلَم ِینْرُجْها  َو  َکَّنَمُجْرََأل  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  ُمیِهاْربِإ  ای  ِیتَِهلآ  ْنَع  َْتنَأ 
ابعک عیفرلا  ّکناف  یخا  نبا  جرخا  تفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  مرکم  ّیبن  دادمتـسا  باوج  رد  بلاط  وبا  بانج  سکع  رب  یلو 

مهبلا ّلذ  برعلا  کل  ّنللذـتل  هّللا  دادـح و  فویـس  هتبذـتجا  دادـح و  نسلا  هتقلـس  الا  ناسل  کقلـسی  هّللا ال  ابا و  یلعألا  اـبزح و  عینملا  و 
. اهنضاحل

هرکذت رد ص 5  يزوج  نبا  طبـس  و  رـصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرـش  میـس  دلج  رد ص 306  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  ار  لیذ  راعـشا  هاـگنآ 
: دومن باطخ  ربمغیپ  هب  دناهدومن  طبض 

مهعمجب کیلا  اولصی  نل  هّللا  و 
انیفد بارتلا  یف  دّسوأ  یتح 

ۀفاخم کیلع  ام  كرسال  ذفناف 
انویع هنم  كاذب  ّرق  رشبا و  و 

یحصان ّکنا  تمعز  ینتوعد و  و 
انیما لبق  تنک  تقدص و  دقل  و 

ّهناب تملع  دق  انید  تضرع  و 
انید ۀّیربلا  نایدا  ریخ  نم 

ۀّبس يراذح  وا  ۀمالملا  ول ال 
انیبم كاذب  احمس  ینتدجول 
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هلیـسوب دـیامن  لتق  یفن و  سبحب و  دـیدهت  دـنک و  لـمع  نآ  زا  عنم  ار  ترـضح  نآ  دـیامن و  ّریغت  ربمغیپ  هب  هکنآ  ضوع  مـالک  هصـالخ 
تلذ و وت  رب  هک  نک  راکـشآ  ار  تدوخ  رما  هک  دومن  شبیغرت  صیرحت و  ابیز  راـتفگ  راعـشا و  نیا  لـیبق  زا  باذـج  تاـملک  تـالمج و 

منادیم ار و  ام  یئامنیم  توعد  همه ، ياهمـشچ  وت  دوجوب  دوش  نشور  ات  هدب  رـشن  ار  تدوخ  هدیقع  نید و  دوب  دـهاوخن  یتصقنم  سرت و 
نیا قیقحتب  هک  متـسناد  يدوب ، نیما  نیا  زا  لبق  هک  يروطنامه  یقداص  مه  ءاـعدا  نیا  رد  اـعطق  یئوگتسار و  حـصان و  وت  هک  یتسردـب 

. تسا رشب  نایدا  نیرتهب  نید 
تقو هک  دناهدومن  طبض  عوضوم  نیا  رد  نارگید  جهن و  حرش  میس  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  يرایسب  راعـشا  مدومن  ضرع  هچنآ  زا  ریغ  و 

. دشاب یفاک  هنومن  يارب  منکیم  نامگ  درادن  ار  اهنآ  مامت  لقن  ياضتقا  سلجم 
ای دـناوخ ؟ رفاک  كرـشم و  ناوتیم  ار  راعـشا  تاملک و  نیا  هدـنیوگ  ایآ  هک  دـیهد  فاصنا  دـیریگب و  رظن  رد  ار  ادـخ  مرتحم  نایاقآ  الاح 

. تخانش دیاب  یقیقح  تسرپادخ  دحوم و  نمؤم و  هکنآ 
. دناهدومن ینعم  نیاب  قیدصت  هدارإیب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ 

هک دـیامنیم  لقن  یلزتعم  ظحاج  رحب  نب  رمع و  نامثع  وبا  لوق  زا  هک  دـیئامن  هعلاطم  ار  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  هدوملا  عیبانی  باب 52 
فرتعملا هتّوبنب و  ّرقملا  هّیبرم و  هلیفک و  اـّبح و  ّدـشا  هّبحم  هنیعم و  ّیبـنلا و  یماـح  هتفگ و  هدومن و  رظن  راـهظا  بلاـط  وبا  باـنج  هراـبرد 

. بلاط وبا  شیرق  خیش  ةریثک و  اتایبا  هبقانم  یف  دشنملا  و  هتلاسرب ؛
نامه یلو  هیلع  هّللا  ناوضر  بلاط  وبا  بانج  نامیاب  دومن  دـهاوخ  قیدـصت  یفرطیب  فصنم  لقاع  ناسنا  ره  لمأت  تقد و  يردـق  زا  سپ 

ریما نیدـحوملا  دیـس  ّبس  نعلب و  راداو  بیغرت و  ار  مدرم  لاـس  داتـشه  هیواـهلا  هیلع  هیواـعم  دوـخ  هفیلخ  رما  بسح  رب  هـک  ياهـیما  ینب 
مه يرابخا  اعطق  دندومن  لعج  ترضح  نآ  تمذم  رد  رابخا  همه  نآ  دنیامنیم و  نیـسح  نسح و  ربمغیپ  هدرک  زیزع  طبـس  ود  نینمؤملا و 

ترـضح نآ  لد  تهج  همه  زا  هک  يروط  نامه  ات  تسا  شتآ  لها  هتفر و  ایند  زا  رفاک  ترـضح  نآ  راوگرزب  ردپ  هکنآ  رب  دننکیم  لعج 
. دنیامن رثأتم  ملأتم و  ار  تیالو  ماقم  بحاص  مه  تهج  نیا  زا  دندروآ  دردب  ار 

. هدوب هیواعم  یمیمص  تسود  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ودع  ءادعا  نوعلم  هبعش  نب  ةریغم  لوعجم  ثیدح  نیا  لقان  هچنانچ 
ره رد  ّهلاض  هقرف  ود  نآ  زا  يایاقب  بصاون و  جراوخ و  یهتنم  تسا ، سمـشلا  نم  رهظأ  نیقیرفلا  ءالقع  دـنع  بلاط  وبا  بانج  نامیا  ّالا  و 

رواب تداع  يور  مه  رکفیب  ربخیب و  مدرم  دندومن و  تیوقت  هداد و  ترهـش  ار  بلاط  یبا  بانج  رفکب  هدـیقع  لاحلا  یلإ  ینامز  هرود و 
. دناهدومن

ناشرفک رب  هحـضاو  لئالد  هک  ار  باذعلا  ۀنعللا و  مهیلع  دـیزی  هیواعم و  نایفـس و  وبا  هکنآ  تسا  فسأت  یـسب  بجوم  هک  همه  زا  بجعا 
زراب و وا  نامیا  رب  لئالد  همه  نیا  هک  ار  بلاط  وبا  بانج  یلو  هتسناد !؟ ربمغیپ  هفیلخ  هکلب  ناملسم  نمؤم و  تسا  رامشیب  رایـسب و  یـسب 

!! دنناوخب كرشم  رفاک و  تسا  راکشآ 
هیواعم و نعل  رفک و  رب  امش  لیلد  ایآ  دیئامن  تنعل  هتسویپ  دیناوخب و  رفاک  ار  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  نینمؤملا  لاخ  تسا  راوازـس  ایآ  خیش :
؟ تسیچ هدوب  یحولا  بتاک  نینمؤملا و  لاخ  هک  هنع  هّللا  یضر  هیواعم  اصوصخم  دناگرزب و  ءافلخ  زا  ود  ره  هک  امهنع  هّللا  یضر  دیزی 

. تسا هار  هچ  زا  هیواعم  ندوب  نینمؤملا  لاخ  دیئامرفب  الوا  یعاد ،
یضر هیواعم  وا  ردارب  اعطق  تسا  هدوب  نینمؤملا  ما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هجوز  هبیبح  ما  هیواعم  رهاوخ  نوچ  تسا  حضاو  خیش :

. دشابیم نینمؤملا  لاخ  مه  هنع  هّللا 
. هیواعم رهاوخ  هبیبح  ما  ای  تسا  هدوب  رتالاب  شماقم  هشیاع  نینمؤملا  ما  دیئامرفب  یعاد :

. تسا هدوب  همه  زا  رتالاب  هشیاع  هبترم  ماقم و  اعطق  یلو  دناهدوب  نینمؤملا  ما  ود  ره  هچرگ  خیش :

دندناوخن نینمؤملا  لاخ  ار  وا  اذل  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  وریپ  رکب  یبا  نب  دمحم  نوچ 
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نب دّمحم  ارچ  سپ  دنانینمؤملا  لاخ  یگمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نارسمه  نانز و  ناردارب  امـش  نایب  هدعاق و  نیا  يور  یعاد :
رتردقلا میظع  وا  رهاوخ  زا  زین  شرهاوخ  رتالاب و  هیواعم  ردپ  زا  شردـپ  امـش  دزن  رد  هکنآ  لاح  دـیناوخیمن و  نینمؤملا  لاخ  ار  رکب  یبا 

ّیح سپ  تسا  تفارـش  نینمؤملا  ما  يردارب  رگا  دـشابیمن  یتفارـش  وا  يارب  هکلب  تسین  یقیقح  هیواعم  ندوب  نینمؤملا  لاـخ  سپ  تسا ؟
. دشاب تفارش  بحاص  دیاب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هجوز  هّیفص  ردپ  يدوهی  بطخا  نب 

تیب لها  ترتع و  تلاسر و  نادـناخ  اب  تفلاـخم  گـنج و  هکلب  درادـن  قـالطا  ندوب  نینمؤملا  لاـخ  نینمؤملا و  ما  عوضوم  دـینادب  عطق 
نینمؤملا و ریما  نیدـحوملا  ماما  نعل  متـش و  ّبسب و  رما  هتـساخرب و  گنجب  هرهاط  ترتع  اب  هیواهلا  هیلع  هیواعم  نوچ  تسا  روظنم  تّوبن 

همه نآ  بکترم  تسا و  هدومن  دـناهدوب  تشهب  لـها  ناـناوج  دیـس  ود  هک  مالّـسلا  ةالـصلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  هّللا  لوسر  طبـس  ود 
یناهفصا جرفلا  وبا  هچنانچ   ) دوشیم نینمؤملا  لاخ  اذل  هدیدرگ  كاپ  نایعیش  هباحص و  یبتجم و  نسح  ماما  دننام  هرهاط  ترتع  زا  راتـشک 

هدعو روتـسدب و  هدعج  ءامـسا  هک  دناهدومن  لقن  نارگید  ۀیـصولا و  تابثا  رد  يدوعـسم  باعیتسا و  رد  ربلا  دبع  نبا  نیبلاطلا و  لتاقم  رد 
توف ربخ  یتقو  دناهتشون  يربط  ریرج  نب  دّمحم  ربلا و  دبع  نبا  یتح  داد  رهز  ار  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دّمحم  ابا  ترـضح  هیواعم 

دزن رد  دیاب  ینوعلم  نینچ  هتبلا  دـنتفگ ) ریبکت  یلاحشوخ  تّرـسم و  يور  زا  همه  وا  نایفارطا  تفگ و  ریبکت  دیـسر  هیواعمب  راوگرزب  نآ 
!؟ ددرگ نینمؤملا  لاخ  امش 

باطخ رد  هک  دشابیم  هرهاط  ترتع  يالولا  صلاخ  نایعیـش  زا  تیالو و  ماقم  هدشتیبرت  بیبر و  نوچ  ار  رکب  یبا  نب  دّـمحم  بانج  یلو 
: دیوگ ردقلا  لیلج  نادناخ  نآب 

یتّدع متنا  ءارهزلا  ینب  ای 
حجر ینازیم  رشحلا  یف  مکب  و 

مکل یئالو  ّحص  اذا  و 
حبن دق  بلک  ّيا  یلابا  ال 

ردپ ثرا  زا  دنیامن و  شنعل  بس و  هکلب  دنناوخن  نینمؤملا  لاخ  تسا  هدوب  هشیاع  نینمؤملا  ما  ردارب  لوا و  هفیلخ  رکب  یبا  دنزرف  هکنیا  اب 
. دننک شمورحم  مه 

ار وا  شطع  تّدش  اب  دندومن و  بآ  عنم  دّمحم  بانج  زا  دندومن  رـصم  حتف  ۀنعللا  مهیلع  جیدخ  نب  ۀـیواعم  صاع و  نب  ورمع  یتقو  هکلب 
. دومن ینامداش  حرف و  راهظا  دح  زا  هدایز  دیسر  هیواعمب  ربخ  یتقو  دندز  شتآ  هدراذگ و  هدرم  رخ  مکش  رد  دنتشک و 

اب هدومن و  راتفر  نینچ  رکب  یبا  هفیلخ  دنزرف  دّمحم  نینمؤملا  لاخ  اب  نیعالم  نآ  ارچ  هک  دینکیمن  ادیپ  رثأت  ادبا  ایاضق  نیا  ندینـش  زا  امش 
!!! دشاب مرتحم  یتسیاب  تسا  نینمؤملا  لاخ  نوچ  هک  دیوشیم  رثأتم  هیواعم  نعل  زا  یلو  دندومن . دیهش  ار  وا  يراوخ  ّتلذ و 

. تسه هدوب و  راک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترتع  اب  گنج  دیئامن  قیدصت  سپ 
!؟ دیوشیمن رثأتم  مه  وا  نتشک  زا  و  دیناوخیمن ، نینمؤملا  لاخ  ار  وا  تسا  هدوب  ترتع  ناتسود  زا  نوچ  دّمحم 

لاخ تسا  هدومن  نعل  ار  اهنآ  ـالم  رب  ینلع و  هدوب و  مرکا  ربمغیپ  تیب  لـها  ترتع و  کـی  هجرد  نمـشد  نوچ  هیواـهلا  هیلع  هیواـعم  یلو 
!!! دیئامنیم يرادفرط  وا  زا  دیناوخیم  نینمؤملا 

. جاجل دانع و  بّصعت و  زا  میربیم  هانپ  ادخب 

دوب تالسارم  بتاک  هکلب  دوبن  یحولا  بتاک  هیواعم 

تالـسارم بتاک  هکلب  دوب  هدنامن  یقاب  يزیچ  یحو  نارود  زا  هک  هدروآ  مالـسا  ترجه  مهد  لاس  نوچ  هدوبن  یحولا  بتاک  هیواعم  ایناث 
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نایفـس وبا  هکم  حـتف  رد  متـشه  لاـس  هکنیا  زا  دـعب  دوب و  هتفگ  اهدـب  هدومن و  رازآ  یلیخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  دوـب 
طسب رثا  رد  دش  راچان  شدوخ  هک  مه  یتقو  يدش  ناملسم  ارچ  هک  دومن  شنزرـس  خیبوت و  ار  وا  تشون و  ردپ  يارب  اههمان  دش  ناملـسم 

هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  مرکا  مع  سابع  بانج  دوب  نوهوم  ناناملسم  نایم  دوش  ناملسم  نآ ، زا  جراخ  برعلا و  ةریزج  هبش  رد  مالسا ،
ّمع ياـضاقت  تیاـعر  يارب  ترـضح  دـیآ  نوریب  تلجخ  زا  اـت  دـیهدب  هیواـعمب  يزاـیتما  کـی  هک  دومن  تساوـخرد  ترـضح  نآ  زا  هلآ 

. دومن تالسارم  بتاک  ار  وا  شراوگرزب 

هیواعم نعل  رفک و  رب  لئالد 

. اهنآ تاّیلمع  رابخا و  تایآ و  زا  تسا  دوجوم  يرایسب  لئالد  اهنآ  رب  نعل  تابثا  رفکب و  عجار  اثلاث 
. ددرگ اّمعم  ّلح  ات  دیئامن  نایب  تسا  ینمتم  تسا  یندینش  تایآ  رابخا و  زا  لئالد  خیش :

لقن ار  لئالد  مامت  رگا  ّالا  دوشیم و  هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  تقو  ياضتقاب  تسا  رایـسب  لـئالد  تسین  راـک  رد  یئاّـمعم  دـینکن  بجعت  یعاد :
دش دهاوخ  یّلقتسم  باتک  دوخ  منک 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  يدی  نیب  بتکی  ۀیواعم  ّنا  هدومن  لقن  دوخ  حیحص  رد  ملسم  هچنانچ 
هیلع و هللا  یلـص  ّیبنلل  بتکی  ۀیواعم  ناک  یحولا و  بتکی  تباث  نب  دیز  ناک  دـیوگ  ینئادـم  دوب و  ربمغیپ  روضح  هدنـسیون  هیواعم  ینعی 

. هدوب برع  ترضح و  نآ  نیب  هدنسیون  هیواعم  یحو و  بتاک  تباث  نب  دیز  سپ  برعلا  نیب  هنیب و  امیف  هلآ 

دیزی هیواعم و  نعل  رب  هلاد  رابخا  تایآ و 

ْمُُهفِّوَُخن َو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَْنِتف  اَّلِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو  دیامرفیم  هک  لیئارـسا ) ینب   ) هروس 17 هیآ 62  ( 1)
. ًارِیبَک ًانایْغُط  اَّلِإ  ْمُهُدیِزَی  امَف 

دننام هیما  ینب  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  ادـخ  لوسر  هک  دـناهدروآ  نارگید  يزار و  رخف  ماما  یبلعث و  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  زا  نیرّـسفم 
ناحتما هنتف و  میدومن  وتب  باوخ  رد  ام  هچنآ  هک  هدروآ  ار  هفیرش  هیآ  نیا  لیئربج  دنیامنیم  لوزن  دوعص و  ترـضح  نآ  ربنم  رب  ناگنیزوب 

میناسرتیم و ادخ  زا  ار  اهنآ  میظع  تایآ  نیا  رکذب  ام  و  هیما ) ینب  داژن  تخرد   ) دـش دای  نآرق  رد  نعلب  هک  یتخرد  تسا و  مدرم  نیا  يارب 
. دیازفین يزیچ  دیدش  راکنإ  رفک و  نایغط و  زج  اهنآ  رب  نکیل 

نآرق رد  هدش  هدرک  تنعل  تخرد  هنوعلم و  هرجـش  دـندوب  هیواعم  نایفـس و  وبا  اهنآ  سیئر  سأر  هک  ار  هیما  ینب  داژن  دـنوادخ  یتقو  سپ 
. دشابیم نوعلم  تسا  تخرد  نآ  مکحم  ياههخاش  ناصغا و  زا  یکی  هک  هیواعم  اعطق  دناوخب 

اوـُعِّطَُقت َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلَوـَت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَـهَف  دـیامرفیم  هک  تـسا  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم   ) هروـس 47 هـیآ 24  ( 2)
. ْمُهَراْصبَأ یمْعَأ  َو  ْمُهَّمَصَأَف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ْمُکَماحْرَأ *

هک دشابیم  هیواعم  زا  رتالاب  یمحر  عطاق  دسفم و  مادک  هداد  رارق  تنعل  دروم  ار  محر  نیعطاق  ضرالا و  یف  نیدسفم  احیرـص  هیآ  نیا  رد 
دشابیم وا  نعل  تابثا  رب  يرگید  لیلد  دوخ  هک  دوب  ماحرا  عطاق  هوالعب  دشابیم ، هناگیب  يدوخ و  دز  نابز  تفالخ  هرود  رد  وا  داسف 

. ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دیامرف  هک  تسا  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 57  ( 3)
رـسای و رامع  نوچ  ترـضح  نآ  صاخ  هباحـص  نیـسح و  نسح و  هّللا  لوسر  هناحیر  ود  نینمؤملا و  ریما  رازآ  تیذا و  هک  تسا  یهیدـب 

ترخآ اـیند و  رد  نوـعلم  هدوـمن  رازآ  ار  هسدـقم  تاوذ  نآ  هک  هیواـعم  هفیرـش  هیآ  نیا  تحارـصب  تسا و  ربـمغیپ  رازآ  تیذا و  نارگید 
دشابیم

. ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَنْعَّللا  ُمَُهل  َو  ْمُُهتَرِذْعَم  َنیِِملاَّظلا  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  دیامرف  هک  نمؤم )  ) هروس 40 هیآ 55  . 4
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. َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  دیامرف  هک  دوه )  ) هروس 11 هیآ 21  . 5
. َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  دیامرف  هک  فارعا )  ) هروس 7 هیآ 42  . 6

زا يدـحا  منکیمن  نامگ  تسا  نوعلم  یملاظ  ره  هک  دـنکیم  مکح  تحارـصب  تسا  دراو  نیملاـظب  عجار  هک  يرگید  تاـیآ  نینچ  مه  و 
لاعتم دـنوادخ  تنعل  دروم  هدوب  ملاظ  هک  لیلد  نیمهب  سپ  ار ، هیواعم  راکـشآ  حـضاو و  ياهملظ  دـنک  راکنا  هک  دـشاب  هناگیب  يدوخ و 

. میئامنب نعل  میناوتیم  مه  ام  ار  ادخ  نوعلم  هحیرص  صوصن  نینچ  اب  سپ  دشابیم ،
. ًامیِظَع ًاباذَع  َُهل  َّدَعَأ  َو  ُهَنََعل  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  َو  اهِیف  ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  دیامرف  هک  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 95  . 7

هریغ رکب و  یبا  نب  دمحم  رتشا و  کلام  يدع و  نب  رجح  رامع و  نسح و  ماما  دننام  ینینمؤم  هیواعم  راتشک 

منهج میحج و  وا  هاگیاج  دـشابیم و  یلاعت  يراب  تاذ  نوعلم  دـناسر  لتقب  ادـمعتم  ار  ینمؤم  سک  ره  هک  دراد  تحارـص  هفیرـش  هیآ  نیا 
ار وا  باحصا  زا  رفن  تفه  يدع و  نب  رجح  ایآ  هتشادن  تکرش  نینمؤم  صاخ  ماع و  لتق  رد  هیواعم  ایآ  دیهد  فاصنا  نایاقآ  دوب  دهاوخ 

نایفـس نب  بوقعی  رکاسع و  نبا  هچنانچ  هدومنن  روگب  هدنز  ار  ّيزنعلا  ناّسح  نب  نمحرلا  دبع  اصوصخم  دندیناسرن و  لتقب  ادـمع  وا  رماب 
ءالـضف رابک  زا  رجح  هک  دنیامنیم  لقن  لماک  رد  ریثا  نبا  باعیتسا و  رد  ربلا  دبع  نبا  دـناهدومن و  لقن  لئالد  رد  یقهیب  دوخ و  خـیرات  رد 

زا يرازیب  دـندومنن و  نعل  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ارچ  هکنآ  مرجب  دـیناسر  لتقب  ربص  رجز و  قیرطب  رفن  تفه  اب  ار  وا  هیواعم  هک  دوب  هباحص 
!!؟ دنتسجن وا 

یکی ایآ  دوبن  نینمؤم  رباکا  زا  ءاسک  باحصا  سماخ  هّللا  لوسر  گرزب  طبـس  مالّـسلا  امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  دّمحم  ابا  ایآ 
طبس تاقبط و  رد  دعـس  نب  دّمحم  یناهفـصا و  جرفلا  وبا  ربلا و  دبع  نبا  يدوعـسم و  تیاورب  انب  هک  دوبن  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  ود  زا 
نسح رگا  هک  داد  هدعو  هداتسرف و  هدعج  ءامسا  يارب  یّمس  هیواهلا  هیلع  هیواعم  ناتدوخ ، ءاملع  رباکا  زا  نارگید  هرکذت و  رد  يزوج  نبا 

دص مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تداهش  زا  دعب   ) میامنیم دیزی  دوخ  دنزرف  رـسمه  مهدیم و  وتب  مهرد  رازه  دصکی  یتشک  ار  یلع  نب 
(. دومن يراددوخ  دیزی  اب  جیوزت  زا  یلو  داد  ار  مهرد  رازه 

ود مکحب  هدوبن و  ترضح  نآ  رازآ  مّلسم  نمؤم  لتق  رب  هوالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نت  هراپ  نسح  ماما  ترـضح  تداهـش  ایآ 
قافتاب ایآ  دوبن  هیواعم  رماب  نیفص  رد  هباحص  رابک  زا  رسای  رامع  تداهش  ایآ  هیواهلا  هیلع  هیواعم  نعل  رد  دیراد  لمأت  مهزاب  هروکذم  هیآ 

یغب لها  هک  یهورگ  دنشکیم  ار  وت  تسا  دوز  ینعی  ۀیغابلا  ۀئفلا  کلتقتس  دومرفن  راّمعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  امش  ءاملع  رباکا 
. دنانایغط و 

نمؤم ایآ  دندیـسر  لتقب  هیواعم  لاّمع  تسدـب  دندیـسریم  رفن  نارازه  هب  هک  نینمؤم  زا  رابک  هیواـعم  رماـب  هک  دـیراد  دـیدرت  کـش و  اـیآ 
رـصم رد  هیواعم  يوق  لاّمع  جیدخ  نب  ۀیواعم  صاع و  نب  ورمع  ایآ  دندادن  ّمس  هیواعم  رماب  ار  رتشأ  کلام  نید  هدنّرب  ریـشمش  لدـکاپ و 

هدراذگ هدرم  رخ  مکش  رد  مه  دعب  دنتـشکن و  رجزب  دوب  رـصم  یلاو  نینمؤملا  ریما  فرط  زا  هک  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  لماک  حلاص  نمؤم 
اهبـش هکلب  بش  کی  هن  میامن  نایب  دندناسر  لتقب  وا  لامع  هیواعم و  روتـسد  رماب و  هک  ار  نینمؤم  ناگهتـشک  مهاوخب  رگا  دـندز  شتآ  و 

. میامن نایب  ات  دهاوخیم  ینالوط  تقو 

هیواعم رماب  ار  نمؤم  ناملسم  رازه  یس  ةاطرا  نب  رسب  راتشک 

دومن مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  كابیب  راوخنوخ  كافـس  ةاطرا  نب  رـسب  هیواعم  رماـب  هک  تسا  یماـع  لـتق  رتحـیبق  وا  لاـمعا  همه  زا 
دیدحلا یبا  نبا  دوخ و  خیرات  رد  يربط  رکاسع و  نبا  ناکلخ و  نبا  هنیدملا و  خیرات  رد  يدوهمـس  همالع  یناهفـصا و  جرفلا  وبا  هچنانچ 

تمس زا  دوخ  رکـشل  اب  نک  تکرح  هک  داد  روتـسد  رـسب  هب  هیواعم  هک  دناهتـشون  امـش  ءاملع  رباکا  زا  نارگید  جهن و  حرـش  لوا  دلج  رد 
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نم ّلک  اولتقیف  هک  هدومن  لقن  جرفلا  وبا  هک  یترابعب  تفگ  نارگید  يرهفلا و  سیق  نب  كاحضب  نینچ  مه  نمی و  ءاعنصب و  هکم  هنیدم و 
. نایبصلا ءاسنلا و  نع  مهیدیا  اوّفکی  هباحصا و ال  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ۀعیش  نم  هدجو 

هار نیب  رد  نارجن و  فئاط و  نمی و  ءاعنص و  هنیدم و  رد  دندرک  تکرح  راوخنوخ  راّرج  رکشل  رازه  هس  اب  دیدش  روتسد  رما و  نآ  اب  اذلف 
حرش الـصفم  دهدیمن  هزاجا  تقو  هک  دش  نیگنن  خیرات  تاحفـص  وا  لامعاب  هک  دنتـشک  لافطا  نانز و  یتح  نینمؤم  نیملـسم  زا  ردق  نآ 

وا هناخب  دوب  رهـش  زا  جراخ  دوب  یلاو  هک  بلطملا  دبع  نب  سابع  نب  هّللا  دیبع  هک  دندیـسر  یتقو  نمی  رد  هک  اجنآ  ات  مهدب  ار  وا  تایلمع 
!؟ دیرب دوخ  تسدب  ردام  شوغآ  رد  ار  دواد  نامیلس و  مانب  وا  کچوک  دنزرف  ود  رس  تفر و 

شتآب هچنآ  زا  ریغب  دنتـشک  رفن  رازه  یـس  یـشکرکشل  نیا  رد  دیوگ  جـهن  حرـش  لوا  دـلج  لوا ص 121  رطـس  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هـک 
!! دندینازوس

ترخآ ایند و  رد  لوسر  ادـخ و  نوعلم  هینآرق  هفیرـش  تایآ  مکحب  نوعلم  نب  نوعلم  نآ  هک  دـیتسه  دـیدرت  کش و  رد  مهزاب  نایاقآ  ایآ 
. دشابیم

راوگرزب نآ  تمذم  رد  رابخا  لعج  نینمؤملا و  ریما  بسب  هیواعم  ندومن  رما 

ار مدرم  ندومن  رما  نینمؤملا و  ریما  رب  نوعلم  نآ  ندوـمن  نعل  متـش و  ّبس و  وا  رب  نعل  توـبث  هیواـعم و  رفک  رب  هحـضاو  لـئالد  هلمج  زا 
نآ هک  تسا  ناگناگیب  نیخروم  یتح  تما  روهمج  امـش و  ام و  یقافتا  هک  هعمج  زامن  هبطخ  اهزامن و  تونق  رد  یتح  گرزب  هاـنگ  نیاـب 
نب رمع  تفالخ  نامز  ات  دـندیناسر  لتقب  ندومنن  نعل  مرجب  ار  يریثک  عمج  لومعم و  ربانم  رب  یتح  ـالم  رب  ینلع و  تشز  لـمع  تعدـب و 

!!! تشادرب نایم  زا  ار  تعدب  نآ  هک  زیزعلا  دبع 
تافو زا  دعب  تایح و  رد  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لوتبلا  جوز  لوسرلا  وخا  نیدحوملا  ماما  هک  یـسک  نآ  اعطق  و 

. تسا رفاک  نوعلم  دنک  نآب  رما  ای  دیامن و  نعل  ّبس و 
ماما يولعلا و  صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  دنـسم و  رد  دمحا  ماما  دـننام  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  اریز 
نبا طبـس  بلاطلا و  تیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  جـهن و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ریـسفت و  رد  يزار  رخف  ماما  یبلعث و 
نب ملـسم  سودرف و  رد  یملید  یبرقلا و  ةدوم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  هدوملا و  عیباـنی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  هرکذـت و  رد  يزوـج 

بیطخ كردتسم و  رد  مکاح  هّمهملا و  لوصف  رد  یکلام  غابـص  نبا  لوئـسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  حیحـص و  رد  جاّجح 
قعاوص رد  رجح  نبا  یبقعلا و  رئاخذ  رد  مرحلا  ماما  بقانم و  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  دـئارف و  رد  ینیومح  میهاربا  بقاـنم و  رد  یمزراوخ 

ّبس نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  الّـصفم  المجم و  هفلتخم  تارابع  ظافلاب و  دناهدومن  لقن  امـش  ءاملع  مظاعا  هرخالاب 
. هّللا ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  اّیلع 

دوشیم هدننکرازآ  ندوب  نوعلم  بجوم  مالّسلا  هیلع  یلع  تیذا  رازآ و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  لقنب  دنداد  میمعت  اهنآ  زا  یضعب 
هتـشذگ ياهبـش  رد  هک  دـناهدومن  لـقن  نارگید  هفلتخم و  دانـساب  ةدوملا  عیباـنی  رد  یفنح  نامیلـس  سودرف و  رد  یملید  هک  يربخ  دـننام 

. هّللا ۀنعل  هیلعف  یناذا  نم  یناذا و  دقف  اّیلع  يذا  نم  دومرف  هک  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعبب 
یلـص مرکا  لوسر  هک  هدومن  لقن  ار  تیب  لها  ترتع و  نعل  ّبس و  ربخ  مومع  وحنب  رتالاب  هقرحم  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هک  یئاج  ات 

. هّللا ۀنعل  هیلعف  یترتع  یف  یناذآ  نم  مالسالا و  هّللا و  نع  ّدتری  اّمناف  یتیب  لهأ  ّبس  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا 
مالسلا و ةالـصلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هّللا  لوسر  طبـس  ود  نینمؤملا و  ریما  انالوم  زامن  تونق  رد  هک  دوب  نوعلم  هیواعم  سپ 

. دناهدومن لقن  نارگید  لماک و  رد  ریثأ  نبا  هچنانچ  دومنیم  نعل  ار  رتشا  کلام  سابع و  نبا 
ۀمیقلا موی  ثعب  اـّیلع  يذآ  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدوـمن  لـقن  ددـعتم  قرطب  دنـسم  رد  لـبنح  نب  دـمحا  ماـما  و 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


. اّینارصن وا  اّیدوهی 
تسا روآتساجن  رفک و  ربمغیپ  ادخب و  مانشد  نعل و  ّبس و  هک  تسا  مالسا  سدقم  نید  تایرورض  زا  هک  دینادیم  رتهب  نایاقآ  دوخ  هتبلا 

. تسا بجاو  شلتق  یمدآ  نینچ  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دش  رکذ  رت  لصفم  لبق  ياهبش  هدیسر و  رایسب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  رابخا  زا  عون  نیا  مکحب 

اعطق تسا . نم  راـگدرورپ  نمب و  مانـشد  نعل و  بس و  نم  تیب  لـها  ترتـع و  مالّـسلا و  هیلع  یلعب  مانـشد  متـش و  نعل و  بس و  دوـمرف 
. تسا رفاک  نوعلم و  هیواعم 

شاهصالخ هک  ار  يربخ  دـناهدومن  لقن  نارگید  دوخ و  دانـساب  بلاطلا  تیافک  مهد  باـب  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هچناـنچ 
متـش ّبس و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دناهتـسشن و  ماش  لها  زا  یتعاـمج  دـندید  مزمز  راـنک  رد  ریبج  نب  دیعـس  ساـبع و  نب  هّللا  دـبع  تسنیا 

ام زا  يدحا  دنتفگ  ار  لج  زع و  يادخ  دیدومنیم  ّبس  امـش  زا  کیمادـک  ّلج  ّزع و  هّلل  ّباسلا  مکّیا  دومرف  اهنآ  دزن  رد  داتـسیا  دـنیامنیم 
زا يدحا  دنتفگ  ار  ادخ  لوسر  دیدومنیم  بس  امـش  زا  کیمادک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّباسلا  مکّیا  دومرف  هدومنن  یلمع  نینچ 

ار بلاط  یبأ  نب  یلع  دـیدومنیم  بس  امـش  زا  کیمادـک  سپ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّباسلا  مکّیأـف  دومرف  هدومنن  ّبس  ار  ترـضح  نآ  اـم 
نآ زا  مدینـش  دوخ  نم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  دیـشاب  هاوگ  دومرف  میدومنیم  بس  ار  یلع  هک  میدوب  اـم  نآ  یلب  دـنتفگ 

هیرخنم یلع  هّللا  هّبکا  هّللا  ّبس  نم  هّللا و  ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  کّبس  نم  دومرف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعب  هک  ترـضح 
. رانلا یف 

دـش یلمع  ناناملـسم  نایم  رد  گرزب  تعدب  نیا  هیواهلا  هیلع  هیواعم  رماب  هک  دشابیمن  ناگناگیب  نیملـسم و  ءاملع  زا  يدـحا  راکنا  لحم 
نوچ دـندومنیم  نعل  ّبس و  ار  مولظم  نینمؤملا  ریما  دـش  ضرع  هچنانچ  اهربنم  يالاب  تابطخ  رد  یتح  الم  رب  ینلع و  لاس  داتـشه  ات  هک 

رفاـک و ربمغیپ  ادـخب و  ناگدـننک  ّبس  تسا  یهیدـب  تسا و  لوسر  ادـخب و  ّبس  هربـتعم  هحیحـص  راـبخا  مکحب  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ّبس 
. تسا دراو  وا  رب  نعل  تباث و  هیواعم  رفک  حضاو  لیلد  نیمهب  دنانوعلم 

تسا رفاک  یلع  نمشد 

ةدوم یبلعث و  ماما  ریسفت  یطویـس و  نیدلا  لالج  ریـسفت  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  رد  يرایـسب  رابخا  لئالد  نیا  رب  هوالع 
عیبانی یعفاش و  یلزاغم  نبا  لیاضف  یمزراوخ و  بقانم  رجح و  نبا  قعاوص  لبنح و  نب  دمحا  ماما  دنـسم  ینادمه و  یلع  دیـس  ریم  یبرقلا 

يولعلا صئاصخ  مرحلا و  ماما  یبقعلا  ریاخذ  یناربط و  طسوا  یلزتعم و  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یفنح و  یخلب  نامیلـس  ةدوملا 
نبا طبـس  صاوخلا  ةرکذـت  یعفاش و  هحلط  نب  دّـمحم  لوئـسلا  بلاطم  یعفاش و  یجنگ  بلاطلا  تیاـفک  یئاـسن و  نمحرلا  دـبع  وبا  ماـما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدیدرگ  جرد  هفلتخم  تارابع  ظافلاب و  ارثاکتم  نارگید  یکلام و  غابص  نبا  هّمهملا  لوصف  يزوج و 
. مدومن لقن  احورشم  لبق  ياهبش  رد  هک  قفانم  ّالا  تسا  رابخا  ضعب  رد  رفاک و  ّالا  هضغبی  نمؤم و ال  ّالا  اّیلع  ّبحی  دومرف ال 

هک اریز  تسا  شتآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نمـشد  هک  دراد  همات  تلالد  دشاب  ثیدـح  رد  قفانم  رفاک و  هملک  ود  زا  کی  ره  تسا  یهیدـب 
. دشابیم منهج  تاکرد  رد  نیقفانم  رافک و  هاگلزنم  هک  تحارص  لامک  اب  دیجم  نآرق  رد  هدومرف  هدعو  لاعتم  دنوادخ 

دزن رد  ام  تفگ  یسوط  روظنم  نب  دّمحم  هک  هدومن  لقن  ادنسم  بلاطلا  تیافک  باب 3  رخآ  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هچنانچ 
هّللا مرک  یلع  لوق  زا  دنیامنیم  لقن  هک  یثیدح  رد  یئوگیم  هچ  هّللا  دـبع  ابا  ای  تفگ  واب  يدرم  میدوب  هلبانحلا ) ماما   ) لبنح نب  دـمحا  ماما 
نیا هن  رگم  ار  ثیدح  نیا  دیامن  راکنا  هک  تسیک  تفگ  دمحا  مشابیم  شتآ  لها  هدننکتمـسق  نم  ینعی  رانلا  میـسق  انا  دومرف  هک  ههجو 

قفانم ّالا  کضغبی  نمؤم و ال  ّالا  کّبحی  دومرف ال  مالّـسلا  هیلع  یلعب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  میاهدومن  تیاور  ام  هک  تسا 
تفگ دومن  هیجوت  ار  بلطم  دـمحا  هاگنآ  تسا  نینچ  یلب  میتفگ  قفانم ، رگم  درادـیمن  نمـشد  نمؤم و  رگم  درادـیمن  تسود  ار  وت  ینعی 
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هدننکتمـسق یلع  هک  تسا  حیحـص  سپ  تفگ  شتآ  رد  میتـفگ  تساـجک  رد  قفاـنم  تفگ  تشهب  رد  میتـفگ  تساـجک  رد  نمؤم  سپ 
َنِم ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 144  مکحب  قفانم  ربمغیپ و  هدومرفب  تسا  قفانم  یلع  نمـشد  ینعی   ) تسا شتآ 

. ًاریِصَن ْمَُهل  َدَِجت  َْنل  َو  ِراَّنلا 
باذع دیدرگ و  دهاوخ  باذـع  منهج  نیریز  هقبط  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نمـشد  سپ  دوب  دـهاوخ  منهج  نیریز  هقبط  لفـسا و  كرد  رد 

(. دوب دهاوخ  رتتخس  هفیرش  هیآ  نیمه  مکحب  رافک  باذع  زا  نیقفانم 
ینـضغبا نم  ینـضغبا و  دـقف  اّیلع  ضغبا  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتک  عیمج  رد  زین  و 

هتفرگ رارق  يونعم  رتاوت  دح  رد  هک  تسا  دایز  يردقب  رابخا  لیبق  نیا  زا  هّللا  ضغبا  دقف 
هن رگم  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هباحص  زا  ياهتسیاش  درفب  دینک  زاب  حدق  تراسج و  نابز  هک  تسا  راوازس  یئامـش  لثم  زا  ایآ  خیش :

تسا و هداد  نانآب  يدونشوخ  ترفغم و  دیون و  اهنآ  رد  لزان و  ترـضح  نآ  باحـصا  يانث  حدم و  رد  يدنچ  تایآ  دنوادخ  هک  تسنیا 
تناها هباحصب  تناها  ایآ  دشابیم  يدونشوخ  اضر و  حدم و  تایآ  لومشم  مرکم و  هباحص  زا  امّلسم  هنع  هّللا  یضر  نینمؤملا  لاخ  هیواعم 

. دشابیمن لوسر  ادخب و 

دندوب رایسب  دب  بوخ و  ربمغیپ  باحصا  رد 

. مدومن حیرشت  امش  يارب  ار  هباحص  عوضوم  هتشذگ  ياهبش  رد  دیشاب  هدومرفن  شومارف  هچنانچ  یعاد 
ماظع هباحـص  حدـم  رد  ار  تایآ  لوزن  راکنا  يدـحا  هک  میامنیم  ضرع  ارـصتخم  مراذـگن  باوج  الب  ار  امـش  نایب  هکنآ  يارب  مه  کـنیا 
تایآ هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  دیئامن  هجوت  باحصا  هباحص و  یحالطصا  يوغل و  يانعمب  دیوش و  قیقد  نایاقآ  يردق  رگا  یلو  هدومنن 

یـصاعم ساجرا و  عیمج  زا  هّزنم  لداع و  كاپ و  ار  باحـصا  مامت  میناوتب  ام  لئالد  نیاب  هک  درادـن  یّلک  قالطا  هباحـص  حدـم  رد  هلزاـن 
. مینادب هریغ  دادترا و  هریبک و  هریغص و 

ینعی هعمس  نزو  رب  هبحص  دیوگ  سوماق  رد  يدابآزوریف  هچنانچ  تسا  ترـشاعم  يانعمب  تغل  رد  هبحـص  دینادیم  یبوخب  دب  نم ال  ياقآ 
. مک تدم  ای  دشاب  دایز  تدم  رد  هاوخ  ار  ترزاوم  ترصن و  تمزالم و  ترشاعم  رب  دنیامنیم  دایز  ماع  فرع  رد  وا  اب  درک  یناگدنز 

هاوخ هدوب  ترضح  نآ  اب  رشاعم  هک  دنیوگ  ار  یسک  ثیدح  میکح و  نآرق  زا  يرایسب  دهاوش  برع و  تغل  ياضتقاب  یبنلا  بحاصم  سپ 
. دشاب قفانم  ای  نمؤم  قساف  ای  یقتم  دب  ای  بوخ  رفاک  ای  ملسم 

دروم تشهب و  لها  اهنآ  یمامت  هک  نماد  كاپ  نینمؤم  رب  ار  یبنلا  بحاـصم  بحاـص و  مسا  دـیداد  صاـصتخا  امـش  هک  یمـسق  نآ  سپ 
. دیامنیمن لقن  لقع و  اب  هقباطم  درادن و  تحص  دندوب  راگدرورپ  ياضر 

نایاقآ ات  میامن  هراشا  ناتدوخ  قرط  زا  هربتعم  ثیداحا  تایآ و  زا  قبـس  ام  یلع  ادیاز  ارـصتخم  یلئالدب  مراچان  بلطم  ندـش  نشور  يارب 
نمؤم و رفاک و  ملسم و  رب  باحصا  بحاصم و  بحاص و  هبحـص و  مسا  دینادب  دیوشن و  قح  زا  فرحنم  باحـصا  مان  ریثات  تحت  مرتحم 

. دوشیم قالطا  دب  بوخ و  قفانم و 
يوَغ  ام  َو  ْمُُکبِحاص  َّلَض  ام  دیامرف : نیکرشمب  باطخ  مجن )  ) هروس 53 هیآ 2  رد  ( 1)

. ٍۀَّنِج ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث  يداُرف  َو  یْنثَم  ِهَِّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  ٍةَدِحاِوب  ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  ُْلق  دیامرف : ابس )  ) هروس 34 هیآ 45  رد  ( 2)
. ًارَفَن ُّزَعَأ  َو  ًالام  َْکنِم  ُرَثْکَأ  اَنَأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ِِهبِحاِصل  َلاقَف  دیامرف : فهک )  ) هروس 18 هیآ 32  رد  ( 3)

: دیامرف هروس  نیمه  هیآ 35  رد  زین  و  ( 4)
. اًلُجَر َكاَّوَس  َُّمث  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  َأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ُُهبِحاص  َُهل  َلاق 

. ٍۀَّنِج ْنِم  ْمِِهبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ  دیامرف : فارعا )  ) هروس 7 هیآ 183  رد  ( 5)
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يِذَّلاَک ُهَّللا  اَنادَـه  ْذِإ  َدـَْعب  اِنباقْعَأ  یلَع  ُّدَُرن  َو  انُّرُـضَی  َو ال  انُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدـَن  َأ  ْلـُق  دـیامرف : ماـعنا )  ) هروس 6 هـیآ 70  رد  ( 6)
يدُْهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  ُْلق  اِنْتئا  يَدُْهلا  َیلِإ  ُهَنوُعْدَی  ٌباحْصَأ  َُهل  َناْریَح  ِضْرَْألا  ِیف  ُنیِطایَّشلا  ُْهتَوْهَتْسا 

َنُوقِّرَفَتُم ٌبابْرَأ  َأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای  دیامرف  ینادنز  رفاک  بحاصم  ودب  باطخ  ربمغیپ  فسوی  لوق  زا  فسوی )  ) هروس 12 هیآ 39  رد  ( 7)
. ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهَّللا  ِمَأ  ٌْریَخ 

بحاصم و بحاص و  هبحـص و  مان  درجم  هک  دوشیم  مولعم  میدومن  رکذ  ار  اهنآ  زا  ضعب  هنومن  باب  نم  هک  ياهفیرـش  تایآ  نیا  زا  سپ 
. دوشیم دب  بوخ و  قفانم و  نمؤم و  رفاک و  ملسم و  رب  قالطا  هکلب  درادن  نمؤم  ملسمب و  صاصتخا  تغل  ثیح  زا  باحصأ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصا  تسا  یهیدـب  دـنناوخیم  باحـصا  بحاصم و  تغل  رد  ار  یمدآ  رـشاعم  مدرک  ضرع  هکنآ  هچ 
. تسا هاوگ  نآ  رب  هفیرش  تایآ  هچنانچ  دندوب  رشاعم  ترضح  نآ  اب  هک  یناسک  ینعی 

لزان باحـصا  حدـم  رد  هک  یتایآ  دـندوب و  رایـسب  قفاـنم ) نمؤم و  ینعی   ) دـب بوخ و  ترـضح  نآ  نیرـشاعم  باحـصا و  ناـیم  رد  هتبلا 
ءایبنا زا  کی  چیه  ار  ترضح  نآ  هباحص  رابک  هک  میراد  قیدصت  مه  ام  تسا  باحصا  نابوخب  طوبرم  هکلب  درادن  مومعب  قالطا  هدیدرگ 

يوه و نودب  ترضح  نآ  رماوأ  تعاطا  يرای و  رد  هداد و  ار  دوخ  ناحتما  هک  هریغ  نینح و  دحا و  ردب و  باحـصا  دننام  دنتـشادن  ماظع 
. دندیدرگن فرصنم  فرحنم و  ترضح  نآ  زا  ینآ  دندنام و  مدق  تباث  سوه 

دبع دننام  دندوب  دایز  مه  شنیرهاط  تیب  لها  ترضح و  نآ  نانمـشد  قافن و  هعدخ و  رکم و  لهأ  لددب  نامدرم  باحـصا  نایم  رد  یلو 
هبقع و نب  دیلو  نایفس و  یبا  نب  دیزی  هبلعث و  هریره و  وبا  و  هّللا ) لوسر  دیرط  نامثع  يومع   ) صاع نب  مکح  نایفـس و  یبا  یبا و  نب  هّللا 
نایفس و یبا  نب  ۀیواعم  هبعش و  نب  ةریغم  و  راوخنوخ ) كافس   ) ةاطرا نب  رـسب  صاع و  نب  ورمع  بدنج و  نب  ةرمـس  هملـسم و  نب  بیبح 
دنتشگرب و ارقهق  قیرطب  دندرک و  اههنتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تافو  زا  دعب  تایح و  لاح  رد  هک  مهلاثما  یجراخ و  هیدثلا  يذ 

نعل ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  تایح ، نامز  رد  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  یکی  هیواهلا  هیلع  هیواـعم  هک  دـندومن  اـهداسف 
زا يرایـسب  نوخ  شزیر  ببـس  دومن و  ماـیق  ناـمثع  یهاوخنوخ  ناونعب  دروآ  تسدـب  یبساـنم  تقو  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  دـعب  دوـمن و 

دوخ ترـضح  نآ  هچنانچ  دندیدرگ  دیهـش  هنتف  نآ  رد  راّمع  دننام  ترـضح  نآ  كاپ  باحـصا  زا  ياهّدع  اصوصخم  هدیدرگ  ناناملـسم 
. میدومن ار  رابخا  نآ  لقن  لبق  ياهبش  رد  مه  ام  هداد  ربخ 

هدیسر تبقاع  نسحب  هدعو  بقانم و  لئاضف و  زا  اهنآ  نینمؤم  نابوخ  باحصا و  رایخ  حدم  رد  رایسب  رابخا  تایآ و  هک  یمسق  نامه  اذلف 
تایح نامز  رد  هچنآ  هوالعب  دیامنیم  تباث  هک  هدیسر  هباحـص  نیقفانم  اهراک و  تنایخ  اهدب و  هراب  رد  يدایز  دیدش  دیعو  رابخا  تایآ و 

. دندیدرگ دترم  هدومن  اههنتف  مه  تافو  زا  دعب  دندرزآ  ار  ترضح  نآ 
. دندومن داسف  هنتف و  دندیدرگ و  دترم  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  دیئامرفیم  هنوگچ  تسا  بجع  خیش :

لآ  ) هروس 3 هیآ 138  رد  دـنوادخ  الّوا  دـیئآیم  نوریب  بجعت  زا  دـیوش  قیقد  يردـق  رگا  دـیوگیم  رابخا  تایآ و  میوگیمن  ریقح  یعاد :
. ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  دیامرف  هک  هداد  اهنآ  دادترا  زا  ربخ  نارمع )

يراخب دننام  ناتدوخ  ياملع  قرط  زا  يرایسب  رابخا  باحصا  تمذم  حدق و  رد  رگید  تایآ  نوقفانم و  هروس  هفیرـش و  هیآ  نیا  رب  هوالع 
ای ادرف  اهنآ  قافن  دادـترا و  رفک و  تمذـم و  رد  مهریغ  ربلا و  دـبع  نبا  لـبنح و  نب  دـمحا  نایفـس و  نب  بوقعی  رکاـسع و  نبا  ملـسم و  و 

بوخ و ار  هباحـص  نابوخ  دینادب  دوشب و  امـش  زا  بجعت  عفر  ات  میامنیم  هراشا  ربخ  ودب  هنومن  يارب  تسا  گنت  تقو  نوچ  هدیـسر  اعمج 
مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نانمشد  نیرتنمشد  نیقفانم و  هلسلس  رس  رفک  رب  یلیلد  هچ  دیئامرفن  رگید  تسناد  دیاب  دب  ار  اهنآ  ياهدب 

لوسر ادخ و  اب  ینمشد  امسر  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  كاپ  باحصا  يرارذ و  زا  نابوخ  هدنشک  ترضح و  نآ  هدننک  بس  و 
. دشابیم هدومن  وا 

دناهدومن لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دوعسم  نب  هّللا  دبع  دعس و  نب  لهس  زا  ظافلا  رد  یتوافت  رـصتخم  اب  ربخ  ود  رد  يراخب 
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لوقیف ال یباحـصا  ّبر  يا  لوقاف  ینود  اوجلتخا  مهل  انال و  تیوها  اذا  یّتح  مکنم  لاـجر  یلا  نعفریل  ضوحلا  یلع  مکطرف  اـنا  دومرف  هک 
! كدعب اوثدحا  ام  يردت 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  سابع  نبا  زا  هنابا  رد  يزجس  رـصن  وبا  ریبک و  رد  یناربط  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  و 
یتؤیف حـلفا  دـقف  درو  نمف  ضوحلا  یلع  مکطرف  انا  مکتکرت و  تم  اذاف  دودـحلا  اوقتا  راـنلا و  اوقتا  لوقا  مکزجحب  ذـخا  اـنا  دومرف  هلآ  و 

( ریبکلا یف  یناربطلل  ۀیاور  یف  و   ) مهباقعا یلع  نوّدتری  كدـعب  اولازی  مل  مّهنا  لوقیف  یتّما  ّبر  ای  لوقاف  لامـشلا  تاذ  مهب  ذـخؤیف  ماوقاب 
. مهباقعا یلع  نیّدترم  كدعب  اوثدحا  ام  يردت  ّکنا ال  لاقیف  یتّما  ّبر  ای  هلوق  دعب 

شدـیلپ دـنزرف  اب  میدومن ) نایب  رتشیب  ار  وا  تنعلم  رفک  رب  لئالد  البق  هچنانچ   ) ار ینیدیب  رفاـک  دـحلم  نینچ  کـی  هک  دزوسیم  لد  اـعقاو 
اهنآ ندومن  هئربت  اهنآ و  نامیا  تابثا  رب  يرارصا  دنناوخب و  نمؤم  ملسم و  میدومن  تباث  ار  شرفک  هتشذگ  ياهبـش  رد  هک   ) ار دینع  دیزی 

تایلمع لئالد و  هکنآ  لاح  دنیوگب و  نینمؤملا  ریما  ار  نانآ  قحانب  هکلب  دنیامنب  دـناتشهب  لها  هکنیا  تفالخ و  ماقم  تیبثت  رفک و  زا  ار 
(. دناهتشون اهنآ  ّدر  رب  لقتسم  ياهباتک  ننست  لها  فصنم  ءاملع  رباکا  یتح  تسا  تبث  الماک  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  اهنآ  زیمآرفک 

!؟ دنیامن یفرعم  رفاک  ار  دّحوم  نمؤم  درم  دار  هناگی  نآ  هک  دنشاب  هتشاد  رارصا  بلاط و  یبأ  بانج  رفک  رب  دنیامنب  یغیلب  یعس  نکل  و 
مامت و رارـصاب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریماب  هنیک  ضغب و  يور  زا  رگم  تسین  تایلذه  عون  نیاب  راهظا  هدیقع و  نیا  تسا  یهیدب 

!! دنشاب هدز  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  مولظم  ماما  نآ  بلق  تاحارج  رب  یئافج  ریت  راجنهان  تاملک 
اهنآ رفک  تایلمع  دنناوخ و  دهتجم  ار  اهنآ  دندنبیم و  لمحم  اهرازه  باذعلا  ۀنعّللا و  امهیلع  دـیزی  هیواعم و  قافن  رفک و  هتباث  لئالدـب  و 

!!! دنیامن هماقا  اهنآ  هئربت  رب  یفیخس  لئالد  دنناد و  ناشداهتجا  راثآ  زا  ار 
!!؟ دنیامنیم تباث  ار  وا  رفک  هدومن و  در  ربمغیپ  ادخب و  نامیا  رب  ار  بلاط  یبأ  بانج  هحیرص  ياهرارقا  هحضاو و  لئالد  یلو 

ار اـهنآ  دـنیامن و  تموکح  اـم  ینـس  ناردارب  رب  دـیاب  دـنچ  اـت  یک و  اـت  اـهنآ  نیّبحم  ياـیاقب  اـهیوما و  بصاون و  جراوخ و  منادـیمن  نم 
اراکشآ ار  تقیقح  قح و  دننک و  زاب  فاصنا  مشچ  ینس  ناردارب  دنراذگن  دنربب و  دوخ  دیاقع  لابندب  بّصعت  تداع و  يور  هناروکروک 

!! دننیبب

بلاط یبأ  نامیا  رب  لئالد  اضیا 

ءاملع رباکا  تسا و  ۀجح  نیملسم  يارب  اهنآ  عامجا  دننآرقلا و  لیدع  ترـضح  نآ  هدومرفب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  ایآ 
؟ تسا هتفر  ایند  زا  نمؤم  و  دوب ؟ نامیا  لها  بلاط  وبا  بانج  دناهتفگن  دنراد  اهنآ  ياوقت  عرو و  دهز و  ملع و  رب  قافتا  ناتدوخ 

ترـضح نآ  هک  هدومنن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤم  يادتقم  الوم و  زا  هدوب  امـش  لاجر  ءاملع و  قوثو  لحم  هک  هتابن  نب  غبـصا  ایآ 
. ّطق امنص  فانم  دبع  مشاه و ال  بلطملا و ال  دبع  يّدج  یبا و ال  دبع  ام  هّللا  دومرف و 

. دندوب هّللا  لیلخ  میهاربا  فینح  نیدب  کّسمتم  دندومن و  تدابع  هبعکب  ور  دندومن و  شتسرپ  ار  دحاو  يادخ  ینعی 
رس نانمـشد  بصاون و  جراوخ و  اهیوما و  نوعلم و  هریغم  لاوقا  لابندب  دیراذگب و  ار  هرهاط  تیب  لها  یلع و  لوق  امـش  تسا  راوازـس  ایآ 

. دیئامنب هدراب  تالیوأت  ار  بلاط  وبا  بانج  هحیرص  تاملک  راعشا و  دیورب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تخس 
ترـضح بویغلا  بیغ  تاذب  نمؤم  دّحوم و  هشیمه  بلاط  وبا  بانج  دومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  دییأت  رب  لئالد  هلمج  زا 

رد يزوج  نبا  طبـس  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  تسا  مالّـسلا  اهیلع  هرهاط  هجیدخ  نینمؤملا  ما  دقع  هبطخ  هدوب  تیدـحا 
یتارابعب دناوخ  دقع  هبطخ  بلاط  وبا  بانج  دش  هتـسارآ  دقع  سلجم  یتقو  هک  هدومن  لقن  ۀـمالا  صاوخ  ةرکذـت  باب 11 ص 170  رخآ 

يذلا هّللا  دمحلا  دومرف  هک  تسنیا  هبطخ  علطم  دراد  یلاعت  يراب  ترـضح  ّتینادحوب  داقتعا  ندوب و  دّحوم  رب  هلماک  تلالد  اهنآ  مامت  هک 
امرح اجوجحم و  اتیب  انل  لعج  همرح و  ساّوس  هتیب و  ۀنضح  انلعج  رضم و  رصنع  ّدعم و  ئضئض  لیعامـسا و  عرز  میهاربا و  ۀّیرذ  نم  انلعج 
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(. ۀبطخلا رخآ  یلا   ) سانلا یلع  ماّکحلا  انلعج  انمآ و 
بعک نب  دّمحم  زا  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  زا  لوبمالـسا ) پاچ   ) لوا ص 73 ةّدوملا  عیباـنی  باب 14  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  و 
لاقف یخا  نبا  ای  اذه  ام  لاقف  یلع  مف  یف  همف  باعل  لخدی  يا  یلع  مف  یف  لفتی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  بلاط  وبا  يار  هک  هدومن  لقن 

. هرزاو کمع و  نبا  رصنا  ّینب  ای  ّیلعل  بلاط  وبا  لاقف  ۀمکح  نامیا و 
هیلع یلع  دوخ  هلاس  هدزاود  رـسپ  زا  درکن و  عنم  رجز و  ار  ربمغیپ  هکنآ  رب  هوالع  تسین  بلاط  وبا  بانج  ناـمیا  رب  لـیلد  تاـنایب  نیا  اـیآ 

. ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شمع  رسپ  دیامن  يرای  هک  دنکیم  رما  راوگرزب  نآب  هکلب  درکن  يریگولج  مه  مالّسلا 

ردپ رماب  رایط  رفعج  ندروآ  نامیا 

وبا بانج  يزور  هک  دهدیم  حرـش  جهن  حرـش  رد  الـصفم  دـیدحلا  یبا  نبا  دـناهدومن و  تبث  دوخ  بتک  رد  یگمه  ناتدوخ  ياملع  زین  و 
تـسا زامنب  لوغـشم  ترـضح  نآ  تسار  تسد  رد  یلع  دراذگیم و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دید  دش  دراو  دجـسمب  بلاط 

رـسپ يولهپب  ار  تدوخ  نک  لصو  کمع  نبا  حانج  لص  تفگ  دوب  هدرواین  نامیا  زور  نآ  اـت  دوب  وا  هارمه  هک  راـیط )  ) رفعج شدـنزرفب 
ار تایبا  نیا  بلاط  وبا  بانج  داتسیا  زامنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  پچ  فرط  رد  تفر و  شیپ  رفعج  راذگب  زامن  وا  اب  تّمع و 

. دومن داشنا 
یتقث ارفعج  اّیلع و  ّنا 

بونلا نامزلا و  ملم  دنع 
امکمع نبا  ارصنا  الذخت و  ال 
یبا مهنیب و  نم  یّمال  یخا 

یبنلا و ال لذخا  هّللا ال  و 
بسح وذ  ّیبن  نم  هلذخی 

هزاجا رماب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  وا  ندراذـگ  زامن  راـیط و  رفعج  ناـمیا  مالـسا و  ناـتدوخ  نیخروم  اـملع و  قاـفتاب  سپ 
. تسا هدوب  بلاط  وبا  بانج  شردپ 

یتح دیامنن  گرزب  ياعدا  نآ  زا  عنم  ار  دوخ  هداز  ردارب  دشاب و  رفاک  كرـشم و  يردپ  هک  دنک  رواب  یلقع  بحاص  تسا  نکمم  هنوگچ 
دننام یعاطم  ردـتقم  ردـپ  مه  نآ  دـشابیم  وا  نید  نمـشد  هدروآ و  نیون  نید  هک  یـسکب  ندروآ  نامیا  زا  دـیامنن  عنم  مه  ار  شنادـنزرف 

!؟ تسا هدوب  شیرق  سیئر  هک  بلاط  وبا  بانج 
گرزب نمـشد  یحور  یمـسج و  ياوق  مامت  اب  مه  شدوخ  واب و  نک  ءادتقا  روآ و  نامیا  تّمع  رـسپ  هب  ورب و  دـنک  رما  ار  شدـنزرف  هکلب 

. راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دیامن !! يرای  تیوقت و  ار  دوخ  نید 
وبا بانج  دـندرک  یلمع  مشاه  ینب  هرابرد  ار  يداصتقا  هرـصاحم  شیرق  هکم و  یلاها  یتقو  دـناهدومن  لقن  یگمه  نیقیرف  ياـملع  رباـکا 

تظفاحم و ترـضح  نآ  زا  بلاط  یبأ  بعـش  رد  لاس  راهچ  دنتـساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  يرایب  مشاه  ینب  مامت  اب  بلاط 
وبا بانج  تفریم  باوخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اجکره  اهبـش  لوا  بعـش  رد  فقوت  تدـم  ماـمت  رد  یتح  دـندومن ، يرادـهگن 

وا رتسب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شزیزع  دـنزرف  و  دربیم ، يرتنمأ  ياـجب  درکیم و  رادـیب  ار  ترـضح  نآ  دـمآیم  یتعاـس  زا  دـعب  بلاـط 
ترـضح نآ  يادف  یلع  دشاب  هتـشاد  ترـضح  نآب  یئوس  دصق  هدـید و  اجنآ  رد  ار  ترـضح  نآ  ینمـشد  بش  لوا  رگا  هک  دـیناباوخیم ،

. دشاب هدوسآ  تحار و  شیاسآ  نمأ و  دهم  رد  شکرابم  دوجو  ددرگ 
نیا دنادیم ، یهارمگ  تلالـض و  لها  ار  نیکرـشم  تسا ، تّوبن  ماقم  یعّدم  هک  يدّحوم  تظافح  يارب  یکرـشم ؟ ایآ  مسق  ادـخب  ار  امش 
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. تسا هدوب  لماک  نامیا  راثآ  زا  اهیراکادف  اهتّیّدج و  همه  نیا  تسا  یفنم  باوج  اعطق  دربیم ، راکب  ّتیّدج  ردق 
يدقاو و زا  دنیامنیم  لقن  دعـس  نب  دمحم  تاقبط  زا  همالا  صاوخ  ةرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  هغالبلا و  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

دانـسا اب  مهریغ  رکاسع و  نبا  دعـس و  نبا  زا  مانالا  دیـس  ءابآ  معلا و  یف  مالـسالا  باتک  رد  یجنزرب  لوسر  دیـس  نب  دـمحم  دیـس  همـالع 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دومن  تافو  بلاط  وبا  نوچ  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دناهدرک  تیاور  قاحسا  نب  دمحم  زا  حیحص 

هدب لسغ  ار  وا  ورب  همحر  هل و  هّللا  رفغ  هراو  هنفک و  هلـسغف و  بهذا  دومرف  نمب  هاگنآ  دومن  يدیدش  هیرگ  ادـیدش  ءاکب  یکبف  مداد  ربخ 
. ار وا  دیامن  تمحر  دزرمایب و  ادخ  راذگب  شربق  رد  امنب و  نفک  و 

ادخ لوسر  میئوگب  تسا  راوازـس  ایآ  دنیامنب  نفک  دنهدب و  لسغ  ار  رفاک  هک  هدش  هداد  هزاجا  مالـسا  رد  ایآ  دیهد  فاصنا  ادـخب  ار  امش 
. هتیب نم  جرخی  امایا ال  هل  رفغتسی  هّللا  لوسر  لعج  دنسیونیم و  یتح  هدومن  ترفغم  تمحر و  بلط  كرشم  رفاک  يارب 

. دومنیم شزرمآ  ترفغم و  بلط  رافغتسا و  بلاط  وبا  بانج  يارب  تفرن و  نوریب  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اهزور  ینعی 
ُرِفْغَی َهَّللا ال  َّنِإ  هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  دشاب !؟ هدیدن  دوخ  نآرق  رد  ار  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 51 و 116  ترضح  نآ  هک  تسا  نکمم  ایآ 

. َِکلذ َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَأ 
ار كرـشم  اـم  هک  دـیامرفیم  راـگدرورپ  احیرـص  هک  ياهـیآ  نـینچ  دوـجو  اـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تـسا  نـکمم  هنوـگچ 

نینچ مه  تسا و  مارح  كرـشم  يارب  ترفغم  تمحر و  بلط  هکنآ  لاـح  دـیامنب و  ترفغم  تمحر و  بـلط  كرـشم  يارب  مـیزرمآیمن 
هّللا لوسر  ندومن  رافغتـسا  نیمه  سپ  دشابیمن ، زئاج  ادبا  راّفک  يارب  و  دراد ، نیملـسمب  صاصتخا  ّتیم  ندـب  ندومن  نفک  نداد و  لسغ 

حـضاو یلیلد  امنب  نفک  هدب و  لسغ  ار  تردپ  ورب  تدوخ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ندومن  رما  بلاط و  وبا  بانج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. هنع هّللا  یضر  بلاط  وبا  بانج  نامیا  مالسا و  رب  تسا 

هتفگ هیثرم  شراوگرزب  ردپ  رب  هنوگچ  نایقتم  يالوم  دینیبب  دینک و  هعلاطم  ار  يزوج  نبا  طبـس  هرکذت  فاصنا ص 6  نیب و  قح  هدـید  اب 
: هک تسا 

ریجتسملا ۀمصع  بلاط  ابا 
ملظلا رون  لوحملا و  ثیغ  و 

ظافحلا لها  كدقف  ّده  دقل 
معنلا ّیلو  کیلع  یّلصف 

هناوضر ّکبر  كاّقل  و 
مع ریخ  نم  رهطتل ؟؟؟ تنک  دقف 

مـسق نیا  وا  يارب  مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) یتسرپادخ دیحوت و  همـسجم  هک  دشاب  هتفر  ایند  زا  رفاک  گرزب  تیـصخش  نیا  هک  دوشیم  رواب  ایآ 
!!! دیامن یئارسهیثرم 

لسغ و ار  وا  دومرفیمن  رما  موصعم  ماماب  مرکا  لوسر  ّالا  هتفر و  ایند  زا  نمؤم  بلاط  وبا  بانج  دـیامنیم  تباث  هک  تسا  یلئالد  ماـمت  اـهنیا 
هدوب هّللا  یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح  همـسجم  ترـضح  نآ  هک  یتلاح  رد  دیامنب  تمحر  بلط  دیدش و  هیرگ  وا  يارب  دیامنب و  نفد  نفک و 

نم راگدرورپ  رما  فلاخم ) كرـشم و  ول  و   ) تسا نم  يومع  نوچ  هک  سفن  ياوه  يور  هن  دـیامنیم  ادـخ  يارب  ینمـشد  یتسود و  تسا 
. میامن تمحر  بلط  رافغتسا و  هیرگ و  تدشب  وا  يارب  تسا 

نامیا راهظا  انلع  دوخ  ناردارب  هزمح  ساـبع و  دـننام  تشاد و  ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  ّتلع  هچب  دوب  دـحوم  نمؤم و  بلاـط  وبا  رگا  خـیش :
. دومنن

روسج و عاجـش و  يردـقب  هزمح  بانج  هکنآ  هچ  هدوب  توافت  قرف و  یلیخ  بلاط  وبا  بانج  اب  هزمح  ساـبع و  نیب  تسا  یهیدـب  یعاد :
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دوجو ظفح  يارب  ینایاش  کمک  نامیاب  وا  رهاـظت  مالـسا و  هتبلا  دندیـسرتیم  هکلب  دـندرکیم  هظحـالم  وا  زا  هکم  لـها  ماـمت  هک  دوب  يوق 
. دش نانمشد  ّرش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هدوب یناهنپ  سابع  مالسا 

دروآ نامیا  هّکم  رد  سابع  هک  دـیامنیم  لقن  باعیتسا  رد  ربلا  دـبع  نبا  هچنانچ  درکن  رهاظ  ار  دوخ  مالـسا  يروف  مه  سابع  باـنج  اـما  و 
ترضح دیامن  تکرح  ترضح  نآ  اب  تساوخ  دومن  ترجه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ینامز  ات  تشادیم  ناهنپ  مدرم  زا  یلو 

بانج نآ  رافک  يربک  ردب  هوزغ  رد  دیناسریم و  ترضح  نآب  ار  هکم  ياهربخ  اذلف  تسا  رتهب  نم  يارب  هکم  رد  وت  فقوت  هک  دنتـشون  واب 
خیـش زین  دومن و  رهاظ  ار  دوخ  نامیا  دش  دوجوم  یـضتقم  ربیخ  حتف  زور  رد  دش و  ریـسا  شیرق  رافک  تسکـش  زا  دعب  دندروآ  دوخ  اب  ار 

نب دمحا  رفعج  یبا  فیرشلا  مرحلا  ماما  یبقعلا  رئاخذ  زا  القن  لوبمالـسا ) پاچ   ) باب 56 نمض  عیبانی  رد ص 226  یفنح  یخلب  نامیلس 
نامتک ار  شمالـسا  یلو  دوب  هدروآ  مالـسا  میدق  زا  سابع  دننادیم ، ملع  لها  هک  هدروآ  یهلا  مساقلا  وبا  لئاضف  زا  یعفاش  يربط  هّللا  دبع 

هکنآ هچ  دشکن  ار  وا  دومن  تاقالم  ار  سابع  سک  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دمآ  رافک  رکشلاب  ردب  زور  یتقو  دومنیم 
وبا هک  يزور  دهدب  ترضح  نآب  ار  نیکرـشم  رابخا  دنامب و  تشون  واب  ربمغیپ  یلو  دوب  ترجهب  لیام  دومن و  رافک  اب  تقفاوم  تهارک  اب 

. دومن دازآ  ار  وا  ترضح  داد  ار  سابع  مالساب  رهاظت  ربخ  ترضح  نآب  عفار 

ار دوخ  نامیا  بلاط  وبا  نتشاد  ناهنپ  تلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زونه  هک  توعد  لوا  رد  ینعی  دـشیم  هرـسکی  رما  درکیم  رهاظ  ار  دوخ  نامیا  رگا  بلاط  وبا  باـنج  یلو 
. دندزیم مه  رب  ار  توبن  ساسا  دندومنیم و  مایق  ادحتم  مشاه  ینب  ّدض  رب  ّتیبرع  هعماج  شیرق و  مامت  تشادن  يروای 

مه اهنآ  ات  دریگب  ار  يداعا  ریاس  اهنآ و  يولج  شیرق  اب  یشیک  مه  ناونعب  دناوتب  ات  دومنن  زاربا  ۀسایس  ار  دوخ  نامیا  بلاط  وبا  بانج  اذل 
ار دوخ  دـصقم  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  لماک  یتصرف  ترـضح  نآ  دـنیامنن و  ذاختا  يرتيوق  تامیمـصت  بلاط  وبا  بانج  مارتحا  ضحم 

. دیامن راکشآ 
هکنیمه دوب  هفیظو  ماجنا  لوغـشم  مامت  بلق  توق  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوب  هدـنز  باـنج  نآ  اـت  دـش  مسق  نیمه  هچناـنچ 

زا بلاط  یبأ  دعب  رصان  اهب  کلامف  ۀکم  نع  جرخا  درک  ضرع  دش و  لزان  لیئربج  دومن  تافو  تثعب  مهد  لاس  رخآ  رد  بلاط  وبا  بانج 
. يرادن اجنآ  رد  يروای  بلاط  یبأ  زا  دعب  هک  وش  جراخ  هکم 

. ریخ ای  دنتشاد  لوبق  تما  هدوب و  روهشم  بلاط  وبا  مالسا  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ایآ  خیش :
. دندومنیم دای  تمظع  اب  ار  بانج  نآ  مان  تما  تمامت  هتشاد و  ار  ترهش  لامک  یلب  یعاد :

ابیرقت لاس  یـس  زا  دعب  یلو  دشاب  هتـشاد  لماک  ترهـش  عیاش و  يرما  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نامز  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  خیش :
. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  تقیقح  هک  یمسقب  ددرگ  روهشم  تقیقح  قح و  فالخ  رب  امش ) لوقب   ) یثیدح لعج  تهج 

. مالسالا یف  ترسک  ةروراق  لّوا  اذه  سیل  یعاد :
هیلوا تروص  یثیدح  لعجب  اهلاس  زا  دعب  یلو  روهـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  یعوضوم  هک  تشادـن  یگزات  رما  نیا 

. دشاب هداد  تسد  زا  ار  دوخ 
عورـشم و هکلب  جیار  عیاش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  تعیرـش  بحاص  نامز  رد  هک  نید  ماکحا  رد  یتح  دوب  روما  زا  يرایـسب 
. هتفرگ دوخب  يرگید  تروص  هدیدرگ و  ضوع  نآ  تقیقح  یلکب  صاخشا  ذوفن  لامعا  هطساوب  اهلاس  نتشذگ  زا  دعب  هدوب و  لمع  دروم 

. دیئامن رکذ  ام  يارب  ياهنومن  دیدومن  نایب  هک  يرایسب  روما  نآ  زا  تسا  نکمم  خیش :
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رتمهم و همه  زا  هک  دهاوش  نآ  زا  یکیب  هنومن  يارب  یلو  دهدیمن  ار  اهنآ  مامت  نایب  ياضتقا  سلجم  تقو  هک  تسا  رایـسب  دـهاوش  یعاد :
عاطقنا و دقع  هک  هعتم  مکحم  مکح  ود  نآ  میامنیم و  هراشا  هدیدرگ  راوتـسا  نیملـسم  روهمج  قافتا  دیجم و  نآرق  تلالد  اب  رتحـضاو و 

. تسا ءاسن  جح 
یتح هدوب ، لمع  دروم  عورشم و  عیاش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  رد  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف قافتا  دیجم و  نآرق  مکحب  هک 
رمع هفیلخ  مالک  هلمج  کیب  طقف  هدوب  يراج  تما  نایم  رد  مه  باطخلا  نب  رمع  تفالخ  ناـمز  زا  یتمـسق  رکب و  یبا  تفـالخ  هرود  رد 

. امهیلع بقاعا  امهمرحا و  انا  هللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  تفگ  هک 
تیوقت دعبب  وا  تفالخ  نامز  زا  رمع  مالک  نیا  نانچ  هدیدرگ  مارح  تسا  لاس  دصیـس  رازه و  ادـخ  لالح  ینعی  هدـیدرگ  سکعنم  یلکب 
تعاطا يور  ترـضح  نآ  هباحـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لـمع  دـیجم و  نآرق  حیرـص  ّصن  فـالخ  رب  لـیلد  نودـب  دـش و 

نّنـست لـها  ناردارب  روهمج  زا  نیملـسم  تیعمج  اـهنویلم  لاـحلا  یلا  هک  داد  تسد  زا  ار  دوخ  هیلّوا  تقیقح  هک  دـش ، يوریپ  هناروکروک 
دننادیمن و ننست  لها  ناردارب  مومع  زونه  دننادیم و  هعیش  عدب  زا  یتعدب  ار  ادخ  لالح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هیّنس  ّتنس  هعتم 

رمع هفیلخ  راتفگب  طقف  هدوب  لالح  عیاش و  هعتم  ود  نیا  رمع  رکب و  یبا  ربمغیپ و  نامز  رد  هک  دـننکیمن  لوبق  مینک  نایب  لئالد  اـب  اـم  رگا 
. هدیدرگ مارح  ادخ  لالح  شتفالخ  طساوأ  رد 

لئالد ندوب  دوجوم  رمع و  رکب و  یبا  نیخیـش  دییأت  كاپ و  هباحـص  هّللا و  لوسر  هریـس  دیجم و  نآرقب  دیؤم  یهلا  تباث  مکح  هک  یئاج 
هللا یلص  هّللا  لوسر  راتفگ  تایآب و  دانتـسا  ادبا  هک  رمع  صخـش  راتفگب  نآ  تیّلح  رب  ّتنـس  لها  هربتعم  بتک  دیجم و  نآرق  رد  هحـضاو 

. ددرگ تعدب  مارح و  درادن  هلآ  هیلع و 
. ددرگن رفکب  لدبم  بلاط  وبا  بانج  نامیا  مالسإ و  دیهاوخیم  امش 

دندومن و لمع  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تنـس  نآرق و  فالخ  رب  اهنرق  ناهج  ناناملـسم  اهنویلم  دیئوگب  دیهاوخیم  ینعی  خیش :
لوسر تنس  زا  نادرگ  يور  ینعی  دنیوگ  یضفار  ار  نایعیش  هّللا و  لوسر  تنس  عبات  ینعی  دنناوخیم  ینـس  ار  ام  ناهج  همه  رد  هکنآ  لاح 

!؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا 

دنشابیم ینس  اههعیش  یضفار و  اهینس  تقیقح  رد  ینس  یضفار و  عوضوم 

دیئامن تواضق  هنافصنم  رانک و  رب  بصعت  تداع و  زا  رگا  هکنآ  لاح  دیناوخیم و  یضفار  ار  نایعیش  ینس و  ار  دوخ  اهامـش  ارهاظ  یعاد :
دنشابیم و ترضح  نآ  رماوأ  عیطم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنـس  نآرق و  عبات  ینعی  ینـس  نایعیـش  تقیقح  ینعم و  رد  دینیبیم 

. دیشابیم ترضح  نآ  رماوأ  تنس و  نآرق و  زا  نادرگ  يور  ینعی  یضفار  اهامش 
. دیراد ینعم  نیا  رب  لیلد  هچ  دیدناوخ ، یضفار  ار  كاپ  ناناملسم  اهنویلم  تنسحأ ، خیش :

یلص هّللا  لوسر  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  نایعیش و  لد  كاپ  ناناملسم  نویلم  دص  زا  هدایز  یّنس  ناردارب  اهامش  هک  یمسق  نامه  یعاد :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدومن  هراشا  يرایسب  لئالدب  هیضام  یلایل  رد  دیناوخیم ، كرـشم  رفاک و  یـضفار و  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
نآ تنـس  هریـس و  دـیدش  نارگید  وریپ  هدـنادرگ  يور  ترتـع  زا  ادـمع  امـش  نم  ترتـع  نآرق و  زا  دـینک  يوریپ  نم  زا  دـعب  داد  روتـسد 
هریس تنسب و  نیلماع  و  هدومن ، كرت  ار  اهنآ  نیخیش  مکحب  هدراذگ و  اپ  ریز  دومنیم  یلمع  نآرق  مکحب  تایح  نامز  رد  هک  ار  ترضح 

اوُمَلْعا َو  هدومرف : لافنا )  ) هروس 8 هیآ 42  رد  احیرص  هک  ماکحا  نآ  هلمج  زا  هک  دیدناوخ ، رفاک  كرشم و  هکلب  یضفار  ار  ترـضح  نآ 
یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ 

نآ زا  هدومن و  عطق  دومنیم  میـسقت  براقأ  ناـشیوخب و  ار  مئاـنغ  سمخ  دومرفیم و  یلمع  ار  مکح  نیا  تاـیح  ناـمز  رد  ترـضح  نآ  و 
. دوشیم ینالوط  یلیخ  نخس  هتشر  منک  هرامش  ار  اهنآ  مامت  مهاوخب  رگا  هرخالاب  دیدینادرگ  يور 
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نادرگ و يور  یضفار و  اهامـش  میـشابیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هریـس  ّتنـس و  عبات  نایعیـش  ام  هک  ینعم  نیا  رب  لیلد  رتگرزب 
هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّتنس  ادخ و  مکحب  هک  تسا  هعتم  عوضوم  نیمه  دیشابیم  مارگ  هباحص  هّللا و  لوسر  هریس  ّتنـس و  هدننک  كرت 
یلو هدوب  لمع  دروم  لالح و  رمع  تفالخ  طساوا  ات  رکب  یبا  تفـالخ  هرود  ماـمت  ترـضح و  نآ  دوخ  ناـمز  رد  هباحـص  لـمع  هلآ و  و 

كرت هدراذـگ و  اپ  ریز  ار  ادـخ  لوسر  ّتنـس  مارح و  ار  ادـخ  لالح  دومن  ءادا  یـصاخ  رظن  تسایـس و  يور  هک  رمع  مـالک  زا  ياهلمجب 
؟! دیناوخیم یضفار  میشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّتنس  نآرق و  عبات  هک  ار  نایعیش  ام  یّنس و  ار  دوخ  کلذ  عم  دیدومن 

. دنناوخیم كرشم  یضفار و  ار  ام  تسا  نرق  هدراهچ  هک  دیداد  ناشن  وراو  ناربخیب  رب  نانچ  ار  رما  نیا  و 
هماقا دوخ  مالک  تاـبثا  يارب  رمع  هفیلخ  هک  دـیتسه  ننـست  لـها  ناردارب  امـش  رتمرگ  شآ  زا  هساـک  فورعم  لـثم  ياـنعم  هکنآ  بجع  و 
ّتنس نآرق و  یلو  قح  رمع  هفیلخ  مالک  دننک  تباث  ات  هدروآ  دوخ  بتک  رد  دراب  لیلد  اههد  ننـست  لها  ياملع  یلو  دومنن  لیلد  ناهرب و 

!!؟ دشابیم ساسایب  لطاب و  ترضح  نآ  هباحص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هریس  و 
ادـخ و هتفگ  فالخ  رب  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  دـیئوگیم  لیلد  هچب  اجک و  زا  تسیچ  عاطقنا  دـقع  هعتم و  ّتیّلح  رب  امـش  لـیلد  خـیش :

. هدومن لمع  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تنس 

هعتم تیلح  رب  لئالد 

دیامرفیم احیرص  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 28  رد  هک  تسا  ینامـسآ  مکحم  دنـس  و  دیجم ، نآرق  الوا  تسا . رایـسب  ینعم  نیا  رب  لئالد  یعاد :
. ًۀَضیِرَف َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف 

عوضوم نیا  رد  نوچ  ددرگ و  رهاظ  نآرق  دوخ  رد  یخـسان  رگم  تسیقاب  دوخ  تیعورـشمب  دبالا  یلإ  دیجم  نآرق  مکح  هک  تسا  یهیدب 
. تسا رارقرب  یقاب و  دبأ  ات  مکحم  مکح  نیا  سپ  هدماین  یخسان 

. دنزادرپب ار  اهنآ  قادص  رهم و  دهدیم  روتسد  هدمآ  تایآ  نامه  بیقعت  رد  هک  دشابن  مئاد  حاکنب  طوبرم  هیآ  نیا  اجک  زا  خیش :
ریبک و ریـسفت  زا  مجنپ  ءزج  رد  يربط  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  اریز  دـیدومن  هطلغم  حالطـصاب  یفطلیب و  دوخ  ناـیب  نیا  رد  یعاد :

. دناهدروآ هعتم  باب  رد  ار  هفیرش  هیآ  نیا  نارگید  بیغلا و  حیتافم  رسفت  زا  میس  ءزج  رد  يزار  رخف  ماما 
حاکن و ماسقا  نایب  رب  تسا  لمتـشم  الماک  ءاـسن  هروس  هک  دـینادیم  یبوخب  ناـیاقآ  ناـتدوخ  ءاـملع  نیرّـسفم و  ناـیب  تحارـص  رب  هوـالع 

. نیمی کلم  و  هعطقنم ، هعتم  و  مئاد ، زا  مالسا  رد  جاودزا 
َْوأ ًةَدِحاوَف  اُولِدْعَت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  دیامرف  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 3  رد  مئاد  حاکن  رد  اما 

. ْمُُکناْمیَأ ْتَکَلَم  ام 
ام ْنِمَف  ِتانِمْؤُْملا  ِتانَصْحُْملا  َحِْکنَی  ْنَأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَم  َو  دیامرف  ءاسن )  ) ةروس 4 هیآ 28  رد  ناکزینک  نیمی و  کلم  هراـبرد  و 

. ِفوُْرعَْملِاب َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو  َّنِِهلْهَأ  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُضَْعب  ْمُِکنامیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ِتانِمْؤُْملا  ُمُِکتایَتَف  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم 
دـشاب مئاد  حاکنب  طوبرم  هیآ  نیا  رگا  دیدرگ و  لزان  ًۀَضیِرَف  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  هیآ  عاطقنا  دـقع  هعتم و  باب  رد  و 

. دوب دهاوخ  هدعاق  فالخ  رب  نیا  دشاب و  هدش  رارکت  مئاد  حاکنب  رما  هروس  کی  رد  هک  دیآیم  مزال 
. تسا دیدج  مکح  رما و  کی  دوخ  هک  تسا  مولعم  هدیدرگ  لزان  هعتمب  عجار  نوچ  و 

دوخ نامز  رد  رابک  هباحـص  هدوب و  عورـشم  عیاش و  مالـسا  ردـص  رد  هعتم  حاکن  هکنیاب  طقف ) هعیـش  هن   ) تسا نیملـسم  عیمج  قافتا  اـیناث 
موـمع هک  تسا  مادـک  هعتم  هیآ  سپ  تسا  حاـکنب  طوـبرم  هیآ  نیا  رگا  دـندرکیم و  لـمع  روتـسد  نآـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر 

دـنیامنیم و تباث  ار  نآ  تیعورـشم  دـناضرعتم و  مه  ناتدوخ  نیرّـسفم  هک  تسا  نیمه  هعتم  هیآ  اـعطق  سپ  دنتـسه  نآـب  لـئاق  نیملـسم 
. تسا تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هچنانچ  هدماین  نآ  يارب  یخسان 
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هعتم تیلح  رب  ننست  لها  قرط  زا  رابخا 

یف ۀـعتملا  ۀـیآ  تلزن  تفگ  هک  تسا  لقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  ءاجر  وبا  زا  لبنح  نب  دـمحا  ماـما  دنـسم  يراـخب و  حیحـص  رد  هلمج  زا 
دمحم لاق  ءاش . اـم  هیأرب  لـجر  لاـق  تاـم  اذا  یّتح  هّللا  لوسر  اـهنع  هنی  مل  هتمرحب و  نآرق  لزنی  مل  هّللا و  لوسر  عم  اـهانلعفف  هّللا  باـتک 

دبع انثدـح  لاق  یئاولحلا  نسحلا  انثدـح  هک  تسا  هعتملا  حاکن  باب  جاجح  نب  ملـسم  حیحـص  لوا  ءزج  رد ص 535  و  رمع .) ّهنا  لاـقی  )
ۀعتملا اورکذ  مث  ءایشا  نع  موقلا  هلأسف  هلزنم  یف  هانئجف  ارمتعم  يراصنالا  هّللا  دبع  نب  رباج  مدق  اطع  لاق  لاق  حیرج  نبا  انربخا  لاق  قازرلا 

. رمع رکب و  یبا  دهع  یلع  هّللا و  لوسر  دهع  یلع  انعتمتسا  معن  لاقف 
هک هدومن  تیاور  هرـضن  یبا  زا  ادنـسم  ةرمعلا  جحلاب و  ۀـعتملا  باب  لاس 1306 ) رـصم  پاچ   ) باتک ناـمه  لوا  ءزج  ص 467  رد  زین  و 

امهانلعف رباج  لاقف  نیتعتملا  یف  افلتخا  ریبزلا  سابع و  نبا  لاقف  دش  دراو  وا  رب  یـصخش  مدوب  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  دزن  رد  نم  تفگ 
. امهدعن ملف  رمع  امهنع  یهن  ّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  عم 

زا دـننکیم  يرگید  تیاور  ود  ره  زین  هدومن و  لقن  رگید  قیرطب  ار  هرـضن  یبأ  ربخ  دنـسم  لوا  ءزج  رد ص 25  لبنح  نب  دـمحا  ماما  زین  و 
نب ورمع  ناش  یف  رمع  یهن  یّتح  رکب  وبا  هّللا و  لوسر  دـهع  یلع  قیقدـلا  رمتلا و  نم  ۀـضبقلاب  عتمتـسن  اّنک  هتفگ  رگید  ياج  رد  هک  رباج 

. ثیرح
میدرکیم هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  رد  تفگ  هک  هدومن  تیاور  سابع  نب  هّللا  دبع  زا  نیحیحصلا  نیب  عمج  رد  يدیمح 

نآرق تشذـگ و  رد  وا  نونکا  درکیم و  لالح  تساوخیم  هچ  ره  دوخ  ربمغیپ  يارب  یلاعت  يادـخ  تفگ  تساخرب  تفـالخب  رمع  هکنآ  اـت 
هعتم زا  دینک  هبوت  و  تسا ، هدومرف  ادخ  هچنانچ  دیناسرب  مامت  اب  ار  نآ  دیدرک  عورـش  ياهرمع  ای  یّجحب  نوچ  سپ  تسا  یقاب  دوخ  ياجب 

!!؟ منکیم شراسگنس  دشاب  هدرک  هعتم  وا  هک  دیرآ  نم  دزن  ار  يدرم  ره  نانز و 
عیاش و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  رد  هعتم  دیامنیم  تباث  هک  تسا  هدیـسر  رایـسب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 

. دومن مارح  وا  هک  رمع  تفالخ  نامز  ات  دندرکیم  نآب  لمع  باحصا  هدوب و  عورشم 
هیآ يّدس  ریبج و  نب  دیعـس  دوعـسم و  نب  هّللا  دبع  سابع و  نبا  بعک و  نب  ّیبا  لیبق  زا  هریغ  باحـصا و  زا  ياهّدـع  رابخا  نیا  رب  هوالع  و 

قیرطب سابع  نبا  زا  فاشک  رد  يرـشخمز  هّللا  راج  هچنانچ  یّمـسم  لـجا  یلا  ّنهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف  دـندومن  تئارق  قیرط  نیاـب  ار  هعتم 
حیتافم ریسفت  میـس  دلج  رد  يزار  رخف  ماما  هیآ و  نیمه  لیذ  شریبک  ریـسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دّمحم  زین  هدومن و  لقن  تاملـسم  لاسرا 

هک يرزام  زا  ار  ضایع  یـضاق  لوق  دنیامنیم  لقن  ملـسم  حیحـص  حرـش  زا  هعتملا  حاکن  لوا  باب  رد  يوون  ماما  هفیرـش و  هیآ  لیذ  بیغلا 
. دومنیم تئارق  نینچ  ار  هیآ  یحولا ) بتاک   ) دوعسم نب  هّللا  دبع 

هذـه یف  امهیلع  اورکنا  ام  ۀـّمألا  هتفگ و  سابع  نبا  بعک و  نب  ّیبا  لوق  لقن  زا  سپ  رخف  ماما  یمـسم و  لجا  یلا  ّنهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف 
. انرکذ ام  ۀّحص  یلع  اعامجا  کلذ  ناکف  ةءارقلا 

. هیف عزانن  نحن ال  ۀعورشم و  تناک  ۀعتملا  ّنا  یلع  ّالا  ّلدت  ةءارقلا ال  کلت  ّناف  دیوگ  اباوج  دعب  قرو  رد  هاگنآ 
هدیدرگن خسن  دعب  یلو  هدوب  عورشم  ملس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  تسیچ  خسن  مدع  رب  امش  لیلد  خیش :

رد هعتم  دـننادب  هک  مومع  مهفب  رتکیدزن  لئالد  همه  زا  تسا و  رایـسب  تسیقاب  دوخ  تیعورـشم  رب  هکنیا  خـسن و  مدـع  رب  لـئالد  یعاد :
هریس هروکذم و  رابخا  رب  هوالع  هدیدرگن  مه  خسن  رمع و  تفالخ  طساوا  ات  هدوب  عورـشم  عیاش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز 

هک دـناهدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  مومع  هک  دـشابیم  باطخلا  نب  رمع  هفیلخ  دوخ  راتفگ  دـندرکیم  نآـب  لـمع  هک  مارگ  هباحـص  راـتفر  و 
. امهنع یهنا  رابخا  ضعب  رد  امهیلع و  بقاعا  امهمّرحا و  انا  هّللا و  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  تفگ  ربنم  يالاب 

هدوب جیار  رما  لوا  رد  ماکحا  زا  يرایسب  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  مدرک  ضرع  تسا  حیحص  امـش  تاشیامرف  خیش :

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 407 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیدرگ خسن  ادعب  یلو  دوب  روتسد  رد  رما  لوا  رد  مه  هعتم  مکح  نیا  دش  خسن  دعب  یلو 
دوخ ناسل  نآرق و  رد  دـیاب  مه  نآ  خـسان  هدـش  نآب  رما  نآرق  رد  هک  یمکح  ره  اذـل  تسا  دـیجم  نآرق  نید  ساـسا  اـنبم و  نوچ  یعاد :

. هدش خسن  مکح  نیا  نآرق  ياجک  رد  دیئامرفب  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ 
. َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َْوأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  اَّلِإ  دیامرفیم  هک  تسنآ  خسان  نونمؤم )  ) هروس 23 زا  هیآ 6  خیش :

هدیدرگ خسن  هعتم  هیآ ، نیمه  لیلدب  سپ  نیمی  کلمب  ندـش  کلام  ّتیجوز 2 ، هداد 1 ، رارق  زیچ  ود  ار  ندش  لالح  بابـسا  هیآ  نیا  رد 
. تسا

هجوز مه  هعتم  نز  تسا و  ّتیجوز  مکح  رد  مه  هعتم  هکنآ  تهج  تسا  دـییأت  هکلب  دـشابیمن  هـعتم  خـسن  رب  یتلـالد  هـیآ  نـیا  رد  یعاد :
. میهدب ار  اهنآ  رهملا  قح  دومرفیمن  رما  هروکذم  هیآ  رد  دنوادخ  دوبن  یقیقح  هجوز  هعتم  رگا  تسا و  درم  یقیقح 

تـسا خـسان  هیآ  نیا  هنوگچ  سپ  تسا  یندـم  رب  مدـقم  یّکم  اققحم  هّیندـم ، ءاسن  هروس  تسا و  هّیکم  نونمؤم  هروس  ینعم  نیا  رب  هوالع 
!؟ راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  هدمآ ، خوسنم  زا  لبق  خسان  هدعاق  نیا  يور  دشابیم  هعتم  هیآ  رب  مدقم  هکیلاحرد 

دناهدومن هعتم  خسن  مدعب  مکح  کلام  یتح  نیعبات  هباحص و  رباکا 

و یحولا ) بتاک   ) دوعـسم نب  هّللا  دبع  سابع و  نب  هّللا  دبع  دننام  دناهدومن  خـسن  مدـعب  مکح  نیعبات  هباحـص و  زا  رباکا  هکنآ  زا  هتـشذگ 
نیـصح و نب  نارمع  یملـسالا و  هّللا  دـبع  نب  عوکا  دـبعم و  نب  ةربـس  يراـفغ و  رذ  یبا  عوکا و  نب  ۀملـس  يراـصنا و  هّللا  دـبع  نب  رباـج 

. مهریغ
لقن هک  یعقوم  رد  فاشک  ریـسفت  رد  يرـشخمز  هّللا  راج  لیبق  زا  دناهداد  خسن  مدعب  مکح  هباحـص  زا  يوریپب  مه  ناتدوخ  ءاملع  زا  رباکا 

. تسا هدیدرگن  خسن  ینعی  دیوگ  تسا ، نآرق  تامکحم  زا  هعتم  هیآ  تسا  هتفگ  هک  ار  سابع  نب  هّللا  دبع  تما  ربح  لوق  دیامنیم 
. تسا هدومن  نآ  خسن  مدع  هعتم و  زاوج  تیعورشمب و  رما  اهیکلام ) ماما   ) سنا نب  کلام  و 

ياوتف لوق و  نارگید  يرابلا و  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هیاده و  رد  یفنح  نیدلا  ناهرب  دصاقم و  حرش  رد  ینازاتفت  دعـس  الم  هچنانچ 
رثکا کلذ  یلع  هعبت  اهتیّلح و  سابع  نبا  نع  رهتـشا  اعورـشم و  احابم  ناک  ّهنال  زئاج  وه  تسا  هتفگ  اجکی  رد  هک  دناهدومن  لقن  ار  کلام 

. هباحصا نم  ۀّکم  نمیلا و  لها 
. هخسان رهظی  نا  یلا  یقبیف  احابم  ناک  ّهنال  زئاج  وه  تسا  هتفگ  رگید  ياج  رد  و 

هدش هتخاس  هچنآ  دوشیم  مولعم  دوب و  هدیدرگن  رهاظ  وا  رب  هعتم  خـسن  رب  لئالد  هتفر  ایند  زا  کلام  هک  يرجه  لاس 179  ات  دوشیم  مولعم  )
رابک سابع و  نبا  هدیقع  رب  یبلعث  ماما  يوغب و  يرشخمز و  دننام  امش  نیرّسفم  مظاعا  و  رمع ) هفیلخ  لوق  تیوقت  يارب  تسا ، نیرخأتم  زا 

. دندوب هعتم  تیحابم  تیّلحب و  دقتعم  هتفر و  هباحص 
. تسین یقیقح  هجوز  سپ  درادن  ار  هقفن  هّدع و  قالط و  ثرا و  لیبق  زا  ّتیجوز  طئارش  هعتم  نوچ  خیش :

تسا بترتم  هعتم  نز  رب  تیجوز  راثآ  مامت 

هک دیدیدیم  هکنآ  هچ  دیدومنیمن  ار  لاکـشا  نیا  الا  دیاهدومنن و  هعیـش  هیهقف  بتکب  لماک  هجوت  ینیبدـب  رظن  يور  دوشیم  مولعم  یعاد :
. دوش جراخ  لیلد  اب  هچنآ  رگم  تسا  بترتم  هعتم  نز  رب  ّتیجوز  راثآ  مامت 

انز زا  يریگولج  تما و  یناسآ  تلوهـس و  يارب  هک  تسا  ققحم  وا  رب  تیجوز  قدص  تسا و  مّلـسم  حاکن  زا  یمـسق  هعتم  هکنآ  رگید  و 
ّتیجوز هتباث  مزاول  زا  ثرا  هک  تسین  مولعم  الّوا  طئارـشب : عجار  اما  هدـش و  هداد  فیفخت  افطل  الـضف و  نآ  تاـفّلکت  طئارـش و  زا  ضعبب 

قدص دوجو  اب  هک  دوخ  جوز  هلتاق  هزـشان و  هّیباتک و  هجوز  دـننام  دـنربیمن  رهوش  زا  ثرا  ّتیجوز  هقالع  اب  هک  دـنانانز  رایـسب  هچ  دـشاب 
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. تسا عونمم  ثرا  زا  هجوز  مسا 
ءاهقف ياواتف  هچنانچ  تسا  فلتخم  اهنآ  هرابرد  ءاهقف  ياواتف  نوچ  تسین  مولعم  عطق  روطب  مه  ثرـالا  قح  زا  هعتم  نز  ندوب  عونمم  اـیناث 

. تسا فلتخم  ماکحا  رد  مه  امش 
وا رهوش  رگا  دناهتـشاد و  ررقم  زور  جـنپ  لهچ و  ار  هّدـع  تدـم  لقا  درادـهگن و  هّدـع  دـیاب  مه  هعتم  نز  هک  تسنآ  رب  هیماما  عامجا  اثلاث 

. هسئای ریغ  ای  دشاب  هسئای  هلوخدم  ریغ  ای  دشاب  هلوخدم  هاوخ  درادهگن  تسا  زور  هد  هام و  راهچ  هک  تافو  هّدع  دیاب  دریمب 
هزـشان و دـننام  دـنامورحم  هقفنلا  قح  زا  دنتـسه و  ّتیجوز  هقالع  رد  هک  ینانز  اسب  هچ  تسین  ّتیجوز  مزاول  یمتح  ءزج  هقفنلا  قح  اعبار 

. دوخ جوز  هلتاق  هّیباتک و 
. دشابیم وا  قالط  زین  تّدم  نیب  رد  جوز  ندومن  تّدم  لذب  نینچمه  دشابیم و  وا  قالط  هتبلا  تّدم  ّتیمامت  اسماخ 

لامج رهطم  نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح  هماّلع  رـشبلا  ۀـغبان  هچنانچ  درادـن  ّتیعوضوم  مادـکچیه  دـیدومرف  هک  یطیارـش  نیا  سپ 
متأ و وحنب  اهنآ  راتفگ  ّدر  رب  ار  لئالد  نیمه  امش  گرزب  ياملع  اب  هلباقم  رد  تسا  هعیش  ياملع  رخافم  زا  هک  یسوّدقلا  هّرس  سّدق  نیدلا 

دنک هعجارم  تسا  نایب  قیقحت  مالک و  لیصفت  بلاط  سک  ره   ) مدیشوک راصتخاب  تقو  قیض  تهج  وگاعد  هک  هداد  حرش  الیصفت  لمکأ 
(. هارث باط  موحرم  نآ  تاّفلؤم  ریاس  هیریصن و  تاضراعم  هیّنس و  تاثحابم  باتکب 

. تسا هدیدرگ  خسن  هعتم  مکح  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  هدیسر  يرایسب  ثیداحا  هتشذگ  هفیرش  هیآ  زا  خیش :
. هدیدرگ دراو  اجک  رد  خسن  مکح  دیئامرف  نایب  تسا  ینمتم  یعاد :

عادولا و ۀّجح  رد  تایاور  ضعب  رد  هکم و  حـتف  زور  لاوقا  ضعب  رد  هدوب و  ربیخ  حـتف  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هدـیدرگ  لقن  فالتخاب  خـیش :
. هدمآ لزان  خسن  مکح  ءاضقلا  ةرمع  رد  دنتفگ  رگید  یضعب  هدوب و  كوبت  رد  دنتفگ  یضعب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  رد  خسن  مکح  دورو  مدع  رب  لئالد 

نینچب تسا  نکمم  هنوگچ  یمکح و  نینچ  دورو  مدع  رب  دراد  هلماک  تلالد  رابخا  رد  ضراعت  ضقانت و  هدـیقع و  فالتخا  نیمه  یعاد :
نیب عمج  نیحیحـصلا و  نیب  عمج  هتـس و  حاحـص  دننام  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  يرایـسب  رابخا  هکنآ  رب  هوالع  دومن  ادـیپ  قوثو  يرابخا 

. دنناسریم رمع  تفالخ  نامز  ات  ار  نآ  ّتیخوسنم  مدع  هک  هباحص  رابک  زا  هدیدرگ  لقن  مهریغ  دنسم و  هّتسلا و  حاحصلا 
دهع یلع  اتناک  ناتعتم  هک  ار  رمع  هفیلخ  دوخ  لوق  دـناهدومن  لقن  ناتدوخ  ءاـملع  رباـکا  خویـش  هک  تسناـمه  رتحـضاو  لـئالد  همه  زا  و 
دوب ترـضح  نآ  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناـیب  ثیدـح و  اـی  هیآ  ثیح  زا  یخـسن  مکح  رگا  اـمهمّرحا  اـنا  هّللا و  لوسر 
هعتم سک  ره  دراد  نآ  رب  تلـالد  نآرق  هیآ  هدوـمرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  هک  یمکح  ناـمه  قباـطم  دـیوگب  هفیلخ  یتسیاـب 

( هدوب رترثؤم  نایب  زا  عون  نیا  بولق  رد  رثا  ءارجا و  يارب  اعطق   ) میامنیم شباقع  نم  دروآ  اجب  ار  مّرحم  عونمم  خوسنم  لمع  نیا  دـیامنب و 
. مدومن مارح  نم  هدوب  لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  هعتم  ود  دیوگب  هکنآ  ات 

بتکم هسردم و  نادرگاش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص  هنوگچ  دوب  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  یخـسان  دـشاب  قح  امـش  مالک  رگا  و 
نب رباج  و  یحولا ) بتاک   ) دوعسم نب  هّللا  دبع  يرافغ و  رذ  یبا  نیصح و  نب  نارمع  و  تما ) ربح   ) ساّبع نب  هّللا  دبع  دننام  ترـضح  نآ 

نیخروم نیثدحم و  هچنانچ  دندرکیم  نآب  لمع  نیعبات  باحـصا و  زا  اهنآ  ریغ  عوکا و  نب  ۀملـس  يردخ و  دیعـس  وبا  يراصنا و  هّللا  دـبع 
یمامت میدومن و  هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  هک  دناهدومن  طبض  تبث و  دیهدیم  تیمها  اهنآ  ياهباتکب  هک  ملسم  يراخب و  یتح  ناتدوخ  گرزب 

ات دنتفگیم  دـندرکیم و  لمع  نآب  باحـصا  رمع  تفالخ  هرود  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  زا  هک  دراد  هحـضاو  تلالد  اهنآ 
. میدرکیم نآب  لمع  اذلف  میدینشن  دشاب  هعتم  مکح  تیخوسنم  رب  تلالد  هک  يزیچ  ترضح  نآ  تافو  نامز 

ۀیآ تلزن  تفگ : هک  هدومن  لقن  نیصح  نب  نارمع  زا  ءاجر  یبا  زا  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هک  یثیدح  دراد  ینعم  نیاب  تحارـص  و 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 409 

http://www.ghaemiyeh.com


. تام یّتح  ّیبنلا  اهنع  هنی  مل  اهخسنب و  ۀیآ  لزنت  ملف  هّللا  لوسر  عم  اهب  انلمع  هّللا و  باتک  یف  ۀعتملا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ناسل  رد  هن  نآرق و  رد  هن  هک  دراد  تحارص  مدناسر  ناتـضرعب  البق  هک  نیـصح  نب  نارمع  ربخ  رد  زین  و 

. هدیدرگن هعتم  زا  یهن  عنم و 
. دبالا یلإ  تسا  یقاب  دوخ  ّتیعورشمب  هعتم  اعطق  هدیسرن  ّتنس  باتک و  رد  یعنم  خسن و  یتقو  سپ 

لبنح نب  دمحا  ماما  دوشیم و  هدرمش  امش  هّتس  حاحص  زا  یکی  هک  دوخ  ننـس  رد  يذمرتلا  ةروس  نب  یـسیع  نب  دّمحم  یـسیع  وبا  هچنانچ 
یماش درم  باطخلا  نب  رمع  نب  هّللا  دـبع  زا  هک  دـناهدومن  لقن  هدـیدع  دانـساب  لوصـالا  عماـج  رد  ریثأ  نبا  دنـسم و  مود  ءزج  ص 95  رد 

رما هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ  هدومن  نآ  زا  یهن  هفیلخ  تردـپ  تفگ  تسا  لـالح  هتبلا  تفگ  ءاـسن  هعتم  رد  یئوگیم  هچ  دیـسرپ 
. مشابیم هّللا  لوسر  رما  عیطم  نم  مردپ و  یهن  رب  تسا  مدقم  ربمغیپ  رما  اعطق  هدومن  یهن  مردپ  رگا  هدومرف 

رمع هفیلخ  لوق  تیوقت  حیحـصت و  يارب  نیعبات  هباحـص و  نامز  زا  نیرخأتم  منکیم  نامگ  هدیدرگ  لقن  دیدومرف  هک  يرابخاب  عجار  اّما  و 
هفیلخ لوق  زا  ریغ  هک  درادن  ّدر  حیـضوتب و  جایتحا  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  يردـقب  بلطم  ّالا  دـنداد و  راشتنا  هدومن و  عضو  یثیداحا 

. دیرادن تسد  رد  نآ  تمرح  هعتم و  لاطبا  رب  یلماک  لیلد  حیحص و  دنس  باطخلا  نب  رمع 
ادـخ لوسر  زا  هفیلخ  رگا  اریز  دـنیامنب  نآ  زا  يوریپ  هک  نیملـسم  يارب  تسا  یگرزب  دنـس  دوـخ  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  لوـق  خـیش :

!؟ دومنیمن لقن  دوب  هدینشن 
رد هکنیا  يارب  تسا  دیعب  رایـسب  یترابع  نینچب  زاربا  رمع ) هفیلخب  طرفم  هقالع  تبحم و  يور   ) یفـصنم قیقد  رکف  اب  ملاع  کی  زا  یعاد :
زا يوریپ  هک  دراد  ّتیدنـس  نیملـسم  يارب  هفیلخ  لوق  دیئامرفیم  هک  دوخ  نایب  يور  دـیوش  قیقد  يردـق  نایاقآ  تسا  مزال  رکف  يراک  ره 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  میدـیدن  مه  ربخ  کـی  یّتح  میدومن  ریـس  ناـتدوخ  هربـتعم  هحیحـص  بتک  رد  هچنآ  اـم  دـنیامن  نآ 

. دنیامن يوریپ  نآ  زا  تسا  مزال  نیملسم  رب  ای  دراد و  ّتیدنس  باطخلا  نب  رمع  لوق  دشاب  هدومرف 
نآ صخاش  درف  زا  صخالاب  تلاسر  هرهاط  ترتع  زا  دـینک  يوریپ  هک  تسا  رایـسب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هرتاوتم  هرثاـکتم  راـبخا  یلو 

تیب لها  ترتع و  مامت  میدومن و  هراشا  هیـضام  یلاـیل  رد  راـبخا  نآ  زا  ضعبب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  اـنالوم  لـیلج  نادـناخ 
. دناهداد خسن  مدعب  مکح  تلاسر 

. تسا لاکشا  دروم  رایسب  دومنیمن  نایب  دوب  هدینشن  ار  تمرح  عوضوم  تلاسر  ماقم  زا  رگا  هفیلخ  دیدومرف  هکنیا  اّما  و 
يرادمامز نامز  ات  ترضح  نآ  نامز  زا  یتسیابیم  دوب  هدینـش  ار  یخـسن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  رمع  هفیلخ  رگا  الوا 

هک دناسرب  مدرمب  یتسیاب  هدش  مه  رکنم  زا  یهن  ناونعب  دندومنیم  نآب  لمع  هباحـص  زا  رابک  هک  دـیدیم  یتقو  اصوصخم  دـشاب  هتفگ  دوخ 
!؟ دومنن رکنم  زا  یهن  دناسرن و  ارچ  دیئامن  يراددوخ  نآ  باکترا  زا  تسا  خوسنم  لمع  نیا 

عیاش ترـضح  نآ  دوخ  هلیـسوب  مه  نآ  خسان  دیاب  هتبلا  دش  عیاش  تما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هدومرفب  هک  یمکح  ره  ایناث 
. تسین زئاج  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  هک  تسا  ررقم  لوصا  ملع  رد  هچنانچ  ددرگ 

رمعب طقف  رگم  دیامرفن  يدحأب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ار  نآ  خـسن  هدـیدرگ  عیاش  تما  مامت  رد  هک  یمکح  تسا  یئالقع  ایآ 
؟ دیامن مالعا  ار  نآ  تمرح  ۀسایس  ینیعم  صخش  تفلاخم  يور  شتفالخ  هرود  رخآ  ات  دیوگن  يدحأب  مه  رمع  دیامرفب  اهنت 

. دوب هدشن  رداص  اهنآ  زا  یعرش  فالخ  لمع  دندوبن و  لوئسم  دندرکیم  امش ) لوقب   ) خوسنم مکح  نیاب  لمع  تما  هک  یتدم  رد  ایآ 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  دندرکیم  نآب  لمع  تما  هدومنن و  غالبا  مدرمب  هک  امش ) لوقب   ) عورشم ریغ  خوسنم  لمع  نیا  لوئـسم  ایآ 

مه رمع  دشاب  هتفگ  اهنت  رمعب  هنامرحم  امش ) لوقب   ) هدناسرن دناسرب  تماب  هدش  رما  واب  ادخ  زا  هک  ار  یخـسان  مکح  هک  هدوب  يرگید  هلآ 
هدوب رتالاب  رمع  زا  شماقم  اـمتح  هک  مه  رکب  یبا  هفیلخ  و  هداد !؟ تمرحب  مکح  يدـنع  نم  شتفـالخ  هرود  رخآ  رد  رگم  هتفگن  يدـحأب 

؟ دشاب هدومنن  خوسنم  مکح  زا  يریگولج  دوخ  تفالخ  هرود  مامت  رد 
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زا تما  هدومن و  حماست  ماکحا  غالبا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگب  هک  تسین  رفاک  نآب  دـقتعم  تسین و  رفک  هملک  نیا  ایآ 
!؟ دندومنیم خوسنم  مکحب  لمع  يربخیب  تلاهج و  يور 

نآ تبـسن  نتفگ  تقو  رد  یتسیاب  دوب  هدینـش  ترـضح  نآ  زا  مه  رمع  هدـش و  خـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  رد  هعتم  رگا  اثلاث 
ره رگا  دـیامنن و  لمع  نآب  يدـحأ  تسا و  خوسنم  هعتم  دـقع  دومرف  هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  مدوخ  دـیوگب  دـهدب و  ترـضح  نآب  ار  مکح 

. دوش راسگنس  ای  دروخب و  دح  دیاب  دیامنب  نآب  لمع  سک 
. تما نایم  رد  دشیم  رهاظ  رتشیب  شرثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرفب  دانتسا  اب  اعطق  و 

. میامنیم راسگنس  ای  باقع  ار  ناگدننک  لمع  مدومن و  مارح  نم  هدوب  عورشم  لالح و  ربمغیپ  نامز  رد  هک  هعتم  ود  دیوگب  هکنآ  هن 
ار قح  نیا  قلخ  هدـیزگرب  هفیلخ  اـی  دراد  ملاـع  بیغ  اـب  لاـصتا  هک  دراد  ررقم  ربمغیپ  دـیاب  ار  دودـح  دـح و  نییعت  مارح و  لـالح و  اـیآ 

!!؟ دراد
امهمّرحا انا  هتفگ  یتئرج  هچ  اب  هدرک و  مارح  ار  ادـخ  لـالح  یلیلد  ناـهرب و  هچ  اـب  رمع  هک  دـنکیمن  مکح  ملقع  ممهفب و  مناوتیمن  زونه 

غالبا ار  یمکح  تقو  ره  مدومن  مارح  ای  لالح  نم  دومرفیمن  ماـکحا  غـالبا  عقاوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دوخ  هکنآ  بجع 
یلع اتناک  ناتعتم  دیوگیم  تحارـص  تأرج و  لامک  اب  رمع  هفیلخ  یلو  میامن  غالبا  امـشب  هدومرف  رما  نمب  لاعتم  يادخ  دومرفیم  دومنیم 

. راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  امهیلع !؟ بقاعا  امهمّرحا و  انا  هّللا  لوسر  دهع 

؟ دهد ماکحا  رییغت  دناوتیم  دهتجم 

یعرـش ماکحا  رد  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نوچ  هک  دنتـسه  هدیقع  نیا  رب  ام  ءاملع  نیققحم  زا  ياهّدع  هک  دینادیم  اقآ  دـب  ال  خـیش :
دیامن لالح  ار  مارح  ای  مارح و  هدوب  لالح  هک  ار  یمکح  هدومن  یلوا  رما  اب  تفلاخم  اداهتجا  دناوتیم  رگید  دهتجم  اذل  تسا  هدوب  دهتجم 

!!! امهمّرحا انا  دومرف  هنع  هّللا  یضر  رمع  هفیلخ  تهج  نیمهب 
لوقعم صن  لباقم  رد  داهتجا  ادخب  ار  امـش  دـیوش  رگید  ياهطلغ  بکترم  یطلغ  کی  تابثا  يارب  نایاقآ  هک  متـشادن  راظتنا  چـیه  یعاد :

دیهد رارق  مه  ربارب  دهتجم  ود  دننام  هک  دیربب  الاب  يردقب  ار  رمع  هفیلخ  تسپ و  ردق  نآ  ار  مرکا  لوسر  هک  تسا  لقع  راوازـس  ایآ  تسا 
هروس هیآ 16  رد  میامنیم  هراشا  تایآ  نآ  زا  ضعبب  تقو  قیض  اب  راچان  هک  دشابیمن  نآرق  تایآ  حیرص  فالخ  رب  ولغ  امش  نایب  نیا  ایآ 

. ََّیلِإ یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  یِسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق  دیامرف  احیرص  سنوی )  ) 10
هک رمع  هفیلخ  دهدب  یحو  لوزن  نودـب  ماکحا  رد  یلیدـبت  رییغت و  دوخ  هدارا  لیمب و  دـناوتن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یئاج 

هروس 53 هیآ 4  رد  و  دیامن ، مارح  ار  ادـخ  لالح  هدومن  ماکحا  رد  فرـصت  هتـسناوتیم  هنوگچ  تسا  هدوب  هناگیب  یحو  هاگتـسد  زا  یلکب 
یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  دیامرف  مجن ) )

. ََّیلِإ یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  َو ال  ِیب  ُلَعُْفی  ام  ِيرْدَأ  ام  َو  ِلُسُّرلا  َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق  دیامرف  هک  فاقحا )  ) هروس 46 هیآ 8  و 
لالح هدومن و  ماـکحا  رد  فرـصت  هک  دناهتـشادن  یقح  نینچ  زگره  رمع  ریغ  رمع و  سپ  ربمغیپ  تعباـتم  بوجو  رب  دراد  لـماک  تلـالد 

. دنیامن مارح  ار  ادخ 
دوشیم هدید  زورما  نیمه  اریز  دیامن  نایب  ار  مکح  خسن  هک  هدـید  نآ  رد  ار  عامتجا  حالـص  ریخ و  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  اعطق  خـیش :

ببس لمع  نیمه  دننکیم و  اهر  هلماح  ریغ  ای  هلماح  دعب  دنیامنیم و  هعتم  ار  ینز  لاس  کی  ای  هام  کی  ای  تعاس  کی  تذل  يارب  ینامدرم 
. دوشیم ءاشحف  عویش 

مارح رد  ار  یلابا  تسرپتوهش ال  نامدرم  زا  ياهتسد  لمع  اریز  تسا  بجعت  بجوم  کحضم و  یلیخ  امش  نایب  نیا  اقآ  دیـشخبب  یعاد :
. دیهدیم تلاخد  ماکحا  لالح  و 
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هدش هدـید  ابلاغ  هکنآ  يارب  دوش  مارح  مه  مئاد  دـقع  دـیاب  ددرگ  مارح  یلالح  هک  دوش  ببـس  یلابا  تسرپتوهـش ال  مدرم  تایلمع  رگا 
هدراذگ و تسرپرس  هقفن و  جرخ و  نودب  دعب  هدومن  مئاد  دقع  ار  ياهبیجن  نارتخد  رگید  تهج  ای  لام  ای  تهاجو  يارب  یـصاخشا  تسا 

. دشابیم طلغ  الصا  جاودزا  دقع  سپ  دنوشیم  یلمع  نینچ  لماع  يدارفا  نوچ  تفگ  دیاب  سپ  دناهتفر 
نز يرادهاگن  یئاناوت  تردق و  دید  دـش و  نّیدـتم  صخـش  یتقو  دومن  ینید  فئاظوب  انـشآ  ار  اهنآ  دومن و  تناید  قیرزت  مدرم  رد  دـیاب 
لوا دروآ  دوخ  فرصت  رد  عاطقنا  دقعب  هعتم و  ار  ینز  دهاوخیم  رونا  عرش  روتـسد  قباطم  دورب  دهاوخیمن  مه  انز  یپ  رد  درادن و  یمئاد 
لمع یپ  رد  هاگنآ  دومن  طئارش  لیصحت  دیاب  لوا  دشابیم  یطئارـش  یمکح  ره  يارب  دنادیم  هکنآ  هچ  دوریم  هعتم  طئارـش  قیقحت  یپ  رد 

. تفر
لهچ و لقا  ّدح  هک  دوخ  هّدع  هرود  رد  هعتم  ندش  مامت  زا  دـعب  دـناوتب  نز  هک  دـهدیم  رارق  نز  يارب  رهم  يردـقب  داد  رارق  تقو  رد  اذـلف 

. دیامن یگدنز  تحار  تسا  زور  جنپ 
دنک يرادهگن  ردام  زا  تسوا  نآ  زا  هچب  نوچ  تسا  هدش  هلماح  رگا  هک  دشاب  نز  بقارم  هّدع  تّدم  مامت  رد  هکراتم  زا  دعب  هکنآ  رگید 
مکح رکفیب  لدهداس  نایاقآ  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  دـنیامنن  ار  طئارـش  نیا  تیاعر  یناـمدرم  رگا  دـسرب و  دوخ  هچبب  تدـالو  زا  دـعب  اـت 

. دنیامن ضرف  هدش  خسن  ار  یلالح  مّلسم 
ارچ دنتـسنادیم  رتهب  رمع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادخ و  ار  عامتجا  لاح  حالـص  اعطق  دـشاب  حیحـص  امـش  شیامرف  مه  رگا  هوالع 

. دندرکن عنم  ار  اهنآ  هعماج  ریخ  يارب 
حالـص هکنآ  دانتـساب  دیامن  مارح  ار  ادخ  لالح  ینیبحالـص  يور  دناوتیمن  مه  صوصنم  ۀّجح  ماما و  هفیلخ و  هدرکن  یهن  ربمغیپ  رگا  و 

. دنیامنن هعتم  مدرم  هک  هدوب  نیا  رد  عامتجا 

هدیدرگ انز  ءاشحف و  عویش  ببس  هعتم  عنم 

هک یناوج  درم  نز و  هکنآ  يارب  هدروآ  ءاـشحف  عویـش  هعتم  زا  عـنم  هکلب  تسین  ءاـشحف  عویـش  ببـس  هعتم  مکح  دـینک  تقد  بوـخ  رگا 
ياوه توهـش و  يوـلج  تسا  گرزب  هاـنگ  هکلب  مارح  رمع  هفیلخ  رمـالا  بسح  مه  هعتم  تسین و  مهارف  اـهنآ  يارب  مئاد  جاودزا  لـئاسو 

. دنوشیم لوغشم  انز  هتسیاشان  لمعب  راچان  دننکیم  هچ  دنریگب  دنناوتیمن  مه  ار  سفن 
سیلفس و لیبق  زا  هیرـسم  ضارما  لزلزتم و  تیرـشب  سیماون  هدیرد  اهتمرح  ياههدرپ  دیدرگ  لوادتم  عیاش و  انز  لمع  هک  یموق  ره  رد  و 

. دنوشیم هراچیب  هدیشاپ و  مه  زا  اههداوناخ  دوشیم  ناوارف  هریغ  رکناش و  كازوس و 
نینمؤملا ریما  زا  دناهدومن  لقن  ادنـسم  هعتم  هیآ  لیذ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  دوخ و  ریـسفت  رد  يربط  یبلعث و  دـمحا  ماما  هچنانچ 

«. یفش ّالا  ینز  ام  هعتملا  نع  یهن  رمع  ّنا  ول ال  : » دومرف هک  مالّسلا  هیلع  یلع 
ۀّما اهب  هّللا  محر  ۀمحر  ّالا  ۀـعتملا  تناک  ام  تفگ  هک  دـناهدومن  لقن  تما ) ربح   ) سابع نب  هّللا  دـبع  زا  رانید  نب  ورمع  حـیرج و  نبا  زین  و 

. یفش ّالإ  ینزلا  یلا  جاتحا  ام  اهنع  رمع ) يا   ) هیهن ول ال  دّمحم 
زا هک  مارح  لالح و  ماکحا  سپ  هعتمب  لمع  هن  هدوب  هعتم  زا  عنم  انز  عویـش  ببـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  هدومرفب  اـنب  سپ 

. ۀمیقلا موی  یلا  دشابیم  هدوب و  عامتجا  عمج و  حالص  ریخ و  رب  هدیدرگ  غالبا  ياهعماجب  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هلیسوب  دنوادخ  بناج 
ار لصفم  حرش  ياضتقا  ام  رصتخم  سلجم  هک  رامشیب  تسا ) مارح  ناتعتم  هک   ) هدیقع نیا  نالطب  رب  دهاوش  تسا  رایـسب  اجنیا  رد  فرح 

. درادن
بانج داعبتـسا  عفر  يارب  دوب  يدـهاش  امـش  ياضاقت  رب  انب  مکح  نیا  لقن  زا  وگاعد  ضرغ  هکلب  دوبن  عوضوم  نیا  رد  ام  تبحـص  هوـالع 

. دیامن هولج  فالخ  رب  هلوعجم  ثیداحأب  اهدعب  عیاش و  ربمغیپ  نامز  رد  يرما  تسا  نکمم  هنوگچ  دیدومرف  هک  یلاع 
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مکحم مکح  ود  سمخ و  مکحم  مکح  دندرب  مارح  لالح و  رد  تسد  دندومن و  ضوع  ار  ادخ  ماکحا  هک  یمـسق  نامه  دینادب  متـساوخ 
دروم عیاش و  تما  رد  رمع  تفالخ  نامز  رخآ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  ناـمز  زا  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف قاـفتاب  هک  ار  هعتم 
کیب دیامنیم  تیاور  رباج  هچنانچ  ثیرح  نب  ورمع  رطاخ  يارب  رمع  هفیلخ  یـصخش  لیم  يور  دـعب  هدوب  نیعبات  هباحـص و  زا  رابک  لمع 

فالـسالل اعبت  تداع  يور  لیلد  نودب  نیملـسم  زا  رفن  اهنویلم  لاحلا  دش و  مارح  ادخ  لالح  خسن و  ناهرب  لیلد و  نودب  وا  راتفگ  هلمج 
ود نیا  سمخ و  بوجو  رب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  زا  لـئالد  هکنیا  اـب  دـنیامنیم  راـتفگ  هدـیقع و  نآ  زا  يوریپ 

،!! تسا دوجوم  زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نامز  رد  خسن  مدع  مکحم و  مکح 
. دنرامشیم تلالض  تعدب و  لها  تسین  شخسن  رب  یلیلد  هک  ار  تباث  ماکحا  نیاب  نیلماع  کلذ  عم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  رد  هک  مه  ار  بلاط  وبا  باـنج  ناـمیا  مالـسا و  هک  دـنامیمن  یقاـب  يداعبتـسا  ياـج  رگید  سپ 
نودب دیلقت  تداع و  يور  مه  رکفیب  مدرم  دنهد و  هولج  سکعنم  حاضحـض  ثیدح  لعجب  هدوب  تما  مارتحا  دروم  عیاش و  مالـسا  ردص 

. دنیامنب وحم  هدراذگ  اپ  ریز  ار  تقیقح  قح و  قیقحت 
لئالد هک  تسا  حضاو  تریصب  لها  رب  تسیفاک و  ّهلدا  زا  رادقم  نیمه  شناد  شنیب و  لها  يارب  مهدن  مالک  لوط  نیا  زا  شیب  تسا  سب 

. مینکیم متخ  ار  بلطم  اج  نیمهب  اراصتخا  ام  هک  تسا  رایسب  یسب  بانج  نآ  نامیا  رب 
زا ددرگ و  هدنز  اضرف  بلاط  وبا  بانج  رگا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  توادع  تهج  زا  اهنآ  ناوریپ  اهیوما و  بصاون و  جراوخ و  ّالإ  و 

. دنیامنیم رگید  یناعم  رب  لمح  هدومن و  هدراب  تالیوأت  زاب  دنونشب  ار  نیتداهش  نیتملک  شدوخ  ناسل 
یطویس نیدلا  لالج  لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هربتعم  بتکب  دینک  هعجارم  دیتسه  باب  نیا  رد  يرتشیب  طسب  بلاط  نایاقآ  زا  کی  ره 

هماّلع یبطرق و  ماما  یناسملت و  ماما  یناکوش و  یلصوم و  ماما  يدقاو و  هبیتق و  نبا  دعس و  نبا  قاحـسا و  نب  دّمحم  یخلب و  مساقلا  وبا  و 
نیوبا ّمع و  نامیا  مالـساب و  دـقتعم  فرتعم و  هک  مهریغ  یفاکـسا و  رفعج  وبا  یمجـس و  ماما  ینارعـش و  ماما  يروهجا و  یلع  یجنزرب و 

. دناهتشون باب  نیا  رد  یلقتسم  ياههلاسر  ابلاغ  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هباحص زا  يدحأ  زاتمم و  مالّسلا  هیلع  یلع  ینامـسج  ینارون و  كاپ  داژن  بسن و  ثیح  زا  هک  دیدرگ  مولعم  دش  ضرع  هچنآ  زا  هصالخ 

. دسریمن ترضح  نآ  سدقم  ماقمب  رابک 
دحا یلع  یفخت  امف  ترهظ  دقل 

رمقلا فرعی  همکا ال  یلع  ّالا 

هدوب هبعک  هناخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دلوم 

مارگ ءایصوا  ماظع و  ءایبنا  زا  قیالخ  زا  يدحا  هک  تسا  تدالو  ناکم  لحم و  تسا  زاتمم  نآب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  يرگید  هصیـصخ  و 
. دندوبن زاتمم  یمظع  هصیصخ  نیاب  متاخلا  یلإ  مدآ  نم  اهنآ  هحلاص  مما  ات 

رد هک  هتـشاد  یـصاخ  یگتـسجرب  مه  دـلوم  ثیح  زا  تسا  هدوب  زاتمم  تقلخ  رد  ّتینارون  هبنج  داژن و  بسن و  ثیح  زا  هک  یمـسق  نامه 
. تسا هدوب  هبعک  هناخ  رد  راوگرزب  نآ  تدالو  هکنآ  هچ  تسا  هدوب  درفنم  ترضح  نآ  زایتما  نیا 

درک جراخ  دجـسم  زا  ار  وا  ردام  هرهاط  میرم  یبیغ  يادن  سدـقملا  تیب  رد  مالّـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  میرم  نب  یـسیع  تدالو  عقوم 
. ةدالولا تیب  ةدابعلا ال  تیب  هذه  ّناف  تیبلا  نع  یجرخا  هک 

. دندومن توعد  هبعک  هناخ  لخادب  ار  دسا  تنب  همطاف  شردام  دش  کیدزن  مالّسلا  هیلع  یلع  تداعس  اب  تدالو  هک  ینامز  یلو 
. دندرب هتسب  رد  هناخ  نوردب  ار  وا  یمسر  توعد  ناونعب  هکلب  ددرگ  شلمح  عضو  اتعفد  دشاب  دجسم  رد  هک  ینز  لثم  افداصت  هن  مه  نآ 

. هدش شلمح  عضو  دجسم  رد  راچان  دوش  جراخ  هتسناوتن  هتفرگ  ار  وا  ضاخم  درد  هدوب  دجسم  رد  همطاف  دننکیم  نامگ  ناربخیب  یضعب 
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هبعک راجتـسم  رد  هتفرگ  ار  وا  ضاخم  درد  هتفر  مارحلا  دجـسمب  هدوب  شلمح  عضو  هاـم  دـسا  تنب  همطاـف  هدوبن  مسق  نیا  هک  یتروص  رد 
نادرگ ناسآ  نم  رب  ار  ضاخم  درد  نیا  دوخ  لالج  تزعب و  ادنوادخ  هک  دـیلان  لاعتم  راگدرورپ  تمظع  اب  هاگردـب  هدـش  اعدـب  لوغـشم 

هدوب لّفقم  هتـسب و  هشیمه  نیمز و  اب  يواسم  هک  وا  برد  هتـشاد  رارق  مارحلا  دجـسم  طسو  نامز  نآ  رد  هک   ) هبعک هناخ  راوید  هبترم  کی 
تیبلا یلخدا  ۀمطاف  ای  تساخرب  یئادن  و  هدیـسر ) ربخ  رد  ود  ره  هچ   ) زاب هتـسب  برد  ای  هتفاکـش و  دـندومنیمزاب ) صاخ  مسوم  رد  رگم 

هیلوا تلاحب  راوید  رد و  دـش  هناـخ  لـخاد  همطاـف  دـندوب  هتـسشن  هناـخ  فارطا  هک  مدرم  هعماـج  روضح  رد  هناـخ ، رد  وش  لـخاد  همطاـف 
هک دنداد  ربخ  ار  بلاط  وبا  بانج  شردارب  يروف  دید  ار  هیـضق  نیا  یتقو  دوب  رـضاح  سابع  بانج  دـیدرگ  همه  بجعت  بجوم  تشگرب 

. دشن زاب  هناخ  برد  دندرک  هچنآ  دندمآ  اروف  دوب  ناشیا  دزن  برد  دیلک 
هرظتنم ریغ  دـمآ  شیپ  نیا  زا  تبحـص  هکم  ياههناخ  مامت  رد  دـنام  هبعک  هناخ  رد  راتـسرپ  اذـغ و  توق و  نودـب  ارهاظ  همطاف  زور  هس  ات 

وا تسد  يور  يرسپ  هراپ  هام  دندید  دندروآ  موجه  مدرم  دمآ  نوریب  همطاف  دشزاب  دوب  هدش  لخاد  هک  یلحم  نامه  موس  زور  دندومنیم 
. دومن هریخ  ار  اههدید 

دمآ دوجو  رد  هّللا  دسا 
دمآ دوب  هچ  ره  هدرپ  سپ  رد 

. دندرب هناخب  ار  شردام  هک  یصوصخم  توعد  اب  مه  نآ  هدوب  هبعک  هناخ  وا  دلوم  هک  دنام  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  زایتما  هصیصخ و  نیا 
. هدیدرگن لئان  هصیصخ  نینچب  يدحأ  ادعب  البق و  هک  دشابیم  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف یقافتا  هیضق  نیا 

: دنیوگ همهملا  لوصف  لوا ص 14  لصف  رد  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  كردتسم و  رد  مکاح  هچنانچ 
. همیرکتل اراهظا  هتبترمل و  ءالعا  هل و  الالجا  اهب  یلاعت  هّللا  هصخ  ۀلیضف  یه  هاوس و  دحأ  هلبق  مارحلا  تیبلا  یف  دلوی  مل  و 

بلاط وبا  ندوب  دحوم  تابثا  رب  رگید  لیلد  بیغ و  ملاع  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگمان 

يراذگمان عوضوم  دیدرگ  ترضح  نآ  تفارش  رب  دیزم  دومن و  دمآ  شیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  عوضوم  نیا  رد  هک  يرگید  هصیـصخ 
. ملاع بیغ  زا  تسا  راوگرزب  نآ 

هک تسا  یتاعیاش  زا  امش  نایب  نیا  اعطق  راذگب  یلع  ار  هچب  مسا  دوش  یحو  واب  هک  هدوب  ربمغیپ  بلاط  وبا  رگم  دیدومرف  یبیرغ  نایب  خیش :
ردپ هک  هدوب  یمان  یلع  دیراذگب  یلع  ار  هچب  مان  دهد  روتـسد  دنوادخ  هک  درادن  یهار  ّالإ  دـناهدومن و  عضو  قشع  هقالع و  يور  نایعیش 

. درادن بیغ  ملاعب  یطبر  دندراذگ  بانج  نآ  رب  دوخ  هدارإ  لیم و  يور  ردام  و 
نوچ هدوب و  تیالو  ماقمب  هجوت  مدع  رثا  زا  امـش  لمأت  اعطق  دـیدرگ  امـش  بجعت  بابـسا  هک  هدوبن  یبیرغ  رما  ادـبا  یعاد  نایب  رد  یعاد :

. میامن ضرع  هّدحیلع  ار  کی  ره  باوج  هدومن  کیکفت  مه  زا  ار  تالمج  مراچان  دیدومن  نایب  مهب  طولخم  هلمج  دنچ 
یلع دّمحم و  مان  ینامسآ  بتک  مامت  رد  تسین  روطنیا  هکنآ  لاح  دناهدومن و  يراذگمان  تدالو  زا  سپ  ار  هچب  دیئامنیم  روصت  امش  الوأ 

لاعتم راگدرورپ  ار  مالّسلا  ةالصلا و  امهیلع  یلع  دّمحم و  مان  هکنآ  هچ  دناهدومن  رکذ  تماما  توبن و  ناونعب  ار  مالّسلا  ةالـصلا و  امهیلع 
وبا بانج  نامزب  صاـصتخا  دـناهدومن  تبث  یلاـعتقح  شرع  تنج و  باوبا  اهنامـسآ و  ماـمت  رد  هدراذـگ و  تقلخ  زا  لـبق  لاـس  نارازه 

. درادن بلاط 
هیلع و هّللا  یّلـص  مرکم  ربمغیپ  مان  اب  مأوت  ار  وا  مان  هک  دیربب  الاب  ردـق  نآ  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هک  تسین  ّولغ  امـش  نایب  نیا  ایآ  خـیش :

نیمه دشابیمن و  وا  يارب  ینیرق  همه و  قوف  ام  شدوجو  دننام  ربمغیپ  مان  هکنآ  لاح  دـیئامن و  توکلم  رد  تبث  قئالخ  تقلخ  زا  لبق  مّلس 
. دنروایب ربمغیپ  مان  زا  دعب  ابوجو  ار  یلع  مان  امش  ياهقف  ياوتفب  هماقإ  ناذأ و  رد  هدیدرگ  ببس  هک  تسا  نایاقآ  تانایب  لیبق 

یعادب هک  مدومنن  تبث  العا  توکلم  رد  ار  كرابم  مان  نآ  مه  یعاد  درادـن و  ولغ  اب  یطبر  ادـبا  یعاد  نایب  نیا  اقآ  ریخ  مّسبت ) اب  : ) یعاد
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بتک رد  هچنانچ  هدومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمغیپ  دوخ و  مان  اب  مأوت  ترـضح  نآ  ماـن  تبثب  رمأ  لاـعتم  يادـخ  هکلب  دـیهدب  تبـسن 
. هدیسر باب  نیا  رد  يرایسب  رابخا  ناتدوخ  هربتعم 

هک يرابخا  نآ  زا  تسا  نکمم  دـیداد  رارق  الع  ّلـج و  دـنوادخ  ماـن  نیرق  ار  یلع  ماـن  هک  دـیدرب  رتـالاب  ار  ولغ  هبترم  تسا  بجع  خـیش :
. دیئامن نایب  دیدومرف 

دیدرگ تبث  العا  شرع  رد  ربمغیپ  ادخ و  مان  زا  دعب  یلع  مان 

نب دّـمحم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تـالاح  همجرت  نمـض  دوخ  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  دوخ و  ریبک  ریـسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  یعاد :
عیبانی رد ص 238  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  ءایلوالا و  ۀیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  بلاطلا و  تیافک  باب 62  نمض  یعفاش  یجنگ  فسوی 
یگمه یعفاش  يربط  هّللا  دبع  نب  دـمحا  فیرـشلا  مرحلا  ماما  یبقعلا  ریاخذ  زا  القن  ثیدح 52  باب 56  نمض  لوبمالـسا ) پاچ   ) ةدوملا
بوتکم دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  ظافلأ ) تاملک و  ضعب  رد  يدایز  مک و  رصتخمب   ) هریره وبا  زا  ادنسم 

. بلاط یبأ  نب  ّیلعب  هتدّیأ  یلوسر  يدبع و  دمحم  هل و  کیرش  هدحو ال  هّللا  ّالا  هلا  شرعلا ال  قاس  یلع 
يدع و نبا  زا  القن  لیئارـسا  ینب  هروس  لیاوأ  روثنملا  ّرد  ریـسفت  رد  يربکلا و  صئاصخ  لوا  دلج  رد ص 10  یطویـس  نیدلا  لالج  زین  و 

هدش هتشون  مدید  شرع  قاس  رد  جارعم  بش  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  تیاور  کلام  نب  سنأ  زا  رکاسع  نبا 
. ّیلعب هتدّیأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  تسا ال 

جارعم بش  رد  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدروآ  اّلم  هریـس  زا  مرحلا  ماما  یبقعلا  رئاخذ  زا  القن  عیبانی  رد ص 207  زین  و 
. هب هترصن  ّیلعب و  هتدّیأ  هّللا  لوسر  دّمحم  ابوتکم  تیأرف  شرعلا  نم  نمیالا  قاس  یلا  ترظن  دندرب  ارم  العا  توکلمب  هک 

ینادمه یلع  دیس  ریم  یعفاش و  یلزاغم  نبا  یطساو  هیقف  بقانم  زا  القن  مرحلا  ماما  نیعبسلا  باتک  زا  ثیدح 19  عیبانی  رد ص 234  زین  و 
رد یعفاش  یلزاـغم  نبا  سودرف و  رد  هیوریـش  نبا  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  ثیدـح و  ود  یبرقلا  ةدوم  زا  مشـش  تّدوم  رد  یعفاـش 
ّالا هلا  ۀّنجلا ال  باب  یلع  بوتکم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـناهدومن  لقن  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  یگمه  بقانم 

. ماع یفلأب  ضرالا  تاومسلا و  قلخی  نا  لبق  هّللا  لوسر  وخا  هّللا  ّیلو  ّیلع  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا 
یبرقلا ةّدوم  زا  متشه  تّدوم  رد  یعفاش  هیقف  یلع  دیـس  ریم  هک  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  تسا  یـضتقم  دمآ  مدایب  يرگید  يابیز  ثیدح 

. مدید مأوت  مدوخ  مسا  اب  ار  وت  مسا  لحم  راهچ  رد  دومرف  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامنیم  لقن 
. هریزو ّیلعب  هتدّیا  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  متفای ال  نآ  هرخص  رب  مدیسر  سدقملا  تیب  هب  یتقو  جارعم  بش  رد  . 1

. هب هترصن  هریزو و  ّیلعب  هتدّیأ  یقلخ  نم  یتوفص  دّمحم  يدح و  انا و  ّالا  هلا  هّللا ال  انا  ّینا  هدش  تبث  مدید  مدیسر  هک  یهتنملا  ةردسب  . 2
ّیلعب هتدـّیأ  یقلخ  نم  یبیبح  دّـمحم  انا  ّالا  هلا  هّللا ال  انا  ینا  تسا  هدـش  هتـشون  نآ  مئاوق  رب  مدـید  مدیـسر  نیملاـعلا  بر  شرعب  یتقو  . 3

. هب هترصن  هریزو و 
. هب هترصن  هریزو و  ّیلعب  هتدّیأ  یقلخ  نم  یبیبح  دّمحم  انا  ّالا  هلا  هدش ال  هتشون  تشهب  رد  رب  مدید  مدیسر  تشهب  هب  یتقو  . 4

نب دّـمحم  یناهفـصا و  میعن  وبا  ظفاح  زا  القن  هدوملا  عیبانی  باب 23  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نایبلا و  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماما 
يِذَّلا َوُه  لافنا )  ) هروس 8 هیآ 64  هک  دناهدروآ  هریره  وبا  و  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  دوخ  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  دوخ و  ریـسفت  رد  ریرج 

. ِهِرْصَِنب َكَدَّیَأ 
هدـحو ال هّللا  ّالا  هلا  شرعلا ال  یلع  ابوتکم  تیار  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـنیوگ  هاـگنآ  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد 

. بلاط یبأ  نب  ّیلعب  هترصن  هتدّیا و  یلوسر  يدبع و  دّمحم  هل  کیرش 
امهیلع یلع  دّمحم و  يراذگمان  ددرگ  مولعم  امـش  رب  ات  دـنیامنیم  لقن  بقانم  ءافـش و  باتک  زا  لیبق  نیمه  زا  رگید  ثیدـح  دـنچ  هاگنآ 
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. تسا هدوب  لاعتم  راگدرورپ  بناج  زا  هکلب  درادن  امب  یطبر  مالّسلا  ةالصلا و 
هیآ لیذ  یعفاش  یلزاـغم  نبا  یطـساو  هیقف  زا  عیباـنی  باب 24  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  ناـیبلا و  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماـما  زین  و 

. میحرلا باوتلا  وه  ّهنا  هیلع  باتف  تاملک  ّهبر  نم  مدآ  یّقلتف  هرقب )  ) هروس 2 هفیرش 35 
مالّسلا هیلع  مدآ  هک  یتاملک  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دندرک  لاؤس  تفگ  هک  دناهدروآ  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا 

. هل رفغ  هیلع و  باتف  نیسحلا  نسحلا و  همطاف و  ّیلع و  دّمحم و  ّقحب  هلأس  دومرف  دیدرگ  شاهبوت  یلوبق  ببس  هدومن و  یّقلت  نآب 
ءاملع دزن  رد  رتاوت  رب  هوالع   ) ناتدوخ ءاملع  رباکا  بتک  زا  تایاور  لقن  رادقم  نیمهب  امش  یلوا  لاکشا  عفر  باوج و  يارب  منکیم  نامگ 

. دشاب یفاک  هعیش )
دشابیم یبتارم  ماهلإ  یحو و  يارب  دینادیم  دوخ  هکنآ  هچ  دیدومن  هابتشا  زاب  مه  بلاط  وبا  بانج  يربمغیپ  یحو و  لوزن  عوضوم  رد  اّما  و 

زا تسا  ترابع  تغل  رد  یحو  تفگ  ناوتیم  هک  اریز  درادـن  اـهنت  توبن  ماـقمب  صاـصتخا  هک  دـشابیمن ) بتارم  نآ  ناـیب  تقو  کـنیا  (و 
. دشاب هدوب  رگید  دارفا  نود  يدرف  هجوتم  هک  یّصاخ  تعرس  اب  ناهنپ و  یهگآ 

. نارگید یسوم و  ترضح  ردام  لسع و  روبنز  دننام  هتفرگ  رارق  يزیرغ  ماهلإ  یحو و  دروم  هک  تاناویح  مدآ و  ینب  زا  اسب  هچ 
ِنَأ ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو  دیامرفیم  هک  لحن )  ) هروس 16 هیآ 70  تحارصب  هدومن  یحو  واب  دنوادخ  هک  هدوب  ربمغیپ  لسع  روبنز  رگم 

. َنوُشِْرعَی اَّمِم  َو  ِرَجَّشلا  َنِم  َو  ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا 
هروـس 28 هیآ 6  رد  هک  هدوب  ربمغیپ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ردام  ذـباخوی ) ریـسیت  بحاـص  رظنب  اـی   ) ذـباخون دـیئامنیم  روصت  اـیآ 

اذِإَف ِهیِعِـضْرَأ  ْنَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  هک  دهدیم  تراشب  ود  ربخ و  ود  دنکیم و  واب  یهن  ود  رمأ و  ود  یحو  قیرطب  احیرـص  صـصق ) )
. َنِیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاج  َو  ِْکَیلِإ  ُهوُّداَر  اَّنِإ  ِینَزَْحت  َو ال  ِیفاَخت  َو ال  ِّمَْیلا  ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ 

هچنانچ درادن  یعنام  دشاب  مه  رگا   ) دشاب یحو  قیرطب  دیابن  امتح  رشب  یئامنهار  يارب  لاعتم  راگدرورپ  رمأ  روتسد و  یناعم  نیا  رب  هوالع 
ینامـسآ مکحم  دنـس  دیجم و  نآرق  رد  هدیدرگ و  رهاظ  ررکم  هچنانچ  ار  دوخ  ناگدنب  دیامنیم  یئامنهار  یئادنب  یهاگ  هکلب  دش ) هراشا 

ِکَتَْحت ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَـق  ِینَزَْحت  اَّلَأ  اِهتَْحت  ْنِم  اهادانَف  هک  دـهدیم  میرمب  یئامنهار  زا  ربخ  میرم )  ) هروس 19 هیآ 24  رد  هلمج  زا  هداد  ربـخ 
ُتْرَذـَن یِّنِإ  ِیلوُقَف  ًادَـحَأ  ِرَـشَْبلا  َنِم  َِّنیََرت  اَّمِإَف  ًاْنیَع  يِّرَق  َو  ِیبَرْـشا  َو  ِیلُکَف  اِینَج  ًاـبَطُر  ِکـْیَلَع  ْطـِقاُست  ِۀَـلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِکـَْیلِإ  يِّزُه  َو  ایِرَس 

. ایِْسنِإ َمْوَْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف  ًامْوَص  ِنمْحَّرِلل 
مالّسلا هیلع  یسوم  ترضح  ردام  ذباخون  دننام  یناسنا  لسع و  روبنز  دننام  یناویح  يدانم  يادن  ای  یحو و  هلیـسوب  هک  یمـسق  نامه  سپ 

شدنزرف يراذگمان  يارب  مه  ار  بلاط  وبا  بانج  تسا  هدومن  یئامنهار  دـندوبن  ربمغیپ  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ردام  میرم  و 
. هدومن یئامنهار 

روتـسد وا  رد  هک  یحول  لوزن  ینامـسآ و  ءادـن  هلیـسوب  هکلب  دـش  یحو  لوزن  وا  رب  اـی  هدوب و  ربـمغیپ  بلاـط  وبا  باـنج  هتفگن  يدـحأ  و 
. دناهدومن تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ  هدش  یئامنهار  هدوب  دوجوم  هدالولا  دیدج  لفط  يراذگمان 

. دناهداد ار  يربخ  نینچ  ام  ءاملع  اجک  رد  خیش :
. مراد رظن  رد  لاحلا  هچنآ  تسا و  تبث  امش  بتک  زا  يرایسب  رد  یعاد :

مالّسلا هیلع  یلع  يراذگمان  ۀهج  بلاط  وبا  رب  حول  لوزن 

باب رد  مه  یفنح  یخلب  نامیلس  هک  بلطملا  دبع  نب  سابع  زا  القن  یبرقلا  ةدوم  زا  متـشه  تّدوم  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیـس  ریم 
ظافلأ و رد  یفالتخا  رـصتخمب  بلاطلا  تیافک  زا  باب  دص  زا  دعب  باب 7  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هدروآ و  هدوملا  عیبانی   56
زا بلاط  وبا  بانج  دراذگ  وا  رب  ار  دسأ  شردپ  مان  همطاف  دش  دلوتم  همطاف  شردام  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دـناهدومن  لقن  تاملک 
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میناوخب ار  ادخ  مارحلا ) دجسم  رد  میورب  دومرف  دنتفگ  یـضعب   ) سیبق وبأ  هوک  يالاب  میورب  بشما  ایب  همطاف  دومرف  دوبن  یـضار  مسا  نآ 
بانج دندش  لوغـشم  اعدب  دنتفر  مارحلا ) دجـسم  ای   ) سیق وبا  هوکب  ود  ره  دش  بش  نوچ  هچب  نیا  يارب  یمـسا  زا  دهدب  ربخ  ار  ام  دـیاش 

. تفگ دومن و  داشنا  يرعشب  ار  دوخ  ياعد  بلاط  وبا 
یجّدلا قسغلا  اذ ) ای   ) اذه ّبر  ای 
ّیضملا جلتبملا  قلفلا ) و   ) رمقلا و 

( ّیضقملا  ) ّیفخلا كرما  نع )  ) نم انل  نّیب 
یبّصلا اذ  مسا  یف  يرت  اذ  ام 

یبّصلا كاذل  یّمست  امل  )
حول دناهتشون  رطـس  راهچ  وا  رب  هک  دید  زبس  دجربز  دننام  یحول  دومن  دنلب  رـس  بلاط  وبا  دش  دنلب  نامـسآ  فرط  زا  یئادص  نیح  نآ  رد 

. تسا تبث  راعشا  نیا  دید  دینابسچ  دوخ  هنیس  رب  تفرگ و  رب  ار 
ّیکزلا دلولاب  امتصّصخ 

یضرلا بختنملا  رهاطلا  و 
ّیلعلا رهاق  نم  همسا  و 

ّیلعلا نم  ّقتشا  ّیلع 
: تفگ بلاط  وبا  باوج  رد  ار  رعش  ود  نیا  تساخرب و  یئادن  هک  هدومن  لقن  بلاطلا  تیافک  رد  یعفاش  یجنگ 

ّیبنلا یفطصملا  تیب  لها  ای 
ّیکزلا دلولاب  متصّصخ 

ّیلعلا خماش  نم  همسا  ّنا 
ّیلعلا نم  ّقتشا  ّیلع 

. یلاعت كرابت و  هّلل  ادجاس  ّرخ  امیظع و  ارورس  بلاط  وبا  رّسف 
راـختفا شیرق  رب  حول  نآـب  مشاـه  ینب  دـنتخیوآ و  مارحلا  دجـسم  رد  ار  حول  نآ  دوـمن و  یناـبرق  میظع  رمأ  نیا  هنارکـشب  رتـش  هد  هاـگنآ 

. دش دوقفم  ریبز  هّللا  دبع  اب  جاّجح  گنج  نامز  ات  دوب  حول  نآ  دندومنیم و 
یتقو دـیامنیم و  مسا  نییعت  ياضاقت  ادـخ  زا  اذـلف  هدوب  دّـحوم  هشیمه  بلاط  وبا  بانج  هک  تسا  لبق  لئالد  اهربخ و  دـیؤم  مه  ربخ  نیا  )

كاخب هزات  تمعن  لوصوب  هک  ار  یـصخش  نینچ  ایآ  دیامنیم  هدجـس  ار  ادخ  هداتفا و  كاخب  دـنیبیم  راگدرورپ  تمحر  زا  یـضیف  نینچ 
.)!؟ هنالهاج بصعت  دانع و  زا  میربیم  ادخب  هانپ  دناوخ  كرشم  ناوتیم  دنکیم  هدجس  ار  ادخ  هداتفا و 

تسین هماقا  ناذا و  ءزج  یلع  مان 

يارب دوب  بوخ  دیدومن  وهس  ادمع  اعطق  تسا  دراو  هماقا  ناذا و  رد  ابوجو  مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  هعیـش  ءاهقف  ياوتفب  دیدومرف  هکنیا  اما  و 
هیلالدتـسا و بتک  رد  هک  هعیـش  ءاهقف  مامت  قافتاب  هکنآ  لاح  تسا و  هماقا  ناذا و  ءزج  ترـضح  نآ  مان  هک  دـیهد  ناشن  اوتف  کـی  هنومن 

ناذا رد  نتفگ  تیئزج  دصقب  تسین و  ناذا  ءزج  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تیالو  رب  تداهـش  دناهدومن  نایب  هیلمع  لئاسر 
تـسا لطاب  مه  شلمع  هدومن  مارح  لعف  هکنآ  رب  هوالع  ترـضح  نآ  مسا  اب  دنک  دصق  ار  عومجم  تین  تقو  رد  رگا  تسمارح و  هماقإ  و 

یلع مان  تسا  نسحتـسم  بولطم و  ندوب  ءزج  دـصقب  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مان  رکذ  زا  دـعب  كربت  نمیت و  دـصقب  نکل  و 
تهجیب نایاقآ  سپ  دش  ضرع  هچنانچ  هدرب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  اج  همه  ربمغیپ  مان  زا  دعب  دنوادخ  هکنآ  هچ  دنربب ، ار  مالّـسلا  هیلع 
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. دیئامنیم لاجنج  وه و 
هک تسا  تباـث  بسن  داژن و  تهج  زا  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیرگنب  تقد  رظن  اـب  مرتـحم  ناـیاقآ  رگا  هک  بلطم  رـس  رب  میدرگرب  تـسا  سب 

. تسا هدوبن  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دننام  رابک  هباحص  زا  يدحا 

مالّسلا هیلع  یلع  ياوقت  دهز و  رد 

. دیامن يربارب  وا  اب  ملاع  رد  دناوتن  يدحا  هک  ترضح  نآ  يارب  تسیاهصیصخ  دشاب  يوقت  عرو و  دهز و  هک  یناث  عوضوم  اما  و 
هدید مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ياقتا  عروا و  دهزأ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نمـشد  تسود و  زا  تما  عامجاب  نوچ 

زیزعلا دبع  نب  رمع  زا  دنیامنیم  لقن  لوئـسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  هغالبلا و  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  هدـشن 
دهزا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  دعب  ۀّمالا  هذه  یف  ناک  ادحا  انملع  ام  تفگ  هک  هدوب  دوخ  نامز  لها  دمآرـس  دّهزت  رد  هک  فورعم  يوما 

. مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نم 
هک اریز  تسا  توهبم  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ءالقع  لوقع  دیوگ  شباتک  تاجردنم  بلاغ  رد  دراد  هک  یبّصعت  مامت  اب  یچشوق  یلع  اّلم 
. دنادرگ ریحتم  تام و  ار  یمدآ  وا  یناگدنز  عضو  یلع و  تالاح  ندینش  دیوگ  دیرجت  حرش  رد  ناگدنیآ و  ناگتشذگ و  رب  دیشک  ملق 

عفار هللا  دبع  ربخ 

نآ يارب  يرهمب  رـس  هسیک  دوب  راطفا  تقو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخب  متفر  يزور  تفگ  هک  دـیامنیم  لـقن  عفار  هّللا  دـبع  هلمج  زا 
ناهد رد  نآ  زا  فک  هس  دندوب  هتفرگن  ار  نآ  ياهتـسوپ  هک  تسا  یـسوبسرپ  درآ  هسیک  نایم  رد  مدـید  دومنزاب  یتقو  دـندروآ  ترـضح 
يارب دومرف  ياهدومن  رهم  ار  نابنأ  رس  ارچ  نسحلا  ابا  ای  مدرک  ضرع  دومن  ادخ  رکش  دیشون و  نآ  يالاب  رد  یبآ  هعرج  تخیر و  كرابم 

. دربب تذل  شندروخ  زا  یلع  سفن  دنیامن و  لخاد  وا  رد  ینیریش  ای  تیز  نغور  ادابم  دننابرهم  نمب  مالّسلا ) امهیلع   ) نینسح هکنآ 
(. درادیمزاب ادخ  دای  زا  ار  یمدآ  دوشیم و  یشکرس  نایغط و  بجوم  هتفر  هتفر  هیویند  هحابم  ذئاذل  رد  سفن  لاسرتسا  تسا  یهیدب  )

. ددرگن سفن  بولغم  ات  تفرگیم  هذیذل  هیذغا  ندروخ  زا  ار  سفن  ولج  مالّسلا  هیلع  یلع  تهج  نیمهب 
هدومن لقن  سیق  نب  فنحا  زا  ار  ربخ  نیا  عیبانی  باب 51  رد  یخلب  نامیلس  و 

هلفغ نب  دیوس  ربخ 

دیوس زا  دوخ  خیرات  رد  يربط  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  لوئسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  هدوملا و  عیبانی  رد  خیش  زین  و 
نم ماشمب  وا  یگدیشرت  يوب  هک  ياهدیشرت  ریش  فرظ  مدید  مدش  فرشم  نینمؤملا  ریما  تمدخ  يزور  تفگ  هک  دناهدومن  لقن  هلفغ  نب 

هک دوب  کشخ  نان  نآ  يردقب  تسا و  شکرابم  تسد  رد  یسوبسرپ  هدیکشخ  وج  نان  صرق  هدراذگ و  ترـضح  نآ  لباقم  رد  دیـسریم 
درک فراعت  مه  نمب  دومرفیم  لیم  درکیم و  مرن  هدیـشرت  ریـش  نامه  رد  تسکـشیم و  ار  نآ  كرابم  يوناز  اـب  ترـضح  دـشیمن  هتـسکش 

يارب دـنک و  یماعطب  لیم  دـشاب و  هزور  سک  ره  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مبیبح  زا  مدینـش  دومرف  متـسه  هزور  مدرک  ضرع 
. دناروخب واب  یتشهب  ياهماعط  زا  دنوادخ  دروخن  ادخ 

ار وج  سوبـس  هک  یـسرتیمن  ادـخ  زا  متفگ  دوب  نم  کیدزن  ترـضح  نآ  همداخ  هّضف  تخوس  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاحب  ملد  دـیوگ  دـیوس 
. مریگن ار  شسوبس  دومرف  رما  شدوخ  مسق  ادخب  تفگ  يزپیم  نان  يریگیمن و 

. دریگیمن ار  درآ  سوبس  ارچ  متفگ  واب  مدرک  ضرع  یتفگیم  هچ  هّضفب  دومرف  ترضح 
نم ینعی   ) تفر ایند  زا  ات  دروخن  ریـس  زور  هس  مدنگ  نان  زا  تفرگیمن و  ار  شماعط  سوبـس  هک  داب  هّللا  لوسر  يادف  مردام  ردـپ و  دومرف 
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(. مدومن ادخ  لوسرب  یّسأت 

مالّسلا هیلع  یلع  ندروخن  اولح 

هیلع یلع  يارب  يرهاظ  تفالخ  هرود  رد  يزور  هک  دـنیامنیم  لقن  دوخ  بقانم  رد  یعفاـش  هیقف  یلزاـغم  نبا  یمزراوخ و  دـمحا  نب  قفوم 
دراد یبوخ  يوب  هچ  ابیز و  گنر  هچ  دومرف  دومن  وب  تشادرب و  اولح  نآ  زا  يردـق  كرابم  تشگنا  اـب  دـندروآ  ینیریـش  ياولح  مالّـسلا 

دندومرف تسا  مارح  امـش  رب  اولح  رگم  یلع  ای  دـندرک  ضرع  ماهدروخن ) اولح  لاـحب  اـت  هکنآ  زا  هیاـنک   ) درادـن ربخ  وا  معط  زا  یلع  یلو 
. دنشاب هنسرگ  ياهمکش  تکلمم  فارطا  هک  یتلاح  رد  میامن  ریس  ار  دوخ  مکش  هک  موش  یضار  هنوگچ  یلو  دوشیمن  مارح  ادخ  لالح 

دئادش رسعلا و  ۀنوشخ  یف  مهکراشا  نینمؤملا و ال  ریما  یمسا  ّناب  یـضرا  فیک  ءاّرح و  دابکا  یثرغ و  نوطب  زاجحلا  لوح  انانطب و  تیتأ 
. يولبلا ّرضلا و 

. دومرفن لیم  تفرگ و  ار  سفن  ولج  دندروآ  هدولاف  ترضح  نآ  تهج  يزور  هک  دنکیم  لقن  تباث  نب  ّيدع  زا  یمزراوخ  زین  و 
هدیکـشخ وج  نان  اب  ریـش  یهاگ  يزبس و  يردـق  یهاگ  کمن و  یهاگ  هکرـس و  یهاگ  دوب  ترـضح  نآ  كاروخ  زرط  زا  ياهنومن  اهنیا 

! دراذگیمن هرفس  کی  رد  تشروخ  عون  ود  هاگچیه  دومنیم و  لیم 
ار راـطفا  دروخ  تداهـش  تبرـض  يدارم  مجلم  نب  نمحّرلا  دـبع  تسدـب  هک  يرجه  ملهچ  لاـس  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزوـن  بش  رد 

موثلک ما  شرتخدب  هک  ياهقالع  لامک  اب  دندوب  هدراذگ  کمن  ریش و  نان و  ترضح  نآ  يارب  هرفس  رس  رد  دوب  موثلک  ما  شرتخد  نامهیم 
تقو مادک  دومرف  ماهدرک ؟ یئافج  هچ  اباب  درک  ضرع  موثلک  ما  وت . دننام  دنک  افج  شردپب  يرتخد  مدوب  هدـیدن  دومرف  دـش  ریغتم  تشاد 

لیم کمن  اب  نان  همقل  دنچ  دنتـشادرب  دوب  رتذـیذل  هک  ار  ریـش  دومرف  رما  دراذـگب  تشروخ  عون  ود  هرفـس  کی  رد  وت  ياباب  هک  ياهدـید 
. باقع باذع و  اهمارح  یف  باسح و  ایندلا  لالح  یف  دومرف  هاگنآ  دومن 

مالّسلا هیلع  یلع  ششوپ  سابل و  رد 

رد یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هدوب  تمیقیب  هداس و  رایـسب  ترـضح  نآ  شـشوپ  سابل و  اما  و 
هارتشا ظیلغ  رازا  هیلع  ناک  دناهتـشون و  ناتدوخ  ءاملع  زا  نارگید  هرکذت و  رد  يزوج  نبا  طس  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  بقانم و 

نآ شفک  دوب و  اـمرخ  تخرد  فیل  زا  اـی  تسوپ و  زا  اـبلاغ  اههلـصو  دومنیم  هلـصو  ار  ساـبل  دوب  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  مهارد . ۀـسمخب 
دیدـحلا یبا  نبا  ةّدوملا و  عیباـنی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  لوئـسلا و  بلاـطم  رد  یعفاـش  هحلط  نب  دّـمحم  دوب و  اـمرخ  فیل  زا  ترـضح 

رد سابع  نب  هّللا  دبع  شمع  رسپ  هک  دوب  هدز  سابلب  هلصو  ردق  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دناهتشون  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم 
ۀنیز نم  ّیلعل  ام  اهعقار  نم  تییحتسا  یّتح  ۀعقرم  تعقر  دقل  دندومرف  ترضح  دش  گنتلد  ترـضح  نآ  يرهاظ  تسایر  تفالخ و  هرود 

. یقبی میعن ال  ینفت و  ةذلب  حرفن  فیک  ایندلا 
دیریگ رارق  يداعا  تناها  دروم  هک  دیشوپیم  راد  هلصو  هماج  امـش  تسایر  تفالخ و  نیح  رد  ارچ  هک  ترـضح  نآب  تفرگ  داریا  يرگید 

. دنکیم ءادتقا  نآب  نمؤم  دیامنیم و  رود  ناسنا  زا  ار  ربک  دنادرگیم و  عشاخ  ار  لد  هک  تسا  ياهماج  نیا  دندومرف  ترضح 
سابل هک  دناهدروآ  ةّدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  لماک و  رد  ریثا  نبا  بقانم و  رد  یمزراوخ  لوئسلا و  بلاطم  رد  هحلط  نب  دمحم  زین  و 

دیـشوپیم و دوخ  ار  یکی  دوب  تمیق  کی  لکـش و  کـی  بوث و  ود  دـیرخیم  هک  ياهماـج  ره  هدوب  ناـسکی  شمـالغ  مالّـسلا و  هیلع  یلع 
. دادیم ربنق  دوخ  مالغب  ار  يرگید 

سلجم تقو  ياضتقاب  یعاد  دـناهدومن و  تبث  مه  ناتدوخ  ءاملع  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  كاشوپ  كاروخ و  عضو  زا  يرـصتخم  دوب  اهنیا 
. دشابیم لوقعلا  ّریحم  ترضح  نآ  تالاح  حرش  الا  و  مدیشوک . راصتخاب 
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رادهلصو سابل  دوخ  دیناروخیم  نایاونیب  نامیتی و  ءارقفب و  امرخ  لسع و  رکش و  مدنگ و  نان  یلو  دروخیم  هدیکشخ  وج  نان  ترضح  نآ 
. دیناشوپیم نانزهویب  نامیتی و  هب  ابیز  ياهسابل  یلو  دیشوپیم 

هیواعم اب  رارض  راتفگ 

باطخ رد  هتفرگن  مالک  نآ  رد  تقبـس  وا  رب  يدـحا  هک  ار  یمـالک  ایندـب  ترـضح  نآ  یئاـنتعایب  يوقت و  دـهز و  تاـبثا  رد  تسا  سب 
ءایلوالا و ۀیلح  لوا  دلج  رد ص 84  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  جهن و  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  یند  يایندب 

رون لوئـسلا و  بلاطم  رد ص 33  هحلط  نب  دـمحم  فارـشالا و  ّبحب  فاحتالا  باتک  رد ص 8  یعفاش  يواربش  رماع  نب  هّللا  دـبع  خـیش 
ةرکذت رد ص 69  يزوج  نبا  طبس  عیبانی و  باب 51  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  هّمهملا و  لوصف  رد ص 128  یکلام  غابص  نب  نیدلا 

هک هرمـض  نب  رارـض  اب  ار  هیواهلا  هیلع  هیواعم  تارکاذـم  دـناهدومن  لقن  امـش  نیخروم  ءاـملع و  زا  نارگید  باب 5 و  رخآ  همـالا  صاوخ 
هلودـس و لیللا  یخرا  دـق  هفقاوم و  ضعب  یف  هتیار  دـقل  تفگ  هیواعم  روضح  رد  یلع  فصو  رد  رارـض  شراـتفگ  رخآ  رد  تسا  لّـصفم 

تقّوشت ّیلا  ما  تضرعت  یبا  يریغ  يّرغ  اـیند  اـی  لوقی  نیزحلا و  ءاـکب  یکبی  میلـسلا و  لـملمت  لـملمتی  هتیحل  یلع  اـضباق  هموجن  تراـغ 
قیرطلا ۀشحو  رفـسلا و  دعب  دازلا و  ۀّلف  نم  هآ  ریقح  کشیع  ریبک و  كرطخ  ریـصق و  كرمعف  اهیف  ۀعجر  اثالث ال  کتقّبط  تاهیه  تاهیه 

. کلذک هّللا  ناک و  دقل  نسحلا  ابا  هّللا  محر  لاق  هیواعم و  یکبف 
. مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لثم  ندلت  نا  ءاسنلا  تمقع  تسا  هتفگ  هیواعم  نیمه  رگید  ياج  رد 

نب دـمحم  هچنانچ  هداد  تراشب  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  یناـبر  ضیف  تاـضافا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـهز 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ  هک  دیامنیم  لقن  رسای  رامع  زا  يربخ  ادنسم  بلاطلا  تیافک  باب 46  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی 

هلآ و 

مالّسلا هیلع  یلعب  ار  دهز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تراشب 

ایندلا نم  لانت  کلعج ال  ایندلا و  یف  دهزلا  اهنم  هّللا  یلا  ّبحا  ۀنیزب  دابعلا  نیزتی  مل  ۀـنیزب  کنّیز  دـق  هّللا  ّنا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلعب  هک 
کیف و قّدص  کّبحا و  نمل  یبوطف  اعابتا  مهب  تیـضر  اماما و  کب  اوضرف  نیکاسملا  ّبح  کل  بهو  ائیـش و  کنم  ایندلا  لانت  ائیش و ال 

نیذـلا اـّما  كرـصق و  یف  كؤاـقفر  كراد و  یف  کـناریج  کـیف  اوقّدـص  كّوبحا و  نیذـلا  اـّماف  کـیلع  بّذـک  کـضغبا و  نمل  لـیو 
. ۀمیقلا موی  نیباّذکلا  فقوم  مهفّقوی  نا  هّللا  یلع  ّقحف  کیلع  اوبّذک  كوضغبا و 

ترضح نآب  مدرم  طقف  ار  نیقتملا  ماما  بقل  دندیمان و  نیقتملا  ماما  ار  وا  نمـشد  تسود و  هک  دوب  يوق  يوقت  عرو و  دهز و  رد  ردق  نآ 
متاخ صیخـش  صخـش  دومن  یفرعم  هعماجب  ار  ترـضح  نآ  بقل  نیا  اب  ررکم  دـناوخ و  بقل  نیاـب  ار  یلع  هک  یـسک  لوا  هکلب  دـندادن 

. منکیم افتکا  ربخ  دنچ  لقنب  هنومن  يارب  طقف  تسین  هلّصفم  رابخا  لاجم  تسا  قیض  تقو  نوچ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا 

دندناوخ نیقتملا  ماما  ار  یلع  ربمغیپ  ادخ و 

ةدوم رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  ءایلوالا و  ۀیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  هغالبلا و  جهن  حرـش  مود  دلج  رد ص 450  دیدحلا  یبا  نبا 
مرکا لوسر  يزور  تفگ  هک  دـنیامنیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  بلاطلا  تیافک  باب 54  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  یبرقلا و 
زامن تعکر  ود  نتفرگ  وضو  زا  سپ  مدروآ  وضو  بآ  متساخرب  سپ  روایب  نم  يارب  وضو  بآ  سنا  ای  دندومرف  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
متاخ نینمؤملا و  بوسعی  نیملـسملا و  دّیـس  نیقّتملا و  ماـما  وه  باـبلا  اذـه  نم  لخدـی  نم  لّوا  سنا  اـی  دومرف  نمب  هاـگنآ  دروآ  ياـجب 

. نیلجحملا ّرغلا  دئاق  نییصولا و 
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هکنانچمه ناشیا  هاـشداپ  ینعی   ) ناـنمؤم بوسعی  ناناملـسم و  رورـس  دیـس و  يوقت و  لـها  ماـما  وا  دوشیم  دراو  رد  نیا  زا  هک  یـسک  لوا 
. تشهب يوسب  تسنادیفس  اپ  تسد و  ور و  هدنناشک  ءایصوا و  متاخ  و  دنیوگیم ) بوسعی  ار  لسع  روبنز  هاشداپ  گرزب و 

برد زا  یلع  مدید  هاگان  مدرک  ناهنپ  ار  دوخ  ياعد  یلو  هدب  رارق  راصنا  زا  يدرم  ار  دراو  هزات  نیا  ایادـخ  متفگ  لد  رد  نم  دـیوگ  سنأ 
تـساخرب نادنخ  داش و  یتلاح  اب  ترـضح  سپ  تسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  مدرک  ضرع  تسیک  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دمآرد 

زورما هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  مالّسلا  هیلع  یلع  درک  كاپ  ار  شیور  قرع  دومن  وا  ندرگ  رد  تسد  درک و  لابقتسا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یهاوخ قـلخب  ارم  تلاـسر  نم  بناـج  زا  وـت  هکنآ  لاـح  منکن و  ارچ  دـندومرف  ترـضح  يدرکیمن  رتـشیپ  هک  ینکیم  يراـک  نمب  تبـسن 

. نم زا  دعب  دننک  فالتخا  ار  هچنآ  ناشیا  يارب  زا  درک  یهاوخ  نایب  دیناونش و  یهاوخ  ناشیاب  ارم  يادص  دیناسر و 
لوسر رب  دش  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  يزور  هک  دـنیامنیم  لقن  هیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  جـهن و  حرـش  مود  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زین  و 
تمعن نیا  رب  وت  رکـش  تسا  هنوگچ  دندومرف  هاگنآ  نیقّتملا  ماما  نیملـسملا و  دّیـسب  ابحرم  دندومرف  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

نمب ار  هچنآ  نم  رب  دنادرگ  دایز  دیامن و  اطع  نمب  رکـش  قیفوت  هک  مهاوخیم  وا  زا  هداد و  نمب  هچنآ  رب  ار  ادـخ  منکیم  دـمح  درک  ضرع 
. هدومرف ماعنا 

لها رب  تماما  لیلد  نیمهب  دـنکیم و  لقن  ار  ثیدـح  نیمه  لوئـسلا  بلاطم  لوا  باب  زا  مراهچ  لصف  رخآ  رد  یعفاـش  هحلط  نب  دّـمحم  و 
. يوقت لها  رب  ار  ترضح  نآ  يرترب  دیامنیم  تابثا  يوقت 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامنیم  لقن  دوخ  نیحیحص  رد  ملسم  يراخب و  كردتسم و  میس  ءزج  رد ص 138  مکاح  و 
. نیلّجحملا ّرغلا  دئاق  نیقّتملا و  ماما  نیملسملا و  دّیس  ّهنا  هک  هدش  یحو  نمب  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد  زیچ  هس 

مرکا لوسر  تفگ  هک  هدومن  لقن  هرارز  نب  دعـسا  نب  هّللا  دبع  زا  ادنـسم  بلاطلا  تیافک  باب 45  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  و 
ّیلا یحواف  دوب  هدنشخرد  يالط  زا  وا  شرف  ؤلؤل  زا  دندومن  يرصق  دراو  دندرب  نامـسآ  هب  ارم  هک  جارعم  بش  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. نیلّجحملا رغلا  دئاق  نیقّتملا و  ماما  نیملسملا و  دّیس  ّهناب  لاصخ  ثالثب  ّیلع  یف  ینرما  و 
رظنلا ّیلع  ای  دومن  باطخ  مالّـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک  دـیامنیم  لقن  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  و 

ینـضغبا و دقف  کضغبا  نم  هّللا و  ّبحا  دقف  ینّبحا  نم  ینّبحا و  دقف  کّبحا  نم  نینمؤملا  دّیـس  نیقّتملا و  ماما  ّکنا  ةدابع  کهجو  یلع 
. هّللا ضغبا  دقف  ینضغبا  نم 

اجیب ياهـشیاتس  ای  تافـص  ای  اهبقلب  حدـم  عقوم  رد  ار  يدارفا  هظحالمیب  صاخـشا  یهاگ  قلمتم و  رکفیب و  تسپ و  مدرم  تسا  یهیدـب 
. دناهدومن طبض  تبث و  مه  خیراوت  بابرا  تسا و  هدش  هتفگ  ءافلخ  ءارزو و  ءارما و  نیطالس و  هرابرد  ابلاغ  هچنآ  دننام  دنناوخب 

ینعم زا  یلاخ  هک  یتفـص  بقلب و  دناوخب  ار  یـسک  هدوبن  هتـسیاش  هاگچـیه  هدوب  تقیقح  قح و  همـسجم  هک  یئادـخ  لوسر  لثم  زا  یلو 
ٌیْحَو اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  َو  هفیرـش  هیآ  قادـصمب  هکلب  تقیقح  نیع  دوـش  يراـج  یحو  بحاـص  ناـسل  رب  هچنآ  هتبلا  دـشاب و 

نیقّتملا ماـما  ار  یلع  هک  دومن  رما  دومرف و  یحو  نمب  جارعم  بش  رد  راـگدرورپ  هک  دـیامرف  دوخ  هکنآ  هصاـخ  تسا  قلطم  یحو  یحُوی 
. مناوخب

نآ راگدرورپ  رماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ياوقت  فیرعت  ماقم و  لضف و  رد  تسا  سب  سپ 
. دینادرگن صوصخم  هصیصخ  نآب  ار  هباحص  زا  يدحا  هک  ياهصیصخب  داد  صاصتخا  ار  ترضح 

. دناوخ ار  راوگرزب  نآ  بقل  نیاب  ررکم  داد و  رارق  نیقتملا  ماما  ار  ترضح  نآ  هباحص  مامت  نایم  رد  و 
. دشاب يوقت  لها  قشمرس  دیاب  ماما  ياوقت  هکنآ  هچ  ددرگ  يوقت  لها  ماما  ات  دیاب ، یقّتم  ینعم  مامتب  ماما  هتبلا  و 

. دوش ذغاک  نم  داتفه  يونثم  فورعم ، لثمب  میامن  نایب  اطوسبم  احورشم و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ياوقت  عرو و  دهز و  تاهج  مهاوخب  رگا 
دنیازب ملاع  نانز  دنامیقع  هتفگ  هیواعم  هک  تسا  نامه  مه  اعقاو  دیاهتفگ و  مک  دـیئامرفب  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیـس  هرابرد  هچنآ  خـیش :
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. مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  دننام 
هیلع هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدوب  يوقت  لها  دمآرس  مالّـسلا  هیلع  یلع  هباحـص  رابک  نایم  رد  دش  مولعم  سپ  یعاد :

. تسا هداد  رارق  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  نیقتملا و  ماما  ار  وا  لاعتم  يادخ  روتسد  رماب و  هلآ  و 
. هدوب راوگرزب  نآ  اب  مّدقت  قح  مه  يوقت  ثیح  زا  هدوب  مدقم  زاتمم و  ینامسج  ینارون و  داژن  بسن و  ثیح  زا  هک  یمسق  نامه  سپ 

. میامنب امش  زا  لاؤس  کی  دیهدب  هزاجا  هچنانچ  رگا  مدش  یبلطم  کیب  هجوتم  اجنیا  رد 
. دیئامرفب منکیم  شهاوخ  خیش :

هتـشاد رابک  هباحـص  نایم  رد  ار  يوقت  لها  تماما  تقاـیل  هک  مالّـسلا  هیلع  یلعب  یبلط  اـیند  هاـج و  ّبح  یتسرپاوه و  لاـمتحا  اـیآ  یعاد :
؟ دیهدیم

هـس ار  ایند  هک  یـسک  تسا  روهـشم  دیدومرف و  ناتدوخ  هچنانچ  دورب  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هرابرد  یلایخ  نینچ  تسین  نکمم  ادـبا  خـیش :
. دنکیم ادیپ  ایندب  لیم  هنوگچ  دیامن  تباث  ایندب  ار  دوخ  یئانتعایب  تالمج  نیا  ءادا  اب  دیوگ و  قالط 

نکمم ریغ  مه  لایخ  نیا  روصت  میهدـب  بانج  نآب  ار  یتبـسن  نینچ  هک  تسنآ  زا  رتـالاب  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیـس  هبترم  ماـقم و  هوـالع 
. نآ لمعب  دسر  هچ  ات  تسا 

راـیتخایب هدـیدیم  یّقح  اـجکره  هتـشادن و  رب  قح  ریغ  رب  یمدـق  هدوب و  ادـخ  يارب  اـمامت  يوقت  همـسجم  نآ  تاـیلمع  اـعطق  سپ  یعاد :
. هدومنیم لابقتسا 

. میرادن غارس  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیس  زا  نیا  زا  ریغ  تسا  یهیدب  خیش :

دنیامن هنافصنم  تواضق  تقیقح  لها 

نآ نفد  نفک و  لسغ و  لوغـشم  ۀیـصولا  بسح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تافو  زا  دعب  دیئامرفب  سپ  یعاد :
تلع هچب  دندیبلط  تعیب  يارب  ار  ترضح  نآ  هاگنآ  دندومن  تعیب  رکب  یبا  اب  دندش و  عمج  ياهّدع  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  دوب و  ترضح 

. دومنن تعیب 
تدـش اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتسیابن  هدـعاقلا  یلع  دوب  تیناقح  لیلد  مّلـسم و  تباـث و  عاـمجا  هلأـسم  قح و  رکب  یبا  تفـالخ  هقیرط  رگا 

هیلع یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدومرف  قباـطم  دوب  قح  اـجکره  اریز  دوش  قح  زا  نادرگ  يور  دزرو و  لـّلعت  يراـکزیهرپ  يوقت و 
. دشاب رضاح  اجنآ  دیاب  مالّسلا 

شدانسا هلسلس  اب  هیضام  هلیل  هک  يرابخاب  انب  رگید  تهج  زا  دوشن و  نادرگ  يور  قح  زا  یقتم  صخـش  هک  تسنیا  يوقت  همزال  یتهج  زا 
یلع اب  قح  قح و  اب  یلع  ینعی  راد  اـمثیح  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مدـیناسر  ناتـضرعب 

ددرگیم مالّسلا  هیلع 
هن دیامن  قیدصت  لابقتـسا و  ار  اهنآ  یبلق  هقالع  لیم و  اب  ترـضح  نآ  یتسیاب  دوب  قح  تفالخ  ماقمب  رکب  یبا  نییعت  قح و  ایاضق  نآ  رگا 

. دیامن تفلاخم  هکنآ 
هللا یلص  هّللا  لوسر  رما  دّرمتم  هدرک و  راتفر  قح  فالخ  رب  یلع  ای  هدوبن  جراخ  لاح  ود  زا  تعیب  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تفلاخم  دب  سپ ال 

. هدومنن ربمغیپ  هفیلخ  اب  تعیب  هک  هدوب  هلآ  هیلع و 
. هدومنن تعیب  اذل  هتسناد  قح  فالخ  رب  یسایس  یگتخاس و  ار  عامجا  هقیرط  تفالخ و  عضو  ای 

هدناوخ نیقّتملا  ماما  ار  ترضح  نآ  ددرگیم و  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرفب  رظن  لوا  مسق  اما 
اعطق هدوبن  يرهاظ  تسایر  بلاط  هتفگ و  قالط  هس  ار  ایند  هتـشادن و  هار  وا  رد  سوه  يوه و  هاج و  بح  هدوبن و  اـیند  لـها  یلع  اـعطق  و 
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تعیب اذـل  هتـسناد  لوسر  ادـخ و  ياـضر  فـالخ  رب  یـسایس و  یگتخاـس و  ار  تفـالخ  نوچ  هک  هدوب  مود  مسق  دـب  ـال  سپ  تسا  یفتنم 
. هدومنن

تباث امـش  ام و  خیراوت  رابخا و  بتک  مامت  هک  یتروص  رد  هدرکن  تعیب  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیـس  هک  دیئامرفیم  یـشیامرف  بجع  خیش :
. دومنن عامجا  زا  فلخت  دومن و  تعیب  هنع  هّللا  یضر  رکب  یبا  اب  یلع  اندیس  هک  دناهدومن 

هک ار  ناتدوخ  ياملع  رباکا  لاوقا  لقن  مداد  حرـش  الـصفم  هک  دـیدومن  شومارف  ار  لـبق  ياهبـش  ضیارع  هک  تسا  امـش  زا  بجع  یعاد :
. دشن عقاو  تیروفب  یلع  تعیب  دناهتشون  دوخ  نیحیحص  رد  مه  ملسم  يراخب و  یتح 

الصفم لبق  ياهبش  هچنانچ   ) دندرب دجسمب  دندیـشک و  لزنم  زا  تناها  ربجب و  ار  ترـضح  هک  لوا  زور  دنافرتعم  ناتدوخ  ياملع  مومع 
ياملع تاقث  زا  نارگید  يربط و  دیدحلا و  یبا  نبا  لاس 283 و  یفوتم  یفقث  دعس  نب  میهاربا  تشگرب و  لزنمب  هدرکن  تعیب  دش ) ضرع 

هّللا مالس  ءارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  تافو  زا  دعب  ینعی   ) دوب هام  شـش  زا  دعب  ترـضح  نآ  تعیب  هک  دناهتـشون  اقفّتم  ناتدوخ 
(. مدیناسر ناتضرعب  لبق  ياهبش  رد  الّصفم  هچنانچ  هدوب  اهیلع 

دومن مه  هّجاحم  هکلب  دومنن  تعیب  دومن و  فقوت  رتشیب  ای  رتمک  هام  شش  ارچ  سپ  هدومن  تعیب  ترـضح  نآ  میئوگب  هک  میلـست  ضرف  رب 
. دزادنیب بقعب  ار  قح  ددرگ و  قح  زا  فرحنم  تعاس  کی  يارب  ول  دوبن و  هتسیاش  يوقت  قح و  همّسجم  یلع  لثم  زا  هکنآ  لاح  و 

ناگرزب و نیب  روما  رد  هک  هدمآ  هچ  ام  رب  کنیا  دننکیم  هچ  هک  دنتـسنادیم  رتهب  عقوم  نآ  رد  ناشدوخ  هک  هتـشاد  یتهج  کیدب  ال  خیش :
(. راضح دیدش  هدنخ  ( !!؟ میئامن تلاخد  لاس  دصیس  رازه و  زا  دعب  اهنآ  فالتخا 

مارم تاـبثا  هک  دوبن  یعاـفد  زیرگ و  هار  دـیتشادن و  یقطنم  باوج  امـش  نوچ  هک  مدـش  عناـق  باوج  زا  رادـقم  نیمهب  مه  وگاـعد  یعاد :
لیلدب جاتحم  هک  فصنم  حلاص  نامدرم  دزن  رد  تسا  نشور  حضاو و  يردقب  بلطم  یلو  دیتسج  تردابم  باوج  زا  عون  نیاب  اذل  دـیئامن 

. تسین ناهرب  و 
شیامرف درادن  ام  اب  سامت  رما  نآ  هک  یئاج  ات  هتبلا  میئامن  تلاخد  اهنآ  تافالتخا  ناگرزب و  رما  رد  هک  تسین  ام  رب  دـیدومرف  هکنیا  اما  و 

. میرادن تلاخد  قح  ناگرزب  ءارآ  فالتخا  رد  تسا و  حیحص  امش 
هار يدیلقت و  نید  هن  دشاب  هتشاد  یقیقح  نید  دیاب  یلقاع  ناملسم  درف  ره  هکنآ  يارب  دیاهدومرف  هابتـشا  صوصخلاب  عوضوم  نیا  رد  یلو 

هباحص تما و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تافو  زا  دعب  مینیبیم  نیملـسم  روهمج  خیرات  رد  ام  یتقو  هک  تسا  نیمه  نید  رد  قیقحت 
. میئامن قح  يوریپ  ات  دناهدوب  قح  يذ  هقرف  ود  نآ  زا  کی  مادک  مینیبب  هدومن  يواکجنک  دندش  هقرف  ود  رابک 

. میشاب هدومنن  هار  نآ  رد  یقیقحت  هک  میورب  یهارب  فالسا  ردام و  ردپ و  زا  دیلقت  تداع و  يور  قح  لایخب  هناروکروک  هکنآ  هن 
یلع قح و  فالخ  رب  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبا  تفالخ  رگا  هدوبن  قح  رب  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبا  تفالخ  دیئوگب  دـیهاوخیم  دـب  ال  خـیش :

تقیقح قح و  ءارجا  رد  هک  ياهقالع  اب  دوب و  وا  دوخ  صوصخم  هک  یتعاجـش  تردـق و  اـب  دوب  تفـالخ  رما  رد  قح  يذ  ههجو  هّللا  مرک 
دشیم رضاح  مه  زامنب  یتح  دومن  تعیب  هام  شـش  زا  دعب  امـش  لوقب  دومنن و  قحب  مایق  ارچ  دندومنیم  بیغرت  ار  وا  مه  نارگید  تشاد و 

. دادیم مه  بئاص  ياهیأر  دراو و  مهنع  هّللا  یضر  ءافلخ  تروشم  رد  موزل  عقاوم  رد  و 

هریغ روای و  نتشادن  هطساوب  اهتما  نایم  زا  ءایبنا  رارف  لازتعا و  دوعق و  توکس و 

تفرگ داریا  اهنآب  ناوتیمن  اذل  دنتـشادن  ياهدارإ  دوخ  زا  دـندومنیم و  لمع  یهلا  تاروتـسد  تاررقم و  قباطم  ءایـصوا  ءایبنا و  الوا  یعاد :
. دندیدرگ ناهنپ  ای  دندومن و  رارف  ءادعا  لباقم  رد  ارچ  ای  توکس و  دوعق و  ارچ  ای  دندومنن  گنجب  مایق  ارچ  هک 

بـسانتیب امـش  راکفا  اب  هک  دینیبیم  رایـسب  ایاضق  لیبق  نیا  زا  دیرگنب  مارک  ءایـصوا  ماظع و  ءایبنا  زا  کی  ره  تالاح  خیراتب  رگا  هچنانچ 
ناهنپ هدومن و  رارف  ای  دوعق و  توکـس و  هارمه  راـی و  نتـشادن  هطـساوب  هک  هدومن  هراـشا  اـهنآ  زا  ضعبب  دـیجم  نآرق  اـصوصخم  دـشابیم 
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. دندیدرگ
. ْرِصَْتناَف ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف  دهدیم  ربخ  ءایبنالا  خیش  حون  لوق  زا  رمق )  ) هروس 54 هیآ 10  رد  هچنانچ 

زا یتقو  هک  دـهدیم  ربخ  ار  مالّـسلا  هلآ  اـنّیبن و  یلع  هیلع و  میهاربا  ترـضح  يریگهراـنک  لازتـعا و  هصق  میرم )  ) هروس 19 هـیآ 49  رد  و 
هّللا لیلخ  میهاربا  هک  یئاج  سپ  یِّبَر  اوُعْدَأ  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  َو  ْمُُکلِزَتْعَأ  َو  دومرف  دینش  سأی  باوج  دومن و  دادمتسا  رزآ  شّمع 
روای رای و  ندوبن  هطساوب  یتسیاب  یلوا  قیرطب  مالّسلا  هیلع  یلع  دیامن  رایتخا  يریگهشوگ  تلزع و  دیدن  دوخ  مع  زا  کمک  يرای و  یتقو 

. دیامن رایتخا  يریگهرانک  تلزع و 
. یناکم تلزع  هن  تسج  يرازیب  يرود و  اهنآ  زا  ابلق  هک  دشاب  یبلق  تلزع  تلزع ، نیا  زا  دارم  منکیم  نامگ  خیش :

ماما هک  مراد  رطاخب  یبلق  تلزع  هن  هدوب  یناـکم  تلزع  لازتعا  زا  دارم  هک  دـینیبیم  دـیئامن  هعجارم  نیقیرف  ریـسافتب  یلاـعبانج  رگا  یعاد :
یف مکقرافا  ناکملا و  یف  مکقرافا  ینا  دارملا  هنع و  دـعابتلا  وه  ءیـشلل  لازتعالا  دـیوگ  ریبک  ریـسفت  مجنپ  دـلج  رد ص 809  يزار  رخف 

مکتقیرط
رد لاس  تفه  دومن و  ترجاهم  سراف  ناتـسهوکب  لباب  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هّیـضق  نیا  زا  دعب  هک  دناهدروآ  ریـس  بابرا  اذلف 

تسکش ار  اهتب  تخاس و  راکشآ  ار  دوخ  توعد  تشگرب و  لبابب  نآ  زا  دعب  تفرگ  هرانک  تلزع و  قلخ  زا  دومنیم  ریس  لابج  نآ  فارطا 
. دیدرگ تلاسر  رما  روهظ  بجوم  دومن و  تمالس  درس و  وا  رب  ار  شتآ  دنوادخ  دنتخادنا  شتآ  رد  دنتفرگ و  ار  وا 

ُبَّقَرَتَی ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  هدومرف  لقن  سرت  فوخ و  اب  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  ندرک  رارف  هصق  صـصق )  ) هروس 28 هیآ 20  رد  و 
. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق 

. دشابیمن روذعم  يریگهرانک  تلزع و  دوعق و  لوسر و  یصو  ایآ  دیامن  رارف  فوخ  سرت و  اب  ادخ  مزعلا  ولوا  ربمغیپ  هک  یئاج  سپ 
وا و ياهیرگیزاب  يرماس و  ياوغاب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  بایغ  رد  ار  لیئارـسا  ینب  ندش  تسرپهلاسوگ  هصق  فارعا  هروس  رد  و 

َلاق ِْهَیلِإ  ُهُّرُجَی  ِهیِخَأ  ِْسأَِرب  َذَخَأ  َو  دیامرف  هیآ 149  رد  ات  هدومن  لقن  هدوب  مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  هفیلخ  هکنآ  اب  ار  نوراه  توکس 
ِینَنُوُلتْقَی اوُداک  َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا 

تفالخ عوضوم  رد  نوراه  اب  یلع  تهابش 

تما هکنیا  ندوب و  اهنت  تهج  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  صوصنم  هفیلخ  ربمغیپ و  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  ینآرق  تایآ  قبط  سپ 
. دومنن فیسب  مایق  دومن و  رایتخا  توکس  مدرم  یتسرپهلاسوگ  مّلسم  كرش  يرماس و  عیش  لمع  لباقم  رد  دندومن  نوبز  راوخ و  ار  وا 

یلاـیل رد  هچناـنچ   ) دومن یفرعم  ینوراـه  هلزنم  بحاـص  نوراـه و  هیبش  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ار دوخ  نیفلاخم  نابلط و  ایند  دنام و  اهنت  تفرگ و  رارق  هدش  عقاو  رما  لباقم  رد  یتقو  هک  دوب  قحا  یلوا و  میدومن ) رکذ  احورشم  هیـضام 

. دیامن رایتخا  لمحت  ربص و  نوراه  بانج  دننام  دید  فرط  نآ 
دنتفرگ و شرـس  رب  هنهرب  ریـشمش  دندروآ و  دجـسمب  اربج  ار  ترـضح  نآ  یتقو  دـش  ضرع  البق  هک  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تایاورب  اذـلف 

یـسومب هک  دـهدیم  ربخ  نوراه  لوق  زا  دـنوادخ  هک  تفگ  ار  یتاملک  نامه  دـیناسر  ربمغیپ  ربقب  ار  دوخ  دـیامن  تعیب  هک  دـندروآ  راشف 
ارم دنهاوخیم  هدومن و  مفیعض  هدراذگ و  اهنت  ارم  تما  نیب  هب  هّللا  لوسر  ای  ینعی  یننولتقی ، اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  ما  نب  ای  تفگ 

. دنشکب
هک میئامن  رکف  نآ  فارطا  رد  تسا  مزال  هک  دشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  دوخ  هریس  مامت  مات و  تجح  رتالاب و  ءایبنا  همه  زا 

فولأم نطو  تثعب و  زکرم  زا  هنابش  هک  یئاج  ات  دومن  رایتخا  توکس  همّظعم  هّکم  رد  لاس  هدزیس  موق  ياهتعدب  نانمـشد و  لباقم  رد  ارچ 
. دومن رایتخا  رارف 
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ننـس نم  قاطی  اـمم ال  رارفلا  هک  دومن  راـیتخا  رارقرب  رارف  لـمحت و  ربص و  فلـس  ءاـیبنا  دـننام  تشادـن  رواـی  نوچ  هک  دوب  نآ  يارب  زج 
. دیامن فرط  رب  ار  موق  عدب  راثآ  یغبنی  امک  تسناوتن  مه  یئاناوت  تردق و  نیح  رد  هک  میوگب  رتالاب  نیلسرملا 

. درادرب نایم  زا  ار  اهتعدب  تسناوتن  ترضح  نآ  هک  دومن  رواب  تسا  نکمم  هنوگچ  خیش :
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  هشیاع  نینمؤملا  ما  زا  دنسم  رد  لبنح  دمحا  ماما  نیحیحـصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  یعاد :

مدومنیم رما  دنوش  نآ  رکنم  دوخ  بلقب  هک  مدیـسرتیمن  دـندوبن و  تیلهاج  نامز  رفکب و  دـهعلا  بیرق  مدرم  نیا  رگا  دـندومرف  واب  هلآ  و 
میهاربا ترـضح  نامز  دننام  متخاسیم و  لصتم  نیمزب  ار  هناخ  هدومن و  لخاد  دـندرب  نوریب  نآ  زا  هک  هچنآ  دـننک و  بارخ  ار  هبعک  هناخ 

. مدیناسریم میهاربا  ترضح  يانب  هیاپب  ار  نآ  داینب  برغم و  قرشم و  تمسب  مدادیم  رارق  نآ  يارب  رد  ود 
ندومن نک  هشیر  يارب  هک  هّیهلا  هیلاع  هبترم  ماقم و  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  یئاج  دـینک  تقد  فاـصنا  يور  زا  ناـیاقآ 

رد هک  یعدـب  و  دناهتـشون ) ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنآ  ربانب   ) دـیامن هظحالم  دوخ  هباحـص  زا  هدـیدرگ  ثوعبم  اهنآ  راثآ  رفک و  كرش و 
نآ راکنا  تیلهاج  دـهع  تداع  يور  ناناملـسم  ادابم  هک  دروآ  رد  یلـصا  تروصب  دـیامن و  ضوع  دـناوتن  هتفر  راکب  یمیهاربا  نامتخاس 

. دنیامن
هک دوب  هدش  عقاو  دونع  دوسح و  یموق  لباقم  رد  هک  روتسد  هریس و  نآب  ندومن  لمعب  دوب  یلوا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیئامن  قیدصت 

. دنروآ دراو  نید  لصاب  هکلب  ترضح  نآب  ار  دوخ  تابرض  هدومن و  یفالت  ات  دنتشگیم  تصرف  بقع 
یلعب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـناهدومن  لقن  دوخ  بقانم  رد  یمزراوخ  بیطخ  یعفاش و  یلزاـغم  نبا  یطـساو  هیقف  هچناـنچ 

ارت نم  دنزاس  رهاظ  دنراد  لد  رد  هچنآ  هدومن و  هعدخ  وت  اب  نم  زا  دـع  تسا  دوز  دـنراد و  لد  رد  اههنیک  ون  زا  تما  دومرف  مالّـسلا  هیلع 
. دیامرف تیانع  ریخ  ضوع  ازج و  ار  وت  دنوادخ  ات  لمحت  ربصب و  میامنیم  رما 

ربمایپ تافو  زا  دعب  نیفلاخم  اب  گنج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوعق  تلع 

ینعم مامتب  ینعی  دیدیم  ادـخ  دـیدیم  هچ  ره  دـیدیمن و  ار  دوخ  ادـبا  یگدـنز  رد  هک  دوب  يدرمدار  هناگی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ایناث 
توکـس و لمحت و  ربص و  اذلف  تساوخیم  ادخ  نید  ادخ و  يارب  ار  تسایر  تفالخ و  تماما و  دوخ و  ناگتـسب  دوخ و  دوب  هّللا  یف  یناف 

مدرم دـتفیب و  نیملـسم  هعماج  رد  هقرفت  ادابم  هک  دوب  ادـخ  يارب  دوخ  تباث  قح  قاقحإ  يارب  نیفلاخم  لباقم  رد  ترـضح  نآ  ماـیق  مدـع 
. دندرگرب هیلوا  رفکب 

مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریماب  دومن  باطخ  دندوب  هدرب  ار  شقح  هک  یتلاح  رد  تشگرب  هناخب  هناسویأم  همولظم  همطاف  هک  یعقوم  هچنانچ 
یبا ۀلحن  ینزبی  هفاحق  یبا  نبا  اذه  لزعالا  شیر  کناخف  لدجالا  ۀمداق  تضقن  نینظلا  ةرجح  تدعق  نینجلا و  ۀلمش  تلمتشا  درک  ضرع 

. یمالک یندلا  ۀیتفلا  یماصخ و  یف  رهجا  دقل  خلا ، ینبا ، ۀغلب  و 
هاگنآ دـش  تکاس  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  ات  داد  شوگ  ار  تاباطخ  تاـملک و  ماـمت  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـنالوم  تسا  ینـالوط  شاهبطاـخم 

ایآ مدرکن  یهاتوک  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  قح  قاقحا  نید و  رما  رد  نم  همطاف ، دومرف  هلمج  زا  هک  دومن  عناـق  ار  یبیب  یباوج  رـصتخمب 
؟ دوش هدرب  اههنذأم  اهدجسم و  رد  دبألا  یلإ  تردپ  مان  دنامب و  رادیاپ  یقاب و  نیبم  نید  نیا  هک  یتسه  لیام 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  تردـپ  هکنآ  هچ  ینک  ربص  دـیاب  تروص  نیا  رد  سپ  دومرف  تسا  نیمه  میوزرآ  لامآ و  اـهتنم  تفگ 
تقو نآ  هک  نادب  یلو  مریگب  ار  تّقح  میامن و  راوخ  ار  نانمـشد  هک  مراد  تردـق  الا  میامن و  ربص  دـیاب  منادـیم  نم  هدومن  اهتیـصو  نمب 

. دندومن بصغ  وت  زا  هک  یّقح  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  ترخآ  باوث  اریز  نک  ربص  ادخ  نید  ظفح  ادخ و  يارب  زا  سپ  دوریم  نایم  زا  نید 
بطخ و رد  اـبلاغ  هچناـنچ  دوشن  یگتـسدود  داـجیا  هک  مالـسا  هزوح  ظـفح  يارب  درک  ربـص  داد و  رارق  دوـخ  هشیپ  ار  ربـص  تهج  نیمهب 

. دومنیم تاهج  نیاب  هراشا  دوخ  تانایب 
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توکس دوعق و  تلع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تانایب 

لقن ینادـمه  دّـمحم  نب  یلع  جـهن و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا و  تعاـمج  ءاـملع  تاـقث  زا  هک  یفقث  دّـمحم  نب  میهاربا  هلمج  زا 
دندش عمج  دجسم  رد  مدرم  دومرف  رما  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  دنتفر  هرصب  تمسب  دنتـسکش و  ار  تعیب  ریبز  هحلط و  نوچ  هک  دنیامنیم 

هتیب و لها  نحن  انلق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  ضبق  امل  یلاعت  كرابت و  هللا  ناـف  دومرف  راـگدرورپ  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  دومن  ءادا  هبطخ 
هولو انم و  انیبن  ناطلس  اوعزتناف  نوقفانملا  رفن  ذا  نحن  امنیبف  هناطلس  هقح و  عزانن  هب ال  هللا  قیالخ  قحا  هئایلوا و  هترتع و  هتثرو و  هتبـصع و 
یلا اودوعی  نا  نیملـسملا  نم  ۀقرفلا  ۀفاخم  ول ال  هللا  میا  رودـصلا و  هللا  تنـشخ و  اعیمج و  انم  بولقلا  نویعلا و  هللا  کلذـل و  تکبف  انریغ 
یلا اضهن  دق  یناعیاب و  دق  ّیلا و  رمالا  هللا  درو  مهلیبسل  اوضم  ةالو و  کلذ  ّیلو  دق  انعطتـسا و  ام  کلذ  انریغ  دق  انکل  نیدلا  دوعی  رفکلا و 

. مکنیب مکسأب  ایقلی  مکتعامج و  اقرفیل  ةرصبلا 
مدرم لباقم  رد  تساخرب  ترضح  نآ  هرـصبب  تکرح  عقوم  رد  هک  دناهدومن  تیاور  امـش  گرزب  ءاملع  زا  یبلک  دیدحلا و  یبأ  نبا  زین  و 

. دومرف هبطخ  نمض  درک و  هباطخ  و 
یلع ربصلا  نا  تیارف  سانلا  نم  هب  قحا  نحن  قح  نع  انتعفد  رمالاب و  شیرق  انیلع  ترثاتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  هیبن  ضبق  امل  یلاعت  هللا  نا 

. نیدلا مالسالاب و  ادهع  اوثیدح  سانلا  مهئامد و  کفس  نیملسملا و  ۀملک  قیرفت  نم  لضفا  کلذ 
نیملـسم و هقرفت  زا  فرط  کی  زا  هکلب  هدوبن  اـضر  تهج  زا  رمع  رکب و  یبأ  تفـالخ  ماـقمب  ترـضح  نآ  ندـش  میلـست  توکـس و  سپ 

. هدوب اهرصنع  تسس  دادترا  رافک و  هبلغ  نید و  لاوز  فوخ  رگید  فرط  زا  يزیرنوخ و 
، دشابیم یسایس  هاگتسد  نآ  اب  فلاخم  ترضح  نآ  دندیمهف  همه  هک  اهنآ  اب  هّجاحم  و  فالخ ، رب  هلباقم  توکـس و  هام  شـش  زا  دعب  اذل 

ماقم رد  دومن و  تعیب  دناهتشون  ناتدوخ  ءاملع  رباکأ  هچنآ  ربانب  دورب ) نایم  زا  دوب  نکمم  یگتسدود  هلیـسوب  هک   ) نید ظفح  يارب  هاگنآ 
. تفالخ رماب  قیدصت  تیاضر و  هن  دوب  مالسا  سّدقم  نیدب  تدعاسم  ۀقیقحلا  یف  هک  دمآرب  تدعاسم 

نید يارب  نم  توکس  هک  تشون  احیرص  دش و  رکذتم  ار  ینعم  نیمه  داتسرف  رتشا  کلام  هلیـسوب  رـصم  لها  يارب  هک  ياهمان  رد  هچنانچ 
هغالبلا جهن  حرـش  مراهچ  دلج  رد ص 164  مه  دـیدحلا  یبأ  نبا  هک  ترـضح  نآ  هماـن  تراـبع  نیع  تسنیا  هدوب  نید  يارب  مه  تعیب  و 

. تسا هدومن  لقن 

رصم لهاب  مالّسلا  هیلع  یلع  همان 

نوملسملا عزانت  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  یضم  املف  نیلسرملا  یلع  انمیهم  نیملاعلل و  اریذن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  ثعب  هناحبـس  هللا  ناف 
هتیب و ال لهأ  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هدعب  نم  رمالا  اذه  جعزت  برعلا  نا  یلابب  رطخی  یعور و ال  یف  یقلی  ناک  ام  هللا  وف  هدعب  نم  رمالا 

نع تعجر  دـق  سانلا  ۀـعجار  تیار  یتح  يدـیب  تکـسماف  هنوعیابی  نالف  یلع  ساـنلا  لاـیثنا  ـالا  ینعار  اـمف  هدـعب !! نم  ینع  هوحنم  مهنا 
ۀبیصملا نوکت  امده  وأ  املث  هیف  يرأ  نأ  هلهأ  مالسالا و  رصنا  مل  نا  تیشخف  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  دمحم  نید  قحم  یلا  نوعدی  مالـسالا 

یف تضهنف  باحـسلا  عشقتی  امک  وا  بارـسلا  لوزی  امک  ناک  ام  اهنم  لوزی  لئالق  مایا  عاتم  یه  امنا  یتلا  مکتیالو  توف  نم  مظعا  یلع  هب 
. هنهت نیدلا و  نأمطا  قهز و  لطابلا و  حاز  یتح  ثادحالا  کلت 

. رکب یبا  نب  دّمحم  تداهش  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 
دبع زا  شدوخ  لاجر  زا  یفقث  لاله  نب  دعس  نبا  میهاربا  تاراغلا  باتک  زا  هغالبلا  جهن  حرش  مود  دلج  رد ص 35  دیدحلا  یبا  نبا  زین  و 
هیلع نینمؤملا  ریما  رکب ، یبا  نب  دّمحم  تداهـش  نانمـشد و  تسدب  رـصم  حتف  زا  دعب  هک  تسا  هدومن  لقن  شردپ  زا  بدـنج  نب  نمحرلا 

عاضوا و یتیاضران  راهظا  زا  دوب  هداتـسرف  رـصم  لها  يارب  دوخ  همان  رد  هک  ار  یتالمج  مامت  انیع  هک   ) دومن ناـیب  یلّـصفم  هبطخ  مالّـسلا 
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بلاط یبأ  نب  ای   » تفگ يدرم  دـسیونیم  هک  اجنآ  ات  دومن ) زراب  رهاظ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تافو  زا  دـعب  ناناملـسم  راـتفر 
هلوسر هللا و  ینلعج  يذـلا  یقح  یثاریم و  تبلط  يذـلا  انا  صرحا ؟ اـنیا  دـعبا ، ینم و  صرحا  متنا  تلقف  صیرحل ، رمـالا  اذـه  یلع  کـنا 

«. نیملاظلا موقلا  يدهی  هللا ال  اوتهبف و  هنیب  ینیب و  نولوحت  و  هنود ، یهجو  نوبرضت  ذا  متنا  ما  هب ؟ یلوا 
و میلـست ، مایق و  مدـع  تلع  دوشیم  مولعم  دـهدیمن  ار  شراتفگ  هزاجا  تقو  هک  ترـضح  نآ  تانایب  بطخ و  ریاس  تاـملک و  نیا  زا  سپ 

نآ رگا  اریز  اهنآ  تفالخب  ياضر  هن  تسا  هدوب  ناناملـسم  هقرفت  نید و  لاوز  فوخ  امـش ) ءاملع  هدیقعب   ) هام شـش  زا  دعب  ندومن  تعیب 
مایقب بیغرت  ار  ترـضح  نآ  ررکم  هکنانچ   ) دـنتفرگیم ار  ترـضح  نآ  فارطا  مه  یعمج  اققحم  درکیم  قحب  مایق  مالّـسلا  هیلع  یلع  زور 

اهنآ ياهبلق  رد  نامیا  زونه  دندوب  رفکب  دهعلا  بیرق  مه  ناناملسم  هتفر  ایند  زا  هزات  مه  ربمغیپ  دشیم  عورش  یلخاد  گنج  هاگنآ  دندومن )
داتفایم نیقفانم  رتالاب  همه  زا  نیکرـشم  يراصن و  دوهی و  زا  نید  يداعأ  ناگناگیب و  تسدـب  تقو  اذـل  دوب  هدومنن  ادـیپ  رارقتـسا  ـالماک 

مه ادـخ  لوسر  دوب  قیاقحب  ياناد  ملاع و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  تفریم  نایم  زا  نید  ساسا  هدـیچ و  رب  نایمالـسا  تزع  طاسب 
سپ رد  یمک  تدـم  تسا  نکمم  تسا  باتفآ  لثم  مدرم  نایم  رد  نید  لـثم  دوریمن  ناـیم  زا  نید  لـصا  هک  تسنادـیم  دوب  هداد  ربخ  واـب 

. دش دهاوخ  ادیوه  رهاظ و  تبقاع  یلو  دنامب  دانع  لهج و  هدرپ 
( تخاس رونم  نشور و  ار  ملاع  راوگرزب  نآ  تقیقح  رون  هچنانچ  )

نیملـسم هقرفت  ثعاب  هدش و  لیکـشت  یگتـسدود  هک  دنک  مایق  هکنآ  زا  تسا  رتهب  دنک  ربص  نید  تحلـصم  ياضتقاب  دومرف  هظحالم  سپ 
تلذ و ببـس  یلو  دوب  هداد  نید  ياـقبب  ربخ  ادـخ  لوسر  ول  دـنربب و  ناـیم  زا  ار  نید  لـصا  هک  دـهدب  اهنمـشد  تسدـب  یتـصرف  ددرگ و 

. داتفایم بقعب  اهنآ  تفرشیپ  یتدم  يارب  نیملسم و  تراقح 
لبق ياهبش  رد  هچنانچ   ) دومن رهاظ  ار  قح  رایسب  تارظانم  اب  رضاحم  سلاجم و  رد  دومن و  لمأت  هام  شـش  شدوخ  قح  تابثا  يارب  اهتنم 

دومن قح  تابثا  تاجاجتحا  تارظانم و  رد  یلو  دومنن  گنجب  مایق  درکن  تعیب  مدرک ) ضرع 

هیقشقش هبطخ 

اهنم یلحم  نا  ملعیل  هنا  و  ۀفاحق ) یبا  نبا   ) نالف اهـصمقت  دقل  هللا  اما و  دومرف  هک  هدومن  یناعم  نیاب  هراشا  هیقـشقش  هبطخ  لوا  رد  هچنانچ 
لوصا نا  نیب  ياترا  تقفط  احـشک و  اهنع  تیوط  ابوث و  اهنود  تلدسف  ریطلا  یلا  یقری  لیـسلا و ال  ینع  ردـحنی  یحرلا  نم  بطقلا  لحم 

اتاه یلع  ربصلا  نا  تیأرف  هبر  یقلی  یتح  نمؤم  اهیف  حدکی  ریغـصلا و  اهیف  بیـشی  ریبکلا و  اهیف  مرهی  ءایمع  ۀیخط  یلع  ربصا  وا  ءاذج  دیب 
. خلا هدعب  نالف  یلا  اهب  یلداف  هلیبسل  لوالا  یضم  یتح  ابهن  یثارت  يرا  یجش  قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربصف و  یجحا 

يرادقمب مهد  تمحازم  دـهدیمن  هزاجا  نیا  زا  شیب  سلجم  تقو  هک  ترـضح  نآ  لد  ياهدرد  رب  تسا  لمتـشم  مامت  هک  هبطخ  رخآ  ات 
. دشاب یفاک  منکیم  نامگ  دهد  ربخ  ترضح  نآ  ینورد  تارثأت  زا  دیامن و  مارم  تابثا  هک 

نآ باوج  هیقشقش و  هبطخ  رد  لاکشا 

فیرش دیس  تآشنم  زا  هکلب  تسین  ترـضح  نآب  طوبرم  هبطخ  نیا  ایناث  دشابیمن . ترـضح  نآ  یگنتلد  رب  یلیلد  هبطخ  نیا  رد  الوا  خیش :
هکلب هتشادن  یتیاکش  مهنع  هّللا  یضر  ءافلخ  تفالخ  زا  الصا  بانج  نآ  الا  هدومن و  ترـضح  نآ  تابطخب  قحلم  هک  تسا  نیدلا  یـضر 

. هدوب یضار  مه  اهنآ  درک  لمعب  هتشاد و  مه  ار  تیاضر  لامک 
ترـضح نآ  ياهیگنتلد  دـش و  ضرع  البق  تفالخ  رما  رد  تایاکـش  تانایب و  الا  تسا و  بصعت  رد  طارفاب  طوبرم  امـش  نایب  نیا  یعاد :

. دیئامن یشارتلاکشا  امش  هک  درادن  هبطخ  نیاب  صاصتخا  طقف 
دیدروآ باسحب  هیلع  هّللا  ناوضر  نیدلا  یـضر  راوگرزب  ملاع  دباع  دهاز  دیـس  تآشنم  زا  ار  نآ  هک  هبطخ  نیاب  عجار  امـش  لاکـشا  اما  و 
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نیرخأتم نیبّصعتم  زا  ضعب  دـیدومن  يوریپ  لیلد  نودـب  دـیدش و  جراـخ  لادـتعا  دـح  زا  دـیدیزرو و  داـنع  میوگب  هک  منکیمن  تراـسج 
. ار دوخ  فالسا 

نینمؤـملا ریما  اـنالوم  زا  هبطخ  نیا  لـقن  هک  دـیتسنادیم  دـیتشاد  هقیقد  تاـعلاطم  رگا  ـالا  دـیئامنیمن و  تاـعلاطم  رد  تقد  میوـگیم  طـقف 
دیدحلا و یبا  نب  دیمحلا  دبع  نیدلا  زع  دننام  نیرخأتم  نیمدقتم و  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تداهشب  تسا  عوقولا  ققحم  هیلع  هّللا  تاولص 

هبطخ نیا  رودصب  فارتعا  هک  هیمالسالا  ممالا  خیرات  تارـضاحم  رد ص 127  يرضخ  دّمحم  خیش  رـصم و  راید  یتفم  هدبع  دّمحم  خیش 
. دناهدومن حرش  ار  نآ  هدومن و  ترضح  نآ  زا 

ياملع رباکا  زا  رفن  لهچ  زا  هدایز  ّالإ  دندومن و  تاهبـش  دیلوت  هدز  یئاپ  تسد و  جاجل  دانع و  يور  نیرخأتم  نیبّصعتم و  زا  ياهّدـع  طقف 
. هدومنن ياهدیقع  نینچب  هّوفت  اهنآ  زا  يدحا  دناهتشون  هغالبلا  جهن  رب  حرش  هک  یّنس  هعیش و 

یضر دیس  تالاحب  هراشا 

واب ار  یتبـسن  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  نیدـلا  یـضر  ردـقلا  لیلج  دیـس  ینّابر  ملاع  ياوقت  عرو و  ماقم  هوالع 
. دشاب هدومن  ترضح  نآب  بستنم  غورد  بذک و  يور  زا  هبطخ و  لعج  هک  دنهدب 

هیلاع و یناعم  ظافلا و  تلازج  تغالب و  تحاصف و  زا  هداد  رارق  تقد  دروم  ار  هغالبلا  جـهن  تابطخ  هک  برع  تایبدا  رب  نیعلطم  هوـالعب 
بیغب لاصتا  نودب  تسین  نکمم  رـشب  زا  يدحا  يارب  هکلب  یـضر  دیـس  يارب  هن  هک  دـناهدرب  یپ  اهنآ  رد  هجردـنم  هّیمکح  هیملع و  زونک 

. دروایب تاملک  نآ  لثم  دناوتب  ملاع 
رـصم راید  یتفم  هدبع  دمحم  خیـش  نیرخأتم  زا  یلزتعم و  دـیدحلا  یبا  نب  دـیمحلا  دـبع  نیدـلا  زع  لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هچنانچ 
تباث هتفر  راکب  ترـضح  نآ  تانایب  بطخ و  رد  هک  یعیدـب  بولـسا  یناـعم و  نسح  ظاـفلا و  تلازج  هک  دـناهدومن  ینعم  نیاـب  فارتعا 

. دشابیم قولخم  مالک  قوف  قلاخ و  مالک  نود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  زا  دعب  تاملک  نآ  هک  دنکیم 
دوجوم ینس  هعیش و  زا  ربخ  بابرا  رتافد  رد  ارثن  امظن و  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  نیدلا  یضر  ردقلا  لیلج  دّیـس  لئاسر  بطخ و  تاملک و 

. تسا
. دیعب نوب  امهنیب  هک  ددرگیم  مولعم  هغالبلا  جهن  بطخ  اب  هقباطم  زا  دعب 

كاپ ملاع  اب  كاخ  تبحص  اجک 
باتفآ اب  هرذ  تبحص  اجک 

ریغ يارب  هن  یـضر و  يارب  هن  تفگ  هک  هدومن  لقن  فورعم  باشخلا  نبا  زا  بیبش  نب  قّدـصم  هک  دـیامنیم  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
تاملک و نیا  اب  هسیاقم  فرط  ادـبا  میاهدـید  ار  یـضر  تاملک  ام  دـنربراکب و  عیدـب  بولـسا  نیا  اب  یتاـملک  نینچ  تسین  نکمم  یـضر 

. دشابیمن هفیرش  بطخ 

هدوب بتک  رد  تبث  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هیقشقش  هبطخ 

راوگرزب دیس  تدالو  زا  لبق  یّنس ) هعیـش و   ) نیقیرف خیرات  ثیدح و  ملع و  لها  زا  يریثک  عمج  هیلقع  نیزاوم  هیملع و  دعاوق  زا  هتـشذگ 
. دناهدومن تیاور  ار  هبطخ  نیا  نییبلاطلا  بیقن  دمحا  وبا  شموحرم  ردپ  نیدلا و  یضر 

هلزتعم ماما  یخلب  مساقلا  وبا  دوخ  خیش  فیناصت  رد  مدید  دایز  ار  هفیرش  هبطخ  نیا  دیوگ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
. هدیدرگ تبث  ینالوط  تدمب  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هک  یسابع  هّللاب  ردتقم  تلود  نامز  رد 

دیـس تدالو  زا  لبق  هدوب و  یخلب  مساقلا  وبا  خیـش  هذـمالت  زا  هک  فورعم  ملکتم  هبق  نب  رفعج  یبا  فاصنالا  باتک  رد  مدـید  داـیز  زین  و 
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. دومن تافو  یضر 
زا لبق  لاس  تسیود  هک  مدـید  یبتک  رد  ار  هبطخ  نیا  هتفگ  هک  باـشخ  نباـب  فورعم  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  یبا  خیـش  زا  هدومن  لـقن  زین  و 

دمحا وبا  یـضر  دـلاو  تدالو  زا  لبق  هک  بدا  لها  زا  مدـید  یئاملع  طوطخب  ار  هبطخ  نیا  هکلب  دـناهدومن  فینـصت  یـضر  دیـس  تدالو 
. تسا هدش  هتشون  نیبلاطلا  بیقن 

ار هبطخ  نیا  متفای  نم  هک  تسا  هتـشون  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  میکح  ققحم  رحبتم و  فوسلیف  ینارحب  مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  نیدلا  لامک 
. دندوب هتشون  هیلع  هّللا  ناوضر  نیدلا  یضر  فیرش  دیس  تدالو  زا  لبق  لاس  تصش  زا  هدایز  هک  تارف  نب  ریزو  طخب  یکی  اج  ود  رد 
. هدومن تافو  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هک  هلزتعم  خویش  زا  یکی  یبعک  مساقلا  یبا  ذیملت  هبق  نب  رفعج  یبا  فاصنالا  باتک  رد  رگید 

. دناهدومن امش  ءاملع  نیرخأتم  زا  نیبصعتم  هک  یئاجیب  ياهاپ  تسد و  جاجل و  دانع و  دش  تباث  دهاوش  لئالد و  نیا  اب  سپ 
نآ ياهلد  درد  تایاکح و  بطخ و  ریاس  هک  دوبیم  حیحص  هفیرش  هبطخ  نیاب  عجار  نایاقآ  هّیضرف  یتقو  دهاوش  لئالد و  همه  زا  هتـشذگ 

. دوبن مومع  سرتسد  رد  میدومن ) هراشا  هتشذگ  ياهبش  رد  اهنآ  زا  ضعبب  هک   ) هدیدرگ تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  ترضح 
لوسر اب  رما  لوا  زا  نم  دیامرفیم  هک  هدومن  لقن  الصفم  ار  ترضح  نآ  هبطخ  جهن  حرـش  مود  دلج  رد ص 561  دیدحلا  یبا  نبا  هن  رگم 

رارق ربق  رد  هدراذگ و  زامن  وا  رب  مداد  لسغ  ار  وا  هکئالم  کمکب  داد  ناج  نم  هنیـس  رد  هک  گرم  مد  ات  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
يذلا ال وف  دومرف  هک  اجنآ  ات  هدومن  هراشا  نیفلاخم  دوخ و  لاحب  هک  هبطخ  رخآ  ات  دوبن  یسک  ترضح  نآب  قحا  یلوا و  نم  زا  سپ  مداد 

لطابلا ۀلزم  یلعل  مهنا  قحلا و  ةداج  یلعل  یناوه  الا  هلا 
!! هدوب یضار  اهنآ  لمعب  هکلب  هدوبن  گنتلد  اهنآ  زا  هتسناد و  قحرب  قح و  ار  دوخ  نیفلاخم  مالّسلا  هیلع  یلع  دیئامرفیم  مهزاب 

( هبوت  ) هروس 9 هیآ 32  هب  دینک  هجوت  هناقیمع  هچنانچ  تفر  دهاوخن  نایم  زا  هدیشوپ و  اهفرح  لیبق  نیاب  تقیقح  قح و  زیزع  خیـش  بانج 
. دومن دیهاوخ  قیدصت  َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  دیامرفیم  هک 

دزورف رب  دزیا  هک  ار  یغارچ 
دزوسب شاهشیر ) هکلب   ) ششیر دنک  فپ  هلبا  رگ 

سلجم تسا  یضتقم  دیئامرفیم  تبحص  یگتـسخ  يور  زا  تسا  مولعم  دیدش و  هتـسخ  مه  امـش  هتـشذگ  بش  تقو  زا  یلیخ  نوچ  خیش :
. ادخ دیماب  بش  ادرف  دنامب  یلاعبانج  باوج  بلاطم و  هیقب  دوش  متخ 

مظعملا 45 نابعش  میس  هبنشکی  هلیل  مهد  هسلج 

هسلج عورش 

نیسحلا هّللا  دبع  ابا  ترضح  داینب  تداعس  دالیم  دیعس  دیع  بش  تبسانمب  دندروآ  فیرـشت  يرتدایز  تیعمج  اب  مرتحم  نایاقآ  بش  لوا  )
ناخ مویقلا  دبع  باون  ياقآ  میوش  هرکاذم  دراو  میتساوخ  دش  فرـص  یلـصفم  ینیریـش  تبرـش و  مالّـسلا  ةالـصلا و  هیلع  هادـف و  انحاورا 

( دندومن ینایب  ياچ  ینیریش و  تبرش و  فرص  هموسرم و  تافراعت  زا  دعب  دندروآ  فیرشت 
ثحب لاؤس و  دروم  تسا  مزال  رایـسب  هک  هدـمآ  شیپ  یعوضوم  نوچ  میامنیم  هک  یتراسج  زا  مهاوخیم  رذـع  یلیخ  بحاـص  هلبق  باون :

. مناسر ضرعب  ار  دوخ  بلطم  نایاقآ  اب  هرکاذم  سلجم و  ّتیمسر  زا  لبق  دیئامرف  هزاجا  هچنانچ  دریگ  رارق 
. میرضاح عامتسا  يارب  دیئامرفب  منکیم  شهاوخ  هتبلا  یعاد :

نآ باوج  رمع و  یملع  ماقم  زا  لاؤس 
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اههمانزور دشیم  وگتفگ  اهبـش  تارکاذم  فارطا  رد  دوب  یلاعبانج  ریخ  رکذ  سلجم  مامت  دندوب  هدنب  لزنم  رد  یعمج  حبـص  زورما  باون :
یمالـسا لوکـسا  جلاک و  رد  هک  زیزعلا ) دبع   ) اههدازهدنب زا  یکی  میدومنیم  ثحب  نیفرط  تانایب  فارطا  رد  دشیم و  هدـناوخ  تالجم  و 

گرزب ءاهقف  زا  یکی  دنتفگ  یتبسانمب  دوخ  راتفگ  نمض  ام  مظعم  داتسا  سرد  سالک  رد  لبق  زور  دنچ  هک  تفگ  نمب  دیامنیم  لیـصحت 
یناعم و هفیرـش و  تایآ  نآرق و  رب  یلماک  هطاـحا  هک  هدوب  هنع  هّللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمع  یناـث  هفیلخ  هرونم  هنیدـم  رد  مالـسا  ردـص 

نب هّللا  دبع  دوعسم و  نب  هّللا  دبع  ههجو و  هّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  دننام  ءاهقف  زا  رفن  دنچ  نایم  هتشاد و  مالسا  یهقف  یملع و  لئاسم 
یبأ نب  یلع  یتـح  هدوب  همه  زا  هقفاو  رتهتـسجرب  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفیلخ  مهنع  هّللا  یـضر  مهریغ  تباـث و  نب  دـیز  همرکع و  ساـبع و 

نیملـسم قوقح  هّیهقف و  تالکـشم  رد  یهاـگ  هدوب  مدـقم  یهقف  ثحاـبم  یملع و  لـئاسم  رد  هباحـص  همه  زا  هک  ههجو  هّللا  مرک  بلاـط 
ّلح مه  هفیلخ  دوـمنیم  هـفیلخ  شناد  مـلع و  تناـطف و  زا  دادمتـسا  درکیم و  هـعجارم  هـنع  هـّللا  یـضر  رمع  یناـث  هـفیلخب  دـنامیم  لـطعم 

؟!!؟ دومنیم ار  یلع  هیهقف  لئاسم  هیملع و  تالکشم 
لمع ملع و  بتارم  رد  نامز  هردان  رمع  هفیلخ  هک  دناهدومن  نایب  ام  ءاملع  اریز  هدوب  مسق  نیمه  اقح  هک  دندومن  قیدصت  همه  سلجم  لها 

. هدوب
مداد هدعو  هداز  هدنب  هب  اصوصخم  ناتسود  نایاقآب  هرخالاب  مدومن  رایتخا  توکس  متشادن  لماک  تاعالطا  خیرات  نید و  رما  رد  نوچ  هدنب 

ات دوشیم  گرزب  بلطم  نیا  ّلح  دـب  ـال  دنرـضاح  نیقیرف  ياـملع  نوچ  منکیم  حرطم  ار  عوضوم  نیا  تبحـصب  عورـش  زا  لـبق  بشما  هک 
دروم ات  دیهد  رارق  ثحب  دروم  ار  بلطم  مقـس  تحـص و  تسا  ینمتم  هدیزرو  تراسج  اذل  دوش  مولعم  ام  دزن  رد  هباحـص  یملع  تاماقم 

هداز و هدنب  دناهتـشاد  یملع  مدقت  هباحـص  زا  کیمادک  مینادب  میربب و  هباحـص  زا  کی  ره  یملع  شزرأب  یپ  دریگ و  رارق  مومع  هدافتـسا 
. ددرگ تباث  تسا  لزلزتم  رگا  هداز  هدنب  اصوصخم  هک  دیئامرف  ضیفتسم  ار  ام  تسا  دیما  دنابایفرش  هجیتن  ذخأ  يارب  مه  ناتسود 

دندوب یـسیلگنا  نابز  ایفارغج و  خـیرات و  ملعم  لوکـسا  ناـمه  رد  هعیـش و  ءالـضف  نیمرتحم  زا  هک  هاـش  یلع  فسوی  باـنجب  ور  : ) یعاد
(. تسا هدومن  هرکاذم  هنوگچ  هدوب و  ملعم  مادک  منادیمن  دندومرف  ناشیا  تسا  نینچ  ایآ  مدومن  لاؤس  هدومن 

طارفا و ماوع  راتفگ  تاملک و  رد  هدروآ ، ار  اـهفرح  نیا  اـجک  زا  هک  هدوب  هک  ره  فرح  نیا  هدـنیوگ  زا  تسا  بجعت  لـحم  یلیخ  یعاد :
هک هدومن  یئاعدا  هدوب  هک  ره  یطارفا  ملعیب  ملعم  نیا  یلو  دشاب  قطنم  ملع و  اب  قبطنم  شراتفگ  یتسیاب  ملعم  یلو  تسا  رایـسب  اهطیرفت 

هدرب راکب  يرظن  نینچ  نآ  لاثما  يرهاظ و  مزح  نبا  دـننام  یبّصعتم  تارفن  رگا  دـناهدومنن و  یئاعدا  نینچ  مه  ناتدوخ  ياملع  زا  يدـحا 
نینچ مه  رمع  هفیلخ  دوخ  اعطق  هک  دـشابیم  هبحاص  یـضری  اـمب ال  فیرعت  نیا  هوـالع  هتفرگ و  رارق  ناـتدوخ  ياـملع  رباـکا  هئطخت  دروم 
هفیلخ تالاح  همجرت  فارطا  رد  هک  یخروم  ثدحم و  ره  هدشن  ياهدیقع  نینچ  زاربا  امـش  ياملع  زا  یباتک  چیه  رد  هدومنن و  ار  یئاعدا 

زا هداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  هفیلخ  يرادمتـسایس  لـمع و  تدـش  شوه و  تناـطف و  عوضوم  هدوـمن  یتاـشراگن  باـطخلا  نب  رمع  یناـث 
یباب یتسیاب  دناهدروآ  هفیلخ  تالاح  همجرت  رد  هک  یباوبأ  هدعاقلا  یلع  هدشن  ینایب  ثحب و  ادـبا  ناتدوخ  بتک  رد  هفیلخ  یملع  عوضوم 

لئاسم رب  هطاحا  زا  رمع  هفیلخ  هک  دراد  لماک  تحارـص  نیقیرف  بتک  رد  لوق  نیا  فالخ  هکنآ  لاح  دنـشاب و  هدومن  رکذ  ناشیا  ملع  رد 
ياهقف زا  نارگید  دوعـسم و  نب  هّللا  دبع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نامادب  تسد  اهدمآشیپ  جایتحا و  عقاوم  رد  يراع و  هیهقف  جرادم  هیملع و 

. تسا هدشیم  هنیدم 
وا اب  هشیمه  هّللا  دـبع  هک  تشاد  يرارـصا  رمع  هفیلخ  دوب و  هنیدـم  ياهقف  زا  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  هک  هدروآ  دـیدحلا  یبا  نبا  اصوصخم 

. دهدب باوج  هّللا  دبع  دنیامنیم  وا  زا  هک  یهقف  ياهلاؤس  اهدمآشیپ و  موزل و  عقاوم  رد  ات  دشاب 
هک هّیعرش  لئاسم  هقف و  ملع  زا  هنع  هّللا  یضر  رمع  یناث  هفیلخ  هک  هدش  هتشون  باتک  مادک  اجک و  رد  ینابـصع ) هدیرپ و  گنر  اب  : ) خیش

. هدوب هرهبیب  تسا  نید  ساسا 
رفاک كرشم و  دیدومن  اهتناها  ۀیانک  ۀحارص و  دیتفگ  ینخس  عون  ره  بش  هد  دیوشن  دنت  ینابصع و  دیشاب  میالم  میامنیم  انمت  الوا  یعاد :
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هئربت ار  نایعیش  هعماج  مدنادرگرب و  ار  امـش  ياهتناها  ناهرب  لیلد و  اب  مدشن  دنت  ینابـصع و  متفرن  رد  اج  زا  ادبا  دیتفگ  امب  تعدب  لها  و 
. دیئامن تکاس  ار  یعاد  دیهدب و  دیراد  یقطنم  باوج  رگا  مه  امش  مدومن 

هکنآ هچ  دوش  دـنت  ینابـصع و  هکنآ  هن  دوش  میلـست  هکلب  دـنکن  تجاجل  دـیاب  ناـهرب  لـیلد و  لـباقم  رد  فصنم  لـقاع  ملاـع  ناـسنإ  ره 
. ددرگیم ناگناگیب  هکحضم  هدنخ و  بجوم  تینابصع 

، تسین اعدا  طقف  مه  نیا  هتـشادن  هیملع  هیهقف  لئاسم  رب  هطاـحا  مدرک  ضرع  هکلب  هدوب  هرهبیب  هفیلخ  متفگن  یعاد  دـیدومرف  هطلغم  اـیناث 
. نورب هدهع  زا  شمیایم  میوگیم و  هکلب 

. هدوب دنک  نید  ماکحا  هیهقف و  لئاسم  رد  هنع  هّللا  یضر  رمع  هفیلخ  هک  تسیچ  ینعم  نیا  رب  امش  لیلد  خیش :
ياهرارقا هوالعب  دـناهدومن  تبث  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  هدـش و  لقن  امـش  ام و  هربتعم  بتک  رد  هک  تسا  يرایـسب  رابخا  ام  لیلد  یعاد :

. تسا هدومن  تاعوضوم  نیا  رد  هفیلخ  دوخ  هک  يررکم 
دیئامرف نایب  بلطم  ندش  نشور  يارب  دیراد  رظن  رد  رابخا  نآ  زا  رگا  خیش :

. مراذگیم مرتحم  نایاقآ  دوخ  بئاص  رکفب  ار  هنافصنم  تواضق  مناسریم  ناتضرعب  مراد  رظن  رد  لاحلا  هک  يربخ  دنچ  یعاد :

یعرش هلئسم  کی  رد  ار  رمع  ینز  ندومن  باجم 

هّللا راج  ریـسفت و  لوا  دلج  رد ص 468  ریثـک  نبا  روثنملا و  رد  مود  دـلج  رد ص 133  یطویـس  نیدلا  لالج  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا 
رد ص یبطرق  و  ءاسن )  ) هروس نمـض  نآرقلا  بئارغ  ریـسفت  لوا  دلج  رد  يروباشین  لضاف  فاّشک و  ریـسفت  لوا  دـلج  رد 357  يرشخمز 

متفه دلج  رد ص 233  یقهیب  ننس ص 583 و  لوا  دلج  هیشاح  رد  يدنس  ننس و  لوا  دلج  رد  ینیوزق  هجام  نبا  ریـسفت و  مجنپ  دلج   99
لامعلا و زنک  متـشه  دلج  هحفص 298  رد  يدنه  یقّتم  يراخب و  حیحـص  حرـش  يراسلا  داشرا  متـشه  دلج  رد ص 57  ینالطـسق  ننس و 

فشک لوا  دلج  رد ص 270  ینولجع  دـیهمت و  رد ص 199  ینالقاب  رکب  وبا  كردتـسم و  مود  دـلج  هحفـص 177  رد  يروباشین  مکاح 
لوا و ص دلج  رد ص 61  دیدحلا  یبا  نبا  كردتسم و  صیخلت  رد  یبهذ  ریدقلا و  حتف  لوا  دلج  رد ص 407  یناکوش  یضاق  ءافخلا و 

هرخالاب هیاهن  رد  ریثا  نبا  بقانم و  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  یطـساو  هیقف  نیحیحـصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  جـهن و  حرـش  میـس  دـلج   96
رد رمع  هفیلخ  يزور  هک  دـناهدومن  لقن  تحـصب  قیدـصت  اب  هتوافتم  تاراـبع  ظاـفلا و  هفلتخم و  قرطب  ناـتدوخ  لـضافا  زا  يریثک  عمج 

منزیم و دح  ار  وا  دیامن  رتدایز  مهرد  دصراهچ  زا  ار  شنز  رهم  دریگب و  ینز  سک  ره  هک  دومن  راطخا  دناوخ و  ياهبطخ  باحصا  لباقم 
!!؟ میامنیم نیملسم  لاملا  تیب  رد  لخاد  مریگیم و  وا  زا  ار  رهم  یتدایز  نآ 

هن رگم  تفگ  نز  یلاعت  هّللا  مـالک  هتبلا  تفگ  رمع  یلاـعت  هّللا  مـالک  اـی  تسا  لوبقب  یلوا  وت  مـالک  رمع  دز  ادـص  تیعمج  ناـیم  زا  ینز 
ُْهنِم اوُذُخَْأت  الَف  ًاراْطِنق  َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  َو  ٍْجَوز  َناکَم  ٍْجَوز  َلاْدِبتْـسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  َو  دـیامرفیم  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 24  رد  دـنوادخ  هک  تسنآ 

. ًاْئیَش
. لاجحلا یف  تاردخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  مکلک  تفگ  و  دش . توهبم  نز  نآ  یباوج  رضاح  هیآ و  نیا  ندینش  زا  رمع 

دیهدـن رارق  اهنز  يارب  قادـص  رهم و  مهرد  دـصراهچ  زا  هداـیز  هکنیا  زا  مدرک  عنم  ار  امـش  هچ  رگا  تفگ  ربنم و  يـالاب  تشگرب  هاـگنآ 
. درادن یعنام  دیئامن  ءاطع  اهنآب  نیعم  رادقم  زا  یتدایز  دوخ  لام  زا  دیتساوخ  رگا  هک  مهدیم  هزاجا  امشب  کنیا 

نز کـی  لـباقم  رد  هک  دومنیمن  یناـیب  نینچ  اـّلا  هتـشادن و  هّیهقف  ماـکحا  نآرق و  رب  ياهطاـحا  رمع  هفیلخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ربخ  نیا  زا 
!؟ أطخأ لجر  تباصا و  ةأرما  دیوگب  دوش و  باجم  هملاع 

رهم تسا  زئاج  عرش  بسحب  هچ  رگا  رهم  یمک  رد  دنک  راداو  تنس  يوریپب  ار  مدرم  هک  دوب  نآ  هقیلخ  دوصقم  تسین  روط  نیا  ریخ  خیش :
نانز يارب  رهم  دیابن  ربمغیپ  نانز  رهم  زا  شیب  تفگ  اذلف  هراچیب  ریقف  نامدرم  لاح  تیاعر  تهج  تسا  یلوا  شکرت  اما  نداد  رارق  رایـسب 
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. دیامن نیعم  دوخ 
هک دومنیمن  ءاـطخب  رارقا  زجع و  راـهظا  اـّلا  هتـشادن و  رظن  رد  ار  يزیچ  نینچ  مه  هفیلخ  دوخ  هک  لوبق  لـباق  ریغ  تسا  يرذـع  نیا  یعاد :

. دومنیم ار  امش  نایب  نیمه  نز  نآ  باوج  رد  هکلب  اههلجح  رد  نانز  یتح  دیتسه  رتهیقف  رمع  زا  امش  مامت  دیوگب 
رهم ناونعب  نآرق  مکحب  هک  ار  ینز  یـصاصتخا  لام  نتفرگ  اریز  دـش  دـیابن  مارح  لعف  بکترم  تنـس  رما  يارب  دـنادیم  یلقاع  ره  هوـالع 

. دشابیمن عورشم  ادبا  ندومن  لاملا  تیب  رد  لخاد  هدش و  کلام 
وچ مه  یمالـسا  هقف  رد  تسا  یئاجیب  لمع  هدشن  یمرج  بکترم  هدرکن و  یهانگ  هک  یلمع  نینچ  يارب  دـح  ءارجا  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا 

دیئامرف قیدصت  درادن  دوجو  يدح  وچ  مه  دودح ، باب  رد  رگا  دیئامن و  نایب  دیراد  غارس  امـش  رگا  میرادن  غارـس  دودح  باب  رد  یلحم 
. هدوب اجیب  ملعم  ياعدا 

هدرمن ترضح  نآ  هک  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  رمع  راهظا 

ماما هچنانچ  منزیم  دـح  تفگیم  فرط  ندومن  بوعرم  يارب  تینابـصع  يور  زا  دـشیم  ریغتم  اـج  ره  هک  هدوب  نیا  رب  هفیلخ  تداـع  اـقافتا 
لوسر نوچ  هک  دناهدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  زا  نارگید  خیرات و  رد  يربط  نیحیحـصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا 

هدرک هلیح  دـشاب و  هدرمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  مسرتـیم  تفگ  تفر و  رکب  یبا  دزن  رمع  تفر  اـیند  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
وا تفلاخم  هک  ره  دیآزاب و  دشاب و  هدش  بئاغ  یـسوم  نوچ  هکنیا  ای  دسانـشب و  ار  دوخ  نمـشد  تسود و  ات  هدز ) ندرمب  ار  دوخ  ینعی  )

ار تالمج  نیا  نوچ  رکب  یبا  منزیم  دـح  ار  وا  نم  هدرم  ادـخ  لوسر  دـیوگ  سک  ره  سپ  دـناسر  تسایـسب  هدـیدرگ  یـصاع  هدومن و  ار 
یلعب ار  ربخ  نیا  نوچ  دش  رهاظ  هملک  فالتخا  دمآ و  دیدپ  مدرم  رد  یبارطـضا  اهراتفگ  نیا  زا  دش و  ادیپ  لد  رد  یکـش  زین  ار  وا  دـینش 

رگم دـیاهدومن  اپرب  هک  تسا  یـشنادیب  يوهاـیه  هچ  نیا  موق  يا  دومرف  دـیناسر  تیعمجب  ار  دوخ  باتـش  هلجع و  اـب  دـنداد  مالّـسلا  هیلع 
تما يریمیم و  وت  ینعی  َنُوتِّیَم  ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  تشاد  مالعا  واب  هّللا  لوسر  تایح  رد  دنوادخ  هک  ار  هفیرش  هیآ  نیا  دیاهدومن  شومارف 
نیقی دـش و  عقاو  تما  لوبق  دروم  مالّـسلا  هیلع  یلع  لالدتـسا  نیا  تفر  اـیند  زا  ادـخ  لوسر  هفیرـش  هیآ  نیا  مکحب  سپ  دـنریمیم  مه  وـت 

!!! مدوب هدینشن  ار  هیآ  نیا  زگره  نم  ایوگ  تفگ  رمع  دندومن  ترضح  نآ  تومب 
دنسیونیم ءاملع  زا  رگید  ياهدع  لحن و  للم و  مراهچ  همدقم  رد  یناتـسرهش  هغالبلا و  ساسا  رد  يرـشخمز  هیاهن و  لماک و  رد  ریثا  نبا 

ٌتِّیَم َکَّنِإ  دیامرفیم  دنوادخ  هک  تسنیا  هن  رگم  تفگ  دـیناسر و  واب  ار  دوخ  رکب  یبا  تسا  هدرمن  ربمغیپ  زگره  دزیم  دایرف  رمع  نوچ  هک 
. ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  هدومرف  زین  َنُوتِّیَم و  ْمُهَّنِإ  َو 

. هدومن تافو  هک  مدرک  نیقی  الاح  مدوب  هدینشن  ار  هیآ  نیا  نم  زگره  ایوگ  تفگ  دش و  تکاس  رمع  هاگنآ 
. هدومن اجیب  ياعدا  ملعیب  بصعتم  ملعم  هک  دیئامنیم  قیدصت  ادخب  ار  امش 

مکح رد  هابتشاب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  نتخاس  هجوتم  یناز و  رفن  جنپ  مجرب  رمع  ندومن  رما 

هفیلخ دزن  دنتفرگ  ینز  اب  ار  درم  رفن  جنپ  رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  دـیامنیم  لقن  نیحیحـصلا  نیب  عمج  رد  يدـیمح  هکنآ  لئالد  هلمج  زا 
مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  ماگنه  نآ  رد  داد  نادرم  مجرب  رما  رمع  يروف  دناهدرک  انز  نز  نآ  اب  رفن  جنپ  نآ  هک  دیسر  توبث  هب  دندروآ و 

انز یلع  ای  تفگ  رمع  يدرک  مکح  وت  هک  تسنیا  زا  ریغ  اجنیا  رد  ادخ  مکح  دومرف  رمعب  دـیدرگ  هاگآ  مکح  نآ  زا  دـش و  دجـسم  دراو 
تسا یعـضاوم  زا  اجنیا  دنکیم و  ادیپ  فالتخا  بتارمب  تبـسن  انز  مکح  دندومرف  ترـضح  تسا  مجر  مکح  انز  توبث  زا  سپ  دش  تباث 
مدینـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ررکم  هکنآ  ۀهج  امن  نایب  تسا  لوسر  ادخ و  مکح  هچنآ  تفگ  رمع  دراد  فالتخا  مکح  هک 

. دشابیم امش  همه  زا  یلوا  تواضق  ماقم  رد  امش و  همه  زا  رتاناد  یلع  ینعی  مکاضقا  مکملعا و  یلع  دومرفیم  هک 
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عبارلا مدقف  هبرـضف  ثلاثلا  مدق  یناثلا و  مجرب  رما  هقنع و  برـضب  رما  دندومن  رـضاح  ار  یلوا  دندروآ  ار  رفن  جنپ  نآ  دومرف  رما  ترـضح 
. هرزعف سماخلا  مدقف  ةدلج  نیسمخ  دحلا  فصن  هبرضف 

ترـضح يدومن  مکح  کی  رد  فلتخم  مکح  جنپ  هک  هیـضق  نیا  دوب  هنوگچ  نسحلا  ابا  ای  کلذ  فیک  تفگ  دش  ریحتم  بجعتم و  رمع 
هّدحف دبع  عبارلا  هانبرـضف و  نصحم  ریغف  ثلاثلا  اما  هانمجرف و  نصحم  یناثلا  هتّمذ و  نع  جرخف  ۀملـسمب  ینز  اّیمذ  ناکف  لّوالا  اّماف  دومرف 

. نسحلا ابا  ای  اهیف  تسل  ۀّما  یف  تشع  رمع ال  کلهل  ّیلع  ول ال  رمع  لاقف  هانررغف  هلقع  یلع  بولغمف  سماخلا  اّما  فصن و 

ار وا  یلع  ندومن  عنم  هلماح و  نز  مجرب  رمع  ندومن  رما 

دمحا ماما  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  بلاطلا  تیافک  باب 58  رخآ  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 
عیبانی باب 14  رد ص 75  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نیحیحـصلا و  نیب  عمج  رد  يدـیمح  حیحـص و  رد  يراـخب  دنـسم و  رد  لـبنح  نب 
بیطخ ةرضنلا و  ضایر  مود  دلج  رد ص 196  يربط  نیدـلا  بحم  نیعبرا و  رد ص 466  يزار  رخف  ماما  یمزراوخ و  بقاـنم  زا  هدوملا 
دیامنیم لقن  یبقعلا  ریاخذ  رد ص 80  مرحلا  ماما  لوئـسلا و  بلاطم  رد ص 13  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  بقانم و  رد ص 48  یمزراوخ 

امف اهیلع  کناطلـس  رمعل  ّیلع  لاقف  مجرلاب  اـهب  رماـف  روجفلاـب  فرتعاـف  اهلئـسف  ۀـلماح  ةأرما  هنع  هّللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمع  دـنع  یتا 
سیل ۀلضعمل  ینقبت  مهّللا ال  لاق  رمع و  کلهل  ّیلع  ول ال  اّیلع و  ندلی  نا  ءاسنلا  تزجع  لاق  اهلیبس و  الخف  اهنطب  یف  يذلا  یلع  کناطلس 

. اّیح ّیلع  اهل 

مالّسلا هیلع  یلع  ندش  عنام  هناوید و  نز  مجرب  رمع  ندومن  رما 

رد ص 75 یفنح  یخلب  نامیلـس  یبقعلا و  ریاـخذ  رد ص 81  یعفاش  هّللا  دـبع  نب  دـمحا  مرحلا  ماما  دنـسم و  رد  لبنح  دـمحا  ماـما  زین  و 
ننس مود  دلج  رد ص 227  دواد  یبا  يرابلا و  حتف  مهدزاود  دلج  رد ص 101  رجح  نبا  يرـصب و  نسح  زا  هدوملا  عیبانی  باب 14  نمض 

مکاح ریدقلا و  ضیف  مراهچ  دلج  رد ص 357  يوانم  ننـس و  مود  دلج  رد ص 227  هجام  نبا  هرکذـت و  رد ص 87  يزوج  نبا  طبـس  و 
بحم ننس و  متشه  دلج  رد ص 264  یقهیب  يراسلا و  داشرا  مهد  دلج  رد ص 9  ینالطسق  كردتسم و  مود  دلج  رد ص 59  يروباشین 

ارثاکتم ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هرخالاب  ۀـنونجملا  نونجملا و  مجری  باب ال  حیحـص  رد  يراخب  ةرـضنلا و  ضایر  رد ص 196  يربط  نیدـلا 
مجرب و رما  هفیلخ  انزب  فارتعا  زا  دـعب  هدوب  هداد  انز  هک  دـندروآ  باـطخلا  نب  رمع  هفیلخ  دزن  ار  ياهناوید  نز  يزور  هک  دـناهدومن  لـقن 

نع ۀثلث  نع  ملقلا  عفر  لوقی  هّللا  لوسر  تعمس  ینکیم  هچ  هفیلخ  دومرف  دوب  رضاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومن  شراسگنس 
. اهلیبس الخف  لاق  ملتحی  یّتح  لفطلا  نع  لقعی و  أربی و  یّتح  نونجملا  نع  ظقیتسی و  یّتح  مئانلا 

اـهاطخ و زا  عضوم  دـص  بیرق  بتک  زا  ضعب  رد  تسا و  هدوـمن  لـقن  لـیبق  نیا  زا  يرایـسب  ثیداـحا  هقفاوـملا  باـتک  رد  ناّمـسلا  نبا  و 
نیمه مارم  تابثا  هنومن و  يارب  منکیم  نامگ  درادـن  ار  اـهنیا  زا  شیب  لـقن  ياـضتقا  سلجم  تقو  هک  دـناهدومن  لـقن  ار  هفیلخ  تاهابتـشا 

. دشاب یفاک  دش  ضرع  هک  رادقم 
ار یفرح  نینچ  هک  یملعیب  ملعم  دیئامنیم  قیدصت  دناهدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  رابخا  لیبق  نیا  ندینـش  زا  مرتحم  نایاقآ  سپ 

نینچ دـناوتن  زگره  هک   ) دومن لیلد  هبلاطم  وا  زا  یتسیاب  اـعطق  هدومن  ناـیب  بّصعت  سفن و  ياوه  يور  هدوب و  عـالطایب  ـالماک  تسا  هدز 
ریما زا  لمکا  هقفاو و  ملعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصا  مامت  ناـیم  رد  تسا  نیقیرفلا  دـنع  مّلـسم  هچنآ  دـیامن ) هماـقا  یلیلد 

ترـضح نآ  تالاح  رد  هّمهملا ص 17  لوصف  میـس  لصف  رد  یکلام  غاّبـص  نب  نیدـلا  رون  هچنانچ  هتـشادن  دوجو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
: هتشون
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تواضق ماقمب  ار  ترضح  نآ  ربمغیپ  ندومن  بصن  مالّسلا و  هیلع  یلع  مولع  لئاضف و  رد  یکلام  غابص  نبا  نایب 

هماکحا ضماوغ  یلع  اعلطم  یلع  ناک  دقف  مارحلا  لالحلا و  عبنم  مانالا و  عجرم  وه  يذلا  هقفلا  ملع  اهنمف  همولع  نم  ءیـش  رکذ  یف  لصف 
وبا مامالا  هلقن  امک  ءاضقلا  ملعب  ملس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هصخ  اذهل  هماقم و  هّلحم و  ّولعب  هیف  هل  ادوهـشم  همامزب  ۀحماج  هل  اداقنم 
نم ۀعامج  صّـصخ  امل  هّللا  لوسر  ّنا  کلام  نب  سنا  نع  ای  ورم  حیباصملا  هباتک  یف  هیلع  هّللا  ۀمحر  يوغبلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دـمحم 

. مالّسلا هیلع  ّیلع  مکاضقا  ملس و  هیلع و  هّللا  یّلص  لاقف  ءاضقلا  ملعب  ایلع  صّصخ  ۀلیضفب  دحاو  لک  ۀباحصلا 
هدومن لقن  يوغب  یضاق  زا  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم  رد ص 22  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  ار  مکاضقا  ّیلع  ثیدح  نیمه  زین  و 

قوطنم و ینعی  هریغ  نود  ّیلعل  هّللا  لوسر  اهعمج  دق  هماسقا  ملعلا و  عاونا  ّنا  هموهفمب  حّرص  ۀقوطنمب و  ثیدحلا  عدص  دق  دیوگ و  هاگنآ 
هیلع یلع  يارب  اصاصتخا  هدومن  عمج  ار  ملع  ماسقا  عاونا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنیا  رب  دراد  تحارـص  ثیدـح  نیا  موهفم 

تناطف و زیمت و  یتدایز  لقع و  لاـمک  هوـالعب  دـشاب  هتـشاد  مولع  عیمج  رب  هطاـحا  هک  تسیـسک  يارب  تواـضق  قح  هکنآ  تهج  مالّـسلا 
لئالد اب  نآ  زا  دـعب  دـیامنیم و  مارم  نیا  تابثا  ینعم  مامتب  ثیدـح ) رد   ) لیـضفتلا لعفا  هغیـص  و  تلفغ ، وهـس و  زا  ندوب  رود  تواکذ و 

. یهتنا تسا  هدوب  تما  عیمج  زا  لضفا  ملعا و  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هدومن  نایب  احورشم  يرایسب 
ملعم نیا  طلغ  راتفگ  ناتدوخ و  ءاملع  رباکا  زا  نیققحم  تانایب  اـب  ندومن  هقباـطم  هدراو و  ثیداـحا  رد  تقد  زا  دـعب  مرتحم  ناـیاقآ  سپ 

. هدومن یئاجیب  ياعدا  وا  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  ملعیب 
رتمرگ شآ  زا  هساک  ملعم  ياقآ  نیا  دریگ  رارق  هباحـص  زا  يدـحا  اب  سایق  لحم  هک  تسنآ  زا  رتالاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سدـقم  ماقم  اریز 
ءاـملع رباـکا  هچناـنچ   ) هبترم داـتفه  شتفـالخ  هرود  رد  هدومن و  زجع  راـهظا  مالّـسلا  هیلع  یلع  لـباقم  رد  هک  رمع  هفیلخ  دوخ  اریز  تسا 

واب ار  یتبـسن  نینچ  هک  تسین  هدوبن و  یـضار  زگره  رمع  کلهل  ّیلع  ول ال  تسا  هتفگ  دـناهدومن ) لقن  عیاـقو  عضاوم و  رکذ  اـب  ناـتدوخ 
. دشابیم هبحاص  یضری  امب ال  فیرعت  اهدیجمت  زا  عون  نیا  اعقاو  دنهدب 

(. باتک نیمه  ات 410  تاحفص 408  هب  دوش  هعجارم  )
رد یعفاش  یکم  دـمحا  مرحلا  ماما  دنـسم و  رد  هلباـنحلا ) ماـما   ) لـبنح نب  دـمحا  ماـما  یطارفا  بّصعتم  ملعیب  ملعم  نیا  هتفگ  فـالخ  رب 
زا ةرـضنلا  ضایر  مود  دلج  رد ص 195  يربط  نیدـلا  بحم  هدوملا و  عیباـنی  باب 56  رد  یخلب  نامیلـس  خیـش  هچنآ  رب  انب  یبقعلا  ریاخذ 

رد ص يولب  جاجحلا  وبا  یتح  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نم  ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذا  باطخلا  نب  رمع  ّنا  تفگیم  هک  دناهدومن  لقن  هیواعم  لوق 
ملعلا هقفلا و  بهذ  دقل  تفگ  دیسر  هیواعمب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  ربخ  یتقو  هک  دیامنیم  لقن  ءاب ) فلا   ) دوخ باتک  لوا  دلج   222

. تفر نایم  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ندرمب  ملع  هقف و  ینعی  بلاط  یبأ  نبا  تومب 
. نسحلا وبا  اهل  سیل  ۀلضعم  نم  ذّوعتی  هنع  هّللا  یضر  رمع  ناک  تفگیم  هک  دیامنیم  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  زین  و 

یف هیلا  نوعجری  مهنع  هّللا  یـضر  ۀباحـصلا  تناک  دیوگ  نیبملا ) حـتف   ) هلاسر حرـش  رد  يذـمرتلا  میکحلا  یلع  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبا  و 
هّللا یّلـص  لاق  رمع و  کلهل  ّیلع  ول ال  نطاوم  ةدع  یف  هنع  هّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  لاق  امک  يواتفلا  هنع  نوذـخأی  باتکلا و  ماکحا 

. بلاط یبأ  نب  ّیلع  یتّما  ملعا  مّلس  هیلع و 
هدوب هداس  یهقف  لئاسم  یملع و  بتارم  رد  يردقب  رمع  هفیلخ  هک  ددرگیم  مولعم  دیآیم  تسدب  خـیراوت  رابخا و  بتک  رد  ریـس  زا  هچنآ 

هبنتم و ار  وا  دـندوب  رـضاح  هباحـص  زا  کی  ره  هک  هدرکیم  یحـضاو  هابتـشا  نانچ  یمومع  جایتحالا  هب  اـم  لـئاسم  ماـکحا و  رد  اـبلاغ  هک 
. دنتخاسیم هابتشاب  هجوتم 

هابتـشا نید  لئاسم  ماکحأ و  رد  هنع  هّللا  یـضر  هفیلخ  هک  تسنکمم  ایآ  دیهدیم  هفیلخب  یتبـسن  نینچ  هک  دیئامرفیم  یفطلیب  یلیخ  خیش :
. دشاب هدومن 

. دنتخاس رشتنم  تبث و  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدومن و  تقیقح  فشک  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  مدومنن  یعاد  ار  یفطلیب  نیا  یعاد :
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. ددرگ اوسر  يرتفم  مولعم و  بذک  قدص و  ات  دیئامرف  نایب  دانسا  رکذ  اب  تاهابتشا  نآ  زا  تسا  نکمم  خیش :
اهنآ زا  یکیب  سلجم  تقو  ياضتقاب  مراد  رظن  رد  لاحلا  هچنآ  زا  یلو  دناهدومن  تبث  هابتـشا  دـص  بیرق  رایـسب و  ناشیا  تاهابتـشا  یعاد :

. میامنیم هراشا 

تفالخ نامز  رد  نداد  یهابتشا  مکح  ربمغیپ و  نامز  ممیت  رد  رمع  هابتشا 

دنسم مراهچ  دلج  رد ص 265 و ص 319  لبنح  دمحا  ماما  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  حیحص و  مّمیت  باب  رد  جاجح  نب  ملسم 
رد ص یئاسن  ماما  ننس و  لوا  دلج  رد ص 200  هجام  نبا  ننس و  لوا  دلج  رد ص 53  دواد  یبا  ننس و  لوا  دلج  رد ص 209  یقهیب  و 

يدرم رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  دناهدومن  لقن  هتوافتم  ظافلا  هفلتخم و  قرطب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  نارگید  ننس و  لوا  دلج  ات 61   59
بآ ات  نکم  زامن  یتفاین  بآ  هاگره  تفگ  هفیلخ  منکچ  منادیمن  میامن  لسغ  هک  ماهتفاین  یبآ  ماهدـش و  بنج  نم  تفگ  دـمآ و  يو  دزنب 

قافتا بسح  رب  وت  نم و  رافسا  زا  یکی  رد  هک  هتفر  تدای  رمع  يا  تفگ  دوب  رضاح  هباحص  زا  رسای  رامع  یئامن !؟ لسغ  دیایب و  تتـسدب 
نیمزب ار  ندب  مامت  هک  تسنآ  لسغ  زا  لدب  ممیت  هک  مدرک  نامگ  نم  یلو  يدـناوخن  زامن  وت  دوبن  بآ  نوچ  میدومن  ادـیپ  لسغب  جایتحا 

دندومرف هدومن  یمسبت  ترضح  میدش  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  نوچ  مدرک  زامن  هدناطلغ و  نیمزب  ار  دوخ  اذل  ملامب 
پچ تسد  فک  دعب  دنلامب و  یناشیپب  مه  اب  ار  فک  ود  ره  دعب  هدز و  نیمزب  مه  اب  ار  تسد  ود  فک  هک  تسا  سب  ردـق  نیمه  ممیت  رد 

. دنیامن حسم  پچ  تسد  تشپ  رب  ار  تسار  تسد  فک  دعب  تسار و  تسد  تشپ  رب  ار 
!! سرتب ادخ  زا  رامع  يا  تفگ  تشادن ، یباوج  نوچ  رمع ، دناوخن ؟ زامن  یئوگیم  هفیلخ  کنیا  ارچ  سپ 

. یهاوخیم هچنآب  مدرک  راذگاو  ار  وت  ینعی  تیلوت  ام  کیلوت  تفگ  میامن  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  تفگ  رامع 
قیدـصت هدارایب  اعطق  هدـیدرگ  لقن  ناتدوخ  ءاملع  ربتعم  حاحـص  رد  هک  ربتعم  ربخ  نیا  فارطا  رد  دـینک  رکف  رگا  مرتحم  ناـیاقآ  کـنیا 

. هدومن یفرعم  هتخانش و  هباحص  نایم  رد  گرزب  ءاهقف  زا  یکی  ار  هفیلخ  هک  هتفگ  اجیب  یلیخ  ملعم  ياقآ  هک  دومن  دیهاوخ 
ممیت قیرط  بآ  نادقف  رد  هک  هدینش  مه  ترضح  نآ  دوخ  زا  هدوب و  ربمغیپ  اب  ارفس  ارـضح و  زور  بش و  هک  یهیقف  تسا  نکمم  هنوگچ 

. ًابِّیَط ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  دیامرفیم  هک  تسا  هدناوخ  هدئام )  ) هروس 5 هیآ 9  رد  احیرص  هوالع  تسا  هنوگچ 
اب یتفاین  بآ  دیامرف  دیجم  نآرق  هک  یتروص  رد  ناوخن  زامن  یتفاین  بآ  رگا  دیوگب  یناملـسم  درمب  دـیامن  غالبا  یـضوع  ار  مکح  هاگنآ 

. امن ممیت  كاپ  نیمز 
دسر هچ  ات  دنادیم  ار  نآ  یماع  ناملـسم  ره  لسغ  وضو و  دننام  هک  تسا  یمومع  ءالتبالا  هب  ام  جیار و  ناناملـسم  نایم  ممیت  هلئـسم  اقافتا 

. دنادب دیاب  امتح  دوخ  درک  لمع  يارب  دیامن  میلعت  مدرمب  دیاب  هکنآ  زا  هتشذگ  هک  ربمغیپ  هفیلخ  یباحص و  درفب 
لئاسم ذـخا  رد  هظفاح  مک  تسا  نکمم  یلو  هدوب  نید  رد  لالخا  شـضرغ  ای  هتفگ و  یـضوع  ادـماع  املاع  رمع  هفیلخ  میوگب  مناوتیمن 

زا تفگیم  یباحص  هیقف  دوعسم  نب  هّللا  دبعب  دناهتشون  ناتدوخ  ءاملع  هک  هدوب  تهج  نیمهب  هتـشاد  لاکـشا  وا  يارب  ماکحا  طبـض  هدوب و 
!! یهدب ار  نآ  باوج  وت  دنیامنیم  یلاؤس  نم  زا  هاگره  هک  شابم  ادج  نم 

یهقف ماکحأ  نایب  لئاسم و  ذخأ  رد  هک  یحطـس  هداس و  یمدآ  نینچ  نیب  تسا  قرف  ردـقچ  دـیئامن  تواضق  لماک  هجوت  اب  نایاقآ  لاحلا 
فک دـننام  وا  دزن  رد  هّیلمع  هیملع و  لئاسم  مامت  هتـشاد و  روما  تایلک  تایئزج و  رب  لماک  هطاحا  هک  یـسک  نآ  اب  هدوبن  هدامآ  رـضاح و 

. تسا هدوب  رضاح  تسد 
. دشاب هتشاد  روما  تایلک  تایئزج و  عیمج  رب  هطاحا  تسناوتیم  یسک  هچ  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ریغ  خیش :

نآ ملع  باب  رگم  هتـشادن  ياهطاحا  نینچ  هباحـص  زا  يدـحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  زا  دـعب  تسا  یهیدـب  یعاد :
. هیلع هّللا  تاولص  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 435 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم امش  زا  ملعا  یلع  دومرف  ترضح  نآ  دوخ  هک 

هدوب رضاح  تسد  فک  دننام  یلع  دزن  رد  مولع  مامت 

یلع زا  بجعت  يور  زا  رمع  هفیلخ  يزور  هک  دیامنیم  لقن  دوخ  بقانم  رد  ءابطخلا  بطخا  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  هچنانچ 
باوج یلطعم  نودب  دننکیم  شسرپ  وت  زا  لئاسم  زا  ياهلئسم  ای  ماکحا  زا  یمکح  ره  تسا  هنوگچ  درک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب 

جنپ تفگ  يروف  تسا  نم  تسد  رد  تشگنا  دـنچ  دومرف  درک  زاب  وأ  لباقم  رد  ار  كرابم  تسد  فک  رمع  باوج  رد  ترـضح  یهدـیم 
دوب رـضاح  نم  يور  لـباقم  رد  تشگنا  جـنپ  اریز  دوبن  رکفب  جاـتحم  تفگ  يدوـمنن  رکف  يدرکن و  لـمأت  ارچ  دوـمرف  ترـضح  تشگنا 

لمأتیب و يروف  تالاؤس  باوج  رد  اذـل  تسا  رـضاح  تسد  فک  نیا  دـننام  نم  لباقم  رد  مولع  ماکحا و  لئاسم و  مامت  دومرف  ترـضح 
. مهدیم باوج  رکفت 

اب لوکـسا  وچ  مه  کـی  رد  یطارفا  فاـصنایب  ملعم  ياـقآ  بّصعت  ضغب و  ّبح و  يور  هک  تسین  ینادـجویب  اـیآ  فاـصنا  اـب  ناـیاقآ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ملع  باـب  مولع و  ماـمت  رب  طـیحم  ملاـع  نینچ  دـیوگب  دـنزب و  ناـهرب  لـیلدیب و  چوپ  فرح  یتـمظع 

. ددرگ ربخیب  ناناوج  تریح  ببس  هدومنیم و  هعجارم  رمع  هفیلخب  دوخ  تالکشم 

مالّسلا هیلع  یلع  ماقم  زا  هیواعم  ندومن  عافد 

. مناسریم نایاقآ  ضرعب  مارم  توبث  يارب  هک  دمآ  مدایب  يربخ  کنیا 
دیس ریم  زین  هدومن و  تیاور  دمحا  ماما  هک  هتشون  هیآ 14  لیذ  قعاوص  مجنپ ص 110  دصقم  نمض  باب 11  رد  بّصعتم  یکم  رجح  نبا 

زا ار  نآ  تفگ  دومن  یلاؤس  هیواعم  زا  يدرم  هک  دناهدومن  لقن  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  یبرقلا و  ةدوم  رد  ینادـمه  یلع 
ناـک ـالجر  تهرک  یتفگ  ینخـس  دـب  تفگ  هیواـعم  یلع  باوج  زا  مراد  رتـشوخ  ار  وت  باوج  تفگ  برع  تسا  رتاـناد  هک  سرپـب  یلع 

. هنم ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذا  رمع  ناک  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هل  لاق  دقل  ارغ و  ملعلاب  هرغی  هّللا  لوسر 
. ءادعالا هب  تدهش  ام  لضفلا  ياضتقمب 

ءاملع رباکا  هک  ار  هچنآ  ینعم  نیا  تابثا  يارب  تسا  سب  ترضح ، نآ  ماقمب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ودع  ادعا  هیواعم  تداهـش  دنکیم  تیافک 
رد لبنح  نب  دمحا  ماما  لوئـسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  همهملا و  لوصف  رد  یکلام  غابـص  نب  نیدلا  رون  دـننام  امومع  امش 

هفیلخ هک  دـناهدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  اهنآ  ریغ  ةدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  دنـسم و 
تالکـشم و تالـضعم و  باوج  رد  رگا  هک  هدومن  فارتـعا  احیرـص  هکلب  رمع  کـلهل  ّیلع  ـال  وـل  تفگ  هبترم  داـتفه  باـطخلا  نب  رمع 
(. باتک نیمه  ات 410  تاحفصب 408  دوش  هعجارم  . ) دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  دوشیم و  لکشم  راک  دشابن  یلع  هدیچیپ  لئاسم 

دشیم لکشم  راک  دوبن  یلع  رگا  هکنیاب  فارتعا  هلکشم و  تالاؤس  لباقم  رد  زجعب  رمع  رارقا 

روضح رد  هک  دندروآ  رمع  هفیلخ  دزن  ار  يدرم  هک  هدروآ  لوا  لصف  زا  میـس  لصف  همهملا ص 18  لوصف  رد  یکلام  نیدلا  رون  هلمج  زا 
: تفگ يدرک  حبص  هنوگچ  تحبصا  فیک  دندیسرپ  وا  زا  یعمج 

. قلخی مل  امب  رقا  هرا و  مل  امب  نمؤأ  يراصنلا و  دوهیلا و  قدصا  ّقحلا و  هرکا  ۀنتفلا و  ّبحا  تحبصا 
دومرف دندرک  ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  ار  هیضق  دمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  دنروایب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنورب  درک  رما  رمع 

. ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنَأ  هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  دالوا  لاوما و  شدارم  مرادیم  تسود  ار  هنتف  هتفگ  هکنیا  هتفگ  حیحص 
. ِّقَْحلِاب ِتْوَْملا  ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو  دیامرف  نآرق  رد  هچنانچ  تسگرم  شدارم  هدومن  قح  زا  تهارک  راهظا  هکنیا  اما  و 
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َو ٍءْیَـش  یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  دیامرفیم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  شدارم  میامنیم  قیدصت  ار  يراصن  دوهی و  هتفگ  هکنیا  و 
. ٍءْیَش یلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يراصَّنلا  َِتلاق 

درم نیا  دنیامنیم  بیذکت  ار  رگیدـکی  هقرف  ود  ره  ینعی  دنتـسین  قح  رب  دوهی  دـنتفگ  يراصن  دنتـسین و  قح  رب  يراصن  دـنتفگ  دوهی  ینعی 
. میامنیم بیذکت  ار  هقرف  ود  ره  ینعی  منکیم  قیدصت  ار  هقرف  ود  ره  نم  دیوگ  برع 

ینعی هدـشن  قلخ  هک  يزیچب  مراد  رارقا  هتفگ  هکنیا  مراد و  يری  يادـخب ال  ناـمیا  ینعی  ماهدـیدن  هک  يزیچب  مراد  رارقا  هتفگ  هکنیا  اـما  و 
. اهل ّیلع  ۀلضعم ال  نم  هّللاب  ذوعا  تفگ  رمع  هدومنن ، ادیپ  دوجو  زونه  هک  تسا  تمایق  شدارم  هدشن  دوجوم 

زا نامیلا  نب  هفیذـح  زا  رتطوسبم  رگید  قیرطب  بلاطلا  تیافک  باب 57  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  دننام  یـضعب  ار  هیـضق  نیمه 
. دناهدومن لقن  رمع  هفیلخ 

ماقم رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدـنام و  باوج  رد  رمع  رکب و  یبا  هک  هداتفا  قافتا  رایـسب  رمع  رکب و  یبا  تفالخ  نامز  رد  ایاضق  لـیبق  نیا  زا 
هیلع یلع  طقف  دندرکیم  لاؤس  هلکـشم  لئاسم  دندمآیم و  یتقو  تعیبط  هّدام و  بابرا  يراصن و  دوهی و  ءاملع  اصوصخم  هدمآرب  باوج 

دادیم ار  اهنآ  تالضعم  باوج  هک  دوب  مالّسلا 
بقانم و رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  ریسفت و  رد  يروباشین  دوخ و  نیحیحص  رد  ملـسم  يراخب و  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  رارقاب  اذلف 

یکلام غاّبص  نبا  دنسم و  رد  دمحا  ماما  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  لوئـسلا و  بلاطم  باب 4  نمض  رد ص 13  هحلط  نب  دّمحم 
و نکد ) دابآردیح  پاچ   ) بیذهتلا بیذهت  رد ص 338  یفوتم 852  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  هّمهملا و  لوصف  رد ص 18  یفوتم 855 

يرزج ریثا  نبا  ةرـضنلا و  ضایر  مود  دـلج  رد ص 194  يربط  نیدـلا  بحم  لطابلا و  لاطبا  رد  يزاریـش  ناهبزور  نب  هّللا  لـضف  یـضاق 
( رصم پاچ   ) ثیدحلا فلتخم  لیوأت  رد ص 201 و 202  یفوتم 276  يرونید  هبیتق  نبا  هباغلا و  دسا  مراهچ  دلج  رد ص 22  یفوتم 360 
دوخ و خیرات  متفه  دلج  رد ص 359  ریثک  نبا  باعیتسا و  میس  دلج  مود و ص 39  دلج  رد ص 474  یفوتم 463  یبطرق  ربلا  دبع  نبا  و 

نمؤم دیس  ءافلخلا و  خیرات  رد ص 66  یطویس  نیدلا  لالج  بلاطلا و  تیافک  باب 57  رد  یفوتم 658  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم 
رد ص يدنفا  دـمحا  جاح  نیدـقعلا و  رهاوج  رد  یفوتم 911  يدوهمـس  هّللا  دبع  نب  یلع  نیدـلا  رون  راصبالا و  رون  رد ص 73  یجنلبش 

صاوخ ةرکذت  رد ص 87  يزوج  نبا  طبس  فسوی  نیبغارلا و  فاعسا  رد ص 152  نابصلا  یلع  نب  دّمحم  باترملا و  ۀیاده  146 و 152 
دیرجت و حرش  رد ص 407  یچـشوق  یلع  یلوم  هغالبلا و  جهن  حرـش  لوا  دـلج  رد ص 6  یفوـتم 655  دـیدحلا  یبا  نبا  باب 6 و  همالا 

رجح نبا  هقرحم و  قـعاوص  رد ص 78  یفوتم 973  بّصعتم  یّکم  رجح  نبا  یتـح  بقاـنم  و 60  رد ص 48  یمزراوخ  ءاـبطخلا  بطخا 
هفیلخ هک  دناهدومن  لقن  يرایسب  يایاضق  ۀیمکحلا  قرط  رد ص 47 و 53  هیزوج  مّیق  نبا  هماّلع  هباصا و  مود  دلج  رد ص 509  ینالقسع 

کیدزن هرخالاب  هدومن  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریماب  عوجر  ار  مور  هاشداپ  هلکشم  لئاسم  اصوصخم  هلکـشم  لئاسم  ثداوح و  رد  رمع 
هداد ار  اهنآ  باوج  هدومن و  تالکشم  لح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هددعتم  يایاضق  رد  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  ررکم  هک  هدمآ  رتاوتب 

: هتفگ یهاگ 
نبا کلهی  داک  تفگیم  عقاوم  ضعب  رد  رمع و  کلهل  ّیلع  ـال  ول  تفگیم  تاـقوا  یـضعب  نسحلا و  وبا  اـهیف  سیل  ۀلـضعم  نم  هّللاـب  ذوعا 

. بلاط یبأ  نب  ّیلع  ول ال  باطخلا 
رد ءافلخ  دنـسیونیم  نیحیحـصلا  نیب  عمج  رد  يدـیمح  بقانم و  رد  یعفاـش  هیقف  یلزاـغم  نبا  یطارفا  ملعیب  ملعم  نیا  هتفگ  فـالخ  رب 

تاملکب و شوگ  ءافلخ  الماک  هدوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  يوتف  زکرم  ایند  نید و  روما  رد  دندرکیم و  روش  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  لحارم  مامت 
. دش هراشا  اهنآ  زا  يرصتخمب  هکنآ  امک  دندربیم  هرهب  دندرکیم و  لمع  دندادیم و  وا  تاروتسد 

ماـکحا هلوـقنم و  ياـیاضق  نیمه  هدراو  صوـصن  تـالامک و  ریاـس  زا  رظن  عـطق  هـک  تـسا  ادـیوه  رهاـظ و  یتریـصب  بحاـص  ره  رب  سپ 
. نارگید رب  تسا  وا  مدقت  قح  تیّجح و  تماما و  رب  لماک  لیلد  دوخ  دیدرگیم  رداص  ترضح  نآ  زا  هک  ياهفدارتم 
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هدوب تفالخ  ماقمب  قحا  یلوا و  یلع 

( سنوی  ) هروس 10 هیآ 36  رد  هچنانچ  ددرگ  هیلامک  تافـص  ریاس  اب  مأوت  هک  اصوصخ  تسا  تیولوا  ناهرب  نیرتگرزب  دوخ  ّتیملعا  اریز 
. َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  دیامرفیم  احیرص 

تسا و تیاده  قیرطب  لهاج  هک  یـسک  نآ  ات  دوش  عقاو  مدرم  عاطم  هک  دشابیم  یلوا  تسا  تیاده  قیرطب  ملاع  هک  یـسک  نآ  هتبلا  ینعی 
. دیامن یئامنهار  تیاده و  ار  وا  دیاب  يرگید 

تفالخ و تماـما و  رما  رد  تسا  یئـالقع  هدـعاق  هک  لـضاف  رب  لوضفم  میدـقت  زاوج  مدـع  رب  تسا  یفاـک  لـیلد  دوخ  هفیرـش  هیآ  نیا  و 
يریرقت و ماهفتسا  قیرطب  رمز )  ) هروس 39 هیآ 13  رد  هچنانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینیـشناج  هّیویند و  هّینید و  هّماع  تسایر 

. دیامرفیم يراکنإ 
. َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 

یملع هطاحا  هک  ار  یگرزب  تیـصخش  نینچ  دوب  فاصنا  ایآ  دینک  تواضق  هنافـصنم  دیراذگب و  ار  بّصعت  تداع و  ادخب  ار  امـش  نایاقآ 
ادـخ لوسر  هیـصوت  دروم  تسا و  نید  زا  ناگناگیب  هکلب  نیقیرف  ءاملع  مامت  قاـفتا  دروم  سمـشلا و  نم  رهظا  روما  نطاوب  رهاوظ و  رب  وا 

. هدوبن راک  رد  یتسایس  هتفرن و  راکب  یسئاسد  ترضح  نآ  ندومن  رانک  رب  رد  ایآ  دنیامن  رانک  رب  راک  زا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دیـس نیقتملا و  ماـما  هّللا و  لوـسر  ملع  باـب  هک  دـینکیم  ادـیپ  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  راـبک  هباحـص  تما و  رد  امـش  اـیآ 

ملعأ و هک  يدحأ  رد  ار  هیلاع  تافـص  نیا  دیدرکن  ادیپ  رگا  تفالخ و  رما  رد  دیراد  مدـقم  ار  وا  دـشاب  ترـضح  نآ  هدومرفب  نیملـسملا 
. مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  رگم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  دشاب  تما  همه  زا  دهزا  یقتا و  عروا و 

دـشابیم و هدوب و  گرزب  رما  نیاب  تما  همه  زا  قیلا  هّللا و  لوسر  یـصو  هفیلخ و  قحرب و  ماما  یلع  هک  دـیئامن  قیدـصت  لـقع  مکحب  سپ 
. تفر راکب  هک  یسایس  سئاسد  اب  رگم  دشن  رانک  رب  راک  زا  یگرزب  تیصخش  نینچ  اعطق 

ار ینعم  نیا  راکنا  يدـحأ  تسا و  قافتا  دروم  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیـس  یلمع  یملع و  بقاـنم  لـئاضف و  رد  یلاـعبانج  تاـنایب  خـیش :
. یجراخ لهاج  بّصعتم  دونع  جوجل  ياهدع  رگم  هدومنن 

اهنآ مّدـقت  قح  يرترب و  ماقمب  تفریذـپ و  ار  مهنع  هّللا  یـضر  ءافلخ  تفـالخ  هبغرلا  عوّطلاـب و  دوخ  یلع  اندیـس  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو 
رکب یبا  ارچ  هک  میگنجب  مه  اب  میزوسب و  لاس  دصیس  رازه و  زا  دعب  میشاب  رتمرگ  شآ  زا  هساک  امش  هدومرفب  هدیسر  هچ  ار  ام  دش  میلست 

!!! دناهتشاد یلع  رب  مدقم  هدیدنسپ و  تما  عامجا  ار  مهنع  هّللا  یضر  نامثع  رمع و  و 
یبا ربمغیپ  زا  دعب  هک  دنراد  قیدصت  مه  امش  ياملع  مومع  هداد و  ناشن  خیرات  هچنآ  ره  میشاب  افـص  حلـص و  رـس  مه  اب  ام  دراد  بیع  هچ 

يرترب و ماقم  ظفح  اب  هناردارب  مه  اب  مه  اـم  دـندش  تفـالخ  نیـشندنسم  يرگید  زا  دـعب  کـی  ره  مهنع  هّللا  یـضر  ناـمثع  رمع و  رکب و 
هک یمـسق  ناـمه  میئاـمن  یعاـسم  کیرـشت  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوـسرب  وا  تبارق  ههجو و  هّللا  مرک  یلع  یلمع  یملع و  ّتیلـضفا 

. دنیآرب یگناگی  رد  زا  ام  اب  مه  هعیش  بهذم  دنراگزاس  مه  اب  ام  هعبرا  بهاذم 
يرادمتـسایس و نس و  ربـک  ثیح  زا  دـیئامن  قیدـصت  ناـتدوخ  یلو  میتـسین  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیـس  لـمع  ملع و  ماـقم  رکنم  اـم  هتبلا 

تفالخ دنـسم  رب  تما  عامجاب  ۀهج  نیمهب  هدوب و  مدـقم  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبا  هتبلا  ءادـعا  لباقم  رد  يرابدرب  لمحت و  مزح و  یتدایز 
!! دش رارقرب 

دیـسر تفالخب  هک  مه  لاس  جـنپ  تسیب و  زا  دـعب  هچنانچ  تشادـن  تفالخ  یئاناوت  تردـق و  سران  ناوج  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هکنآ  هچ 
. دش اپرب  تابالقنا  اهیزیرنوخ و  همه  نآ  تسایس  مدع  هطساوب 

. میامن ضرع  باوج  هدومن  کیکفت  مه  زا  ار  کی  ره  مدومن  هک  یتشاددای  نیا  يور  مراچان  هک  دیدومرف  مهرد  هلمج  دنچ  یعاد :
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راّوز دزد و  لثم 

رد یبلطم  دش  دوخ  زا  لبق  ءافلخ  تفالخب  یضار  دروآ و  دورف  میلـست  رـس  تبغر  لیمب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  دیدومرف  الوا 
دوب هتفرگ  ار  عراوش  قرط و  ناریا  تیطورـشم  لیاوأ  رد  ان  هک  قباس  نامز  رد  میامن  ضرع  تسا  بسانم  لـثم  باـب  نم  دـمآ  مداـی  اـجنیا 

ار اهنآ  هدـیدرگ  نیقراس  صوصل و  زا  ياهتـسد  راتفرگ  تعجارم  رد  نیرئاز  زا  ياهلفاق  دـندومنیم  باهذ  باـیا و  تمحزب  تاـبتع  نیرئاز 
نایاقآ تفگ  داتفا  نادزد  زا  يدرم  ریپ  تسدب  راّوز  زا  یکی  نآ  زا  نفک  هچراپ  هعطق  لاوما  نیب  رد  دندومنیم  میـسقت  ار  ناشلاومأ  ریـسا و 

. تسا نم  لام  تفگ  يرئاز  تسیک  لام  نفک  نیا  راّوز 
رخآ نوچ  دیهدب  نمب  ار  نفک  امش  لام  نم  لاوما  مامت  تفگ  دشاب  لالح  هک  دیشخبب  نمب  ار  نفک  نیا  مرادن  نفک  نم  نوچ  تفگ  دزد 

یـسکب ار  مقح  تفگ  رئاز  دومن  رارـصا  هچ  ره  دزد  تسا  نم  يراودـیما  هیاـم  ماهدـید  هیهت  یتـمحزب  ار  رخآ  ساـبل  نیا  تسا و  نم  رمع 
يردق دشاب  لالح  یئوگب  یشخبب و  ات  منزیم  ردق  نآ  تفگ  دراذگ  ار  ندز  يانب  رئاز  تروص  ورسب  دیـشک  ار  قالـش  دزد  ياقآ  مهدیمن 

(. راضح هدنخ   ) دشاب رتلالح  ردام  ریش  زا  لالح  لالح  لالح  اقآ  دز  دایرف  دش  هراچیب  درمریپ  رئاز  دز  هنایزات  هک 
ار لبق  ياهبش  تانایب  دیدومن  شومارف  ایوگ  نایاقآ  تسا  بلطم  مهف  ناهذأ و  بیرقت  يارب  لثم  تسین  ياهشقانم  لثم  رد  دیـشخبیم  هتبلا 
يرذالب و يربط و  يرهوج و  دـیدحلا و  یبا  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تداهـشب  هک  مدـیناسر  ضرعب  هیخیرات  هعطاق  لئالد  اـب  هک 

دندرب دجسمب  دندیشک و  اربج  ءادریب  شود  هنهرب و  رس  اب  ار  وا  دندرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  شتآ  نارگید  يدوعـسم و  هبیتق و  نبا 
. مینزیم ار  تندرگ  ّالا  نک و  تعیب  دنتفگ  دندیشک  وا  يورب  هنهرب  ریشمش 

برـضب و ندز و  هناخ  رد  شتآ  لاجنج و  راج و  وه و  اب  رگا  تسا  نیمه  تبغر  اضر و  ینعم  ایآ  دیئامن  هنافـصنم  تواضق  ادـخب  ار  امش 
. تسا مادک  هارکا  ربجب و  تعیب  سپ  دشابیم  اضر  لیمب و  تعیب  نتفرگ  تعیب  لتقب  دیدهت  ریشمش و  روز 

ياهبـش رد  هک  ام  لئالدـب  هبترم  ود  دـیناوخب و  ار  تـالجم  اـههمانزور و  تاحفـص  هنافـصنم  رگا  دـیدرب  فیرـشت  هک  لزنمب  هّللا  ءاـش  نا 
ام رـس  رب  ینابایب  دزد  نآ  دننام  هکنآ  رگم  هدوبن  راک  رد  یتبغر  اضر و  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  اعطق  دـیوش  قیقد  میدومن  نایب  هتـشذگ 

. هدوب یضار  میئوگب  اروبجم  ات  دینزب 
میهاوخن میاهداتفین و  یـسک  ناجب  ام  الّوا  میتفیب  مه  ناجب  مینک و  تقد  راک  نیا  رد  دیاب  لاس  دصیـس  رازه و  زا  دعب  ارچ  ام  دیدومرف  ایناث 

دننادـیم حابم  ار  اهنآ  لام  ناج و  هداتفا  نایعیـش  ناجب  هک  دنتـسه  تنـس  لها  نایاقآ  میتسه ، عافد  زا  راچان  تالمح  لباقم  رد  هکلب  داـتفا 
رفاک كرشم و  میئامنیم  تابثا  هدومن و  هلباقم  اهارکا  ام  دنیامنیم  یفرعم  ربخیب  ماوع  لباقم  رد  تعدب  لها  رفاک و  كرـشم و  ار  ام  یتقو 

. میئامنیم كاپ  يدیحوت  هدیقع  نیاب  راختفا  میتسه و  كاپ  دّحوم  نمؤم و  هکلب  میتسین 

دشابن هناروکروک  دیاب  تناید  لوبق 

دیدومن نایب  هک  یقیرطب  ۀعبرأ  ءافلخ  دهدیم  ناشن  خـیرات  نایرج  نوچ  هک  دوشیمن  يدـیلقت  ینید  دـیاقع  مدومن  ضرع  لبق  ياهبـش  اثلاث 
لقع و لئالد  اب  هکنآ  لاح  میوش و  میلـست  میریگ و  رارق  فالـسا  راتفر  هیور و  تاداع و  ریثأت  تحت  هناروکروک  مه  اـم  دـندش  رادـمامز 
امـش و اـم و  نیخروم  هکنیا  زا  سپ  میاـمنیم  ضرع  ارارکت  يدـیلقت  هن  دـشاب  یقیقحت  دـیاب  دـیاقع  لوصا  هک  تسا  قـقحم  تباـث و  لـقن 

یبا زا  ّتیعبت  دیاب  دنتفگ  ياهقرف  دش  داجیا  تما  رد  یگهتـسدود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  دنتـشون  تما  روهمج 
تعاطا یلع  تعاطا  دومرف  تفرگ و  یلع  يارب  تعیب  ناناملـسم  زا  هک  هّللا  لوسر  رماب  دیاب  تسا  یلع  اب  قح  دنتفگ  یتعامج  دومن و  رکب 

. دومن یلع  زا  تعاطا  تیعبت و  تسا ، نم  اب  تفلاخم  یلع  اب  تفلاخم  نم و 
هتبلا مینک و  يوریپ  میدـید  قح  ار  یقیرط  ره  هدومن  يواکجنک  میونـشب و  ار  نیفرط  لئالد  هک  میراد  هفیظو  امـش  اـم و  دارفا  زا  يدرف  ره 
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. دشاب مئاق  وا  رب  قطنم  لقن و  لقع و  لئالد  هک  تسا  قح  یقیرط  نآ 
ماهدومن لوبق  هناروکروک  تداع  يور  ار  عیشت  قح  بهذم  هدومن و  دادجا  ءابآ و  فالسا و  دیلقت  یعاد  هک  دیئامرفیم  لایخ  امش 

مدومن اهتقد  لاعتم  راگدرورپ  لازی  ـال  تاذ  تفرعم  رد  لوا  مدوب  قح  هار  يوجتـسج  رد  متخانـش  ار  دوخ  هک  يزور  نآ  زا  مسق  ادـخب  هن 
. مدش كاپ  دّحوم  هّللا  دمحب  ات  مدومن  هعلاطم  ار  قرف  ریاس  نییّدام و  دیاقع 

تاثحابم و تارظانم و  یموق  ره  ءاملع  اب  اهنآ  ياهباتک  هعلاطم  رب  هوالع  مدـش  دراو  للم  باـبرا  تاوعد  هقیرط  ءاـیبنا و  تلاـسر  رد  زین  و 
هیلع و هللا  یلص  هّللا  دبع  نب  دمحم  هّللا  لوسر  مدجما  ّدج  تباث و  یعاد  رب  مالسا  سدقم  نید  تیناقح  هرخالاب  ات  مدومن  رایسب  تاقیقحت 

. متسناد ناهرب  لیلد و  اب  ءایبنالا  متاخ  ار  هلآ 
هعیـش و  ) نیقیرف لئالد  هکلب  متفرگن  رارق  ءابآ  فالـسا و  ریثأت  تحت  هناروکروک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  قیرط  رد  نینچمه  و 
اب هک  مریگیم  هاوگ  دـهاش و  ار  ادـخ  مدومن ، هعلاطم  هناـقیقد  ار  فـالخ  لـها  بتک  اهدـص  مدومن  یـسررب  هناـفرطیب  هناـقیقد و  ار  ینس )

ینـس ءاملع  رباکا  هربتعم  ياهباتک  قاروا  ناـیم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  اـنالوم  تفـالخ  تیـالو و  تقیقح  هنـالقاع  تارکفت 
. مروآ تسدب 

ءاملع بتکب  باب  نیا  رد  مدومن  هعلاطم  ار  تعامج  ءاـملع  هّمهم  بتک  وگاـعد  هک  يردـقب  میوگب  مناوتیم  تفـالخ  تماـما و  ماـقم  رد  و 
. مدومنن يدایز  تقد  هعیش 

. تسا دوجوم  لمکأ  متأ و  وحنب  تعامج  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هدمآ  تماما  تابثا  رب  هعیش  ءاملع  بتک  رد  هک  یلئالد  اریز 
هیآ و ره  يارب  فالسألل  اعبت  امش  ءاملع  میرگنیم  هناقیمع  ام  یلو  دینکیم  هعلاطم  یحطس  رابخا  تایآ و  زا  ار  لئالد  نآ  نایاقآ  امش  اهتنم 

یقیقح يانعم  ریغ  رب  لمح  هدومن و  هکحـضم  تـالیوأت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـنالوم  تفـالخ  تاـبثا  رب  تسا  حیرـص  صن  هک  ربخ 
. دنیامنیم

ّیلو اّیلع  ّنا  دهـشا  تفگ  دهاوخ  ام  دننام  رایتخایب  دـیامن  هعلاطم  ار  تعامج  ءاملع  رباکا  بتک  هناقیمع  هناقیقد و  يدرف  ره  هکنآ  لاح  و 
. هقلخ یلع  هتّجح  هلوسر و  ۀفیلخ  هّللا و 

لمع نیا  میرآ  رامـشب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  مدـقم  ار  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  میئاـمن  نیخروم  راـتفگ  زا  يوریپ  تسبوخ  دـیدومرف  اـثلاث 
. تسا نکمم  ریغ  لقن  لقع و  دعاوق  يور 

. ددرگ فالسا  دّلقم  دناوتیمن  هناروکروک  تسا  رکف  ملع و  لقع و  هوقب  ناویح  زا  ناسنا  قرف  هکنآ  يارب 
دنیامن یفرعم  تهاقف  مانب  هیقف  نآ  ياجب  ار  یئوگهلئـسم  ای  ضحم  یماع  درف  کی  دـنوش  عمج  رگیزاب  هدـع  کی  دریمب  یهیقف  رگا  ـالثم 

نآ هک  ددرگ  موـلعم  ناـحتما  قـیقحت و  ماـقم  رد  رگا  اـصوصخم  دـنیامنب  وگهلئـسم  اـی  اـمن  هـیقف  یماـع  نآ  زا  دـیلقت  تـسا  مدرم  رب  اـیآ 
قح ملاع  ندوب  اب  هکنآ  هچ  تسا  مارح  وا  زا  دـیلقت  تیعبت و  لقن  لقع و  مکحب  اـعطق  درادـن  ياهرهب  تهاـقف  ملع  زا  تهاـقف  نیـشندنسم 

. تسین زئاج  لهاج  رب  مدقت 
رما رد  مدقت  قح  دش  تباث  هدراو  صوصن  رب  هوالع  مالّـسلا  هیلع  یلع  یملع  قح  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تالوقنم  دعاوق و  يور  یتقو  سپ 

. دشابیم لقن  لقع و  لوبق  دروم  ظوفحم و  ترضح  نآ  يارب  تفالخ 
. دشابیم مومذم  القن  القع و  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ملع  باب  هک  ترضح  نآ  زا  فارحنا  و 

هام و هس  لاس و  ود  تدـم  رکب  یبأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  زا  دـعب  هک  میراد  قیدـصت  هتبلا  یخیرات  عیاقو  ۀـهج  زا  اما  و 
. دندومن یتامدخ  دوخ  هبونب  کی  ره  دندش و  تفالخ  نیشندنسم  لاس  هدزاود  تدم  نامثع  وأ  زا  دعب  لاس و  هد  تدم  رمع  وا  زا  دعب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ملع  باب  مالّـسلا  هیلع  یلع  میناوتب  ام  هک  دـیامنیمن  ناهرب  لقن و  لقع و  زا  يریگولج  روما  نیا  مامت  یلو 
. مینادب اهنآ  زا  رخؤم  تقیقح  عقاو و  رد  ار 
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هک تافاص )  ) هروس 37 هیآ 24  لیذ  ةدوملا  عیبانی  باب 37  نمض  رد ص 112  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  اریز 
زا يزاغم و  باـتک  بحاـص  یبلّطم  قاحـسا  نب  دّـمحم  زا  یناهفـصا و  میعن  وبا  زا  یملید و  سودرف  زا  َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  دـیامرفیم 
نبا زا  یـضعب  يردـخ و  دیعـس  وبا  زا  یـضعب  سابع و  نبا  زا  یـضعب  اعیمج  یلزاغم  نبا  زا  یمزراوخ و  بیطخ  زا  ینیومح و  زا  مکاح و 

زا دنوشیم  هدرک  لاؤس  اهنآ  ینعی  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ۀیالو  نع  نولوئسم  مّهنا  دناهدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دوعـسم 
. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو 

زا ریرج  نبا  زا  بلاطلا  تیاـفک  باب 62  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  ۀـمالا و  صاوخ  ةرکذـت  رد ص 10  يزوج  نبا  طبـس  زین  و 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  دارم  هک  هدروآ  هیآ  لیذ  سابع  نبا 

مالّسلا هیلع  یلع  تعاطاب  ربمغیپ  ندومن  رما 

دنروبجم ناناملسم  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  دیامرفیم  هک  رشح )  ) هروس 59 زا  هیآ 7  مکحب  اهنیا  همه  رب  هوالع 
بتک رد  هچنانچ   ) میئامنیم هعجارم  ترـضح  نآ  تاشیامرفب  یتقو  اذلف  دنیامن  تعاطا  هدومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنآ 

وا تعاطاب  رما  یفرعم و  دوخ  ملع  باب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تما  مامت  ناـیم  رد  ترـضح  نآ  هک  منیبیم  هدـیدرگ ) تبث  ناـتدوخ  هربتعم 
. هدومرف دوخ  تعاطا  اب  مأوت  ار  وا  تعاطا  هدومن و 

رد یفنح  نامیلـس  هچنانچ  دناهتـشون  نارگید  بقانم و  رد  یمزراوخ  یبقعلا و  ریاخذ  رد  مرحلا  ماما  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  هچنانچ 
رـشعم ای  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـناهدومن  لقن  بلاطلا  تیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هدوملا و  عیبانی 
نآرقلا نآرقلا و  عم  ّهنا  هوعّبتا  هومرکا و  هّوبحاف و  ّیلع  اذه  لاق  یلب  اولاق  ادبا  يدعب  اّولـضت  نل  هب  متکّـسمت  نا  ام  یلع  مّکلدا  الا  راصنالا 

. هتلق يذلاب  ینربخا  لیئاربج  ّناف  يدرلا  یلع  مکلدی  يدهلا و ال  یلا  مکیدهی  هنا  هعم 
رسای راّمعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدیناسر  ضرعب  شدانسا  اب  هتشذگ  ياهبش  هچنانچ  دندیناسر  امب  امـش  ءاملع  رباکا  زین  و 

: دومرف
. سانلا نع  ّلخ  ّیلع و  يداو  کلساف  ایداو  ّیلع  کلس  ایداو و  مهّلک  سانلا  کلس  نا 

هیـضام یلایل  رد  هک  هّللا  عاطا  دقف  ینعاطا  نم  ینعاطا و  دقف  ایلع  عاطا  نم  دومرف  هتوافتم  هنمزأ  هفلتخم و  هنکمأ  رد  ررکم  رد  ررکم  زین  و 
. مداد حرش  ادنسم  الصفم و 

دیورب و ار  یلع  هار  دیشاب  یلع  وریپ  دومرف  رما  ترضح  نآ  هک  هدیسر  يونعم  رتاوت  دحب  رایسب و  امـش  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
. دیراذگب ار  نارگید  هار 

ملع باب  ای  تیاده  هار  نم  زا  دعب  دشاب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدیدن  ربخ  کی  یتح  امـش  بتک  رد  سکع  رب  یلو 
فرط زا  لـعج  هفرط و  کـی  عوـضوم و  هک  يراـبخا  دـیاهدید  امـش  رگا  دـشابیم  ناـمثع  اـی  رمع و  اـی  رکب و  یبا  نم  هفیلخ  یـصو و  نم 

. تشاد مهاوخ  ار  نانتما  لامک  دیهد  هئارإ  دشابن  نّویوما  نّویرکب و 
ار ترضح  نآ  ناسلب  هفیلخ  یصو و  تیاده و  هار  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ملع  باب  مالّسلا  هیلع  یلع  دیئوگیم  امش  لاح  نیا  اب 

بتک رد  هدش و  هّللا  لوسر  فرط  زا  ترـضح  نآ  يوریپ  تعباتم و  تعاطاب و  رما  هک  یتادـیکأت  همه  نآ  اب  میراذـگب و  مراهچ  هبترم  رد 
رد اهنآ  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یناـسک  مینک  يوریپ  میورب و  خـیرات  درک  لـمع  یپ  هناروکروک  هدومن  یـشوپمشچ  تسا  رپ  اـمش 
هّللا دـنع  لوئـسم  لقن و  لقع و  هرخـسم  دروم  میورب  ار  هار  نیا  رگا  تسا و  نکمم  يرما  نینچ  اـیآ  هدیـسرن  يروتـسد  هیلع  عمجم  راـبخا 

!؟ دوب میهاوخن 
كاپ فاصنإ  نادـجو و  اب  ار  رما  نیا  تواضق  میاهدومنن  ار  ترـضح  نآ  رماوأ  هّللا و  لوسر  تفلاخم  میورب  امـش  راـتفگ  یپ  رد  رگا  اـیآ 
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. میراذگیم مرتحم  نایاقآ 

دننک يراکمه  نایعیش  اب  دنهاوخیمن  تنس  لها  ءاملع 

اهامـش هکنیا  يارب  تسا  یندـشن  مهنیا  مینک  يراکمه  مه  اب  یعفاش ) یلبنح و  یکلام و  یفنح و   ) ۀـعبرأ بهاذـم  دـننام  دـیدومرف  اـعبار 
نیب تسا  یهیدب  دیناوخیم ! رفاک  كرشم و  یضفار و  تمهت  ءارتفا و  اب  ار  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  نایعیش و  ناهرب  لیلد و  نودب 

. دش دهاوخن  عمج  زگره  نمؤم  كرشم و 
کیرشت میرضاح  مدقـشیپ و  هنامیمـص  ام  یعفاش  یلبنح و  یکلام و  یفنح و  ناردارب  نّنـست و  لها  هعماج  اب  قافتا  داحتا و  ماقم  رد  ّالا  و 

مهارف رگید  کی  يارب  یتمحازم  میـشاب و  دازآ  امـش  ام و  یگمه  الالدتـسا  یبهذـم  دـیاقع  قیاقح و  زاربإ  رد  هک  یطرـشب  مینک  یعاـسم 
. مینکن

یلـص ربمغیپ  هرهاط  ترتع  عابتا  دـنراد  لمع  رد  يدازآ  اهیعفاش ) اهیلبنح ، اهیکلام ، اهیفنح ،  ) بهذـم راهچ  عابتا  هک  یمـسق  نامه  و 
. دنشاب دوخ  لامعا  رد  دازآ  مه  اهیرفعج  هلآ  هیلع و  هللا 

کلذ عم  دنیامنیم  قیـسفت  ریفکت و  ار  رگیدـکی  یـضعب  یتح  تسا  دوجوم  هعبرا  بهاذـم  رد  هک  يرایـسب  فالتخا  اب  مینیبیم  یتقو  یلو 
رد يدازآ  هدومن و  هعماج  زا  درط  هدناوخ و  رفاک  كرشم و  ار  هراچیب  نایعیش  یلو  دیهدیم ، لمع  رد  يدازآ  اهنآب  ناملسم و  ار  همه  امش 

. دوریم يراکمه  داحتا و  دیما  هنوگچ  دیئامنیم  بلس  اهنآ  زا  ار  تدابع  لمع و 

تبرت رب  هدجس  رد  فالتخا 

ار دّحوم  نایعیـش  هدومن و  تب  هب  یفرعم  ماوع  رظن  رد  ار  تبرت  كاخ و  دینکیم  اپرب  یبالقنا  هچ  دـینیبب  تبرت  رب  ندرک  هدجـس  يارب  امش 
؟؟ دیناوخیم تسرپتب 

دینادیم دوخ  امـش  هدش و  هدجـسب  رما  دیجم  نآرق  تایآ  رد  هک  اریز  میئامنیم  كاخب  هدجـس  ربمغیپ  ادـخ و  هزاجا  رماب و  ام  هکنآ  لاح  و 
. دومن هدجس  دیاب  زیچ  هچ  رب  هک  تسا  فالتخا  امش  ام و  هدجس  قیرط  رد  اهتنم  ندراذگ  نیمز  يور  تروص  ینعی  هدجس  هک 

. دورب نایم  زا  اهینیبدب  نیا  دوشن و  عقاو  فالتخا  ات  دیئامنیمن  هدجس  ناناملسم  مامت  دننام  امش  ارچ  خیش :
یهاگ هک  دـیراد  فالتخا  ردـق  نآ  لوصا  رد  هکلب  تاعورف  ذـخأ  رد  اهیلبنح  اهیکلام و  اهیفنح و  اب  ارچ  اهیعفاش  نایاقآ  امـش  الّوا  یعاد :

. دوشن ادیپ  هملک  فالتخا  ات  دیئامن  ادیپ  هدیقع  کی  مه  اب  یگمه  تسا  بوخ  ددرگیم  رگیدکی  ریفکت  قیسفت و  هب  رجنم 
لبنح نب  دـمحا  ای  کلام  ای  مظعا  ماما  یعفاش و  ماما  دـننام  یهیقف  زا  ّتیعبت  هک  ام  زا  هفیاط  هقرف و  ره  دراد  فالتخا  اـهقف  ياواـتف  خـیش :

. دنشابیم روجأم  باثم و  دنیامنب  مهنع  هّللا  یضر 

رثات اب  مأوت  تقیقح  زاربا 

يوریپ اهنآ و  زا  ضعب  شناد  ملع و  تهج  زج  اهنآ  تعباتم  رب  یلیلد  هک  هعبرا  ءاـهقف  زا  ّتیعبت  دـیهد  فاـصنا  مسق  ادـخب  ار  امـش  یعاد :
دنچ ره  ول  و   ) دراد رجا  باوث و  تسین  تسد  رد  تسا ) هدومن  لـقن  طـطخ  رد  يزیرقم  هماـّلع  هچنآ  رباـنب  سربیب ،  ) رماوأ زا  هناروکروک 

هوالع هک  تلاسر  تیب  لها  هرهاط و  ترتع  زا  همئأ  رماوأ  زا  تعاطا  ّتیعبت و  یلو  دنـشاب ) هتـشاد  مه  اب  عورف  لوصا و  رد  هملک  فالتخا 
هحیرـص صوصن  زین  دنراد و  ناعذا  هسدقم  تاوذ  نآ  ّتیهقفأ  ّتیملعأب و  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  اهنآ  ياوقت  شناد و  ملع و  بتارم  رب 

ار تکاله  اهنآ و  تعباتم  رد  ار  تاجن  یفرعم و  نآرقلا  لیدـع  ار  لیلج  نادـناخ  نآ  هک  تسا  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 
!!!؟ تسا رفک  كرش و  دناهداد  رارق  نانآ  تفلاخم  رد 
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زا زگره  هک  دشابیم  تراهط  تیب  لها  ترتع و  ضغب  ّبحب و  رظان  هکلب  تسین  هملک  فالتخاب  طوبرم  اهینیبدـب  هک  دـیئامن  قیدـصت  سپ 
دسح و هنیک و  دقح و  زا  ار  لد  نطاب  ندومن  یّفصم  هدیدنسپان و  تافص  هلیذر و  قالخا  زا  سفن  هیفصت  زا  دعب  رگم  تفر  دهاوخن  نایم 

. ندیدرگ فاصنا  ماقم  دجاو 
همئأ ياواتف  بلاغ  هکنآ  اب  تسا  رایـسب  امـش  هعبرا  بهاذـم  نیب  تاید  ات  تراهط  زا  ماـکحا  عورف  لوصا و  رد  تاـفالتخا  لـیبق  نیا  اـّلا  و 
یلو دیرادن  دب  رظن  چیه  اواتف  نآب  نیلماع  یتفم و  هرابرد  اهامـش  کلذ  عم  تسا  دیجم  نآرق  حیرـص  ّصن  فالخ  رب  امـش  ياهقف  هعبرا و 

. دیناوخیم تسرپتب  رفاک و  كرشم و  دنیامنیم  كاپ  كاخ  رب  هدجس  دیجم  نآرق  مکحب  هک  ار  نایعیش  هعماج 
ینعم تسین و  فرح  رگا  مدنمـشهاوخ  دناهداد  يوتف  دیجم  مالک  فالخ  رب  مهنع  هّللا  یـضر  تعامج  ءاهقف  ۀعبرأ و  همئأ  اجک  رد  خیش :

. دیئامرف نایب  دراد 
میامن نایب  ار  اهنآ  مامت  مناوتیمن  تقو  قیض  اب  هک  دناهداد  مکح  روهمج  ياوتف  هکلب  حیرص  ّصن  فالخ  رب  ماکحا  زا  يرایسب  رد  یعاد :
باتکب دیئامن  هعجارم  تسا  بوخ  دناهدومن  فیلأت  بهاذملا  نیب  هیفالخ  لئاسم  رد  يرایـسب  بتک  ناتدوخ  ءاهقف  رباکا  هکنیا  زا  هتـشذگ 

یلع نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا  ۀـّیمامالا  ۀـفئاطلا  خیـش  قفوملا  مامالا  راوگرزب  خیـش  فینـصت  هقفلا ) یف  فالخلا  لئاسم   ) تمظع اب 
عمج و تاید  باب  رخآ  ات  تراهط  باب  زا  یصوصخ  رظن  لامعإ  نودب  ار  مالسا  ءاهقف  تافالتخا  عیمج  هک  یسوّدقلا  هّرس  سّدق  یسوطلا 

سلجم لها  نایاقآ  هک  بلطم  ندـش  نشور  هنومن و  يارب  یلو  دـشابیم ، نکمم  ریغ  اهنآ  مامت  لقن  هک  دـناهدراذگ  ملع  لـها  سرتسد  رد 
ياواتف عوضوم  کی  نیمه  رد  دینادب  هک  میامنیم  هراشا  ارصتخم  عوضوم  کیب  میتسین  تمهت  اجیب و  نداد  تبـسن  فرح و  لها  ام  دننادب 

!! تسا هدش  هداد  دیجم  هّللا  مالک  صن  فالخ  رب  حیرص 
. تسا هدش  هداد  فالخ  رب  ياواتف  نآ  رد  هک  تسا  عوضوم  مادک  دیئامرفب  خیش :

دومن ممیت  دیاب  وضو  لسغ و  يارب  بآ  نادقف  رد 

ّتنس یهاگ  بجاو و  یهاگ  هک  دشابیم  قلطم  بآب  وضو  لسغ و  تراهط  باب  رد  همّلـسم  لامعا  زا  یکی  هک  دینادیم  دوخ  نایاقآ  یعاد :
. ِِقفارَْملا َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  دیامرفیم  هدئام )  ) هروس 5 هیآ 8  رد  هچنانچ  ددرگیم  بحتسم  و 

ًادیِعَص اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  دیامرفیم  هک  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 46  مکحب  دنباین  اج  ره  دـنهد و  ماجنا  كاپ  حارق و  بآ  اب  ار  وضو  دـیاب 
. ْمُکیِْدیَأ َو  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْسماَف  ًابِّیَط 

بآ دقف  رد  تسا و  مزال  وضو  يارب  بآ  لوا  هبترم  رد  هدشن  هداد  يرگید  روتسد  قش  ود  نیا  زا  ریغ  دیئامنب  ممیت  كاپ  كاخ  اب  یتسیاب 
هیماما هعماج  زا  نیملـسم  ءاهقف  روهمج  مکح  نیا  رد  رـضح و  رد  ای  رفـس  رد  هاوخ  دنیامنب  بآ  زا  لدب  كاپ  كاخ  اب  مّمیت  رگید  عنام  ای 

. دنراد قافتا  مهریغ  اهیلبنح و  اهیعفاش و  اهیکلام و  هیرشعانثا و 

دنهد ماجنا  ذیبن  اب  ار  وضو  لسغ و  لمع  بآ  دقف  رد  رفاسم  هکنیا  رب  هفینح  وبا  ياوتف 

ذیبن اب  دنباین  بآ  رگا  رفـس  رد  هک  دنکیم  مکح  يداوسیب ) ینعی  تسا  سایق  يور  شیاواتف  بلاغ  هک   ) هفینح وبا  امـش  مظعا  ماما  نکل  و 
! دنهد ماجنا  ار  وضو  لسغ و  لمع  رمت 

. تسین زیاج  فاضم  اب  وضو  هدیدرگ و  جوزمم  نآ  ریغ  امرخ و  اب  هک  فاضم  تسا  یعیام  ذیبن  دینادیم  همه  هکنآ  لاح  و 
. هداد رارق  كاپ  كاخ  اب  ممیت  بآ  دقف  رد  كاپ و  صلاخ  بآب  ار  ریهطت  زامن  ءادا  يارب  دیجم  نآرق  هکنیاب  رظن  سپ 
!! دیجم نآرق  نّیب  ّصن  حیرص و  مکح  اب  تسا  یتفلاخم  هداد  ذیبن  اب  يوضو  لسغب و  يوتف  هفینح  وبا  مظعا  ماما  نوچ 

. رکسملا ذیبنلاب و ال  ءوضولا  زوجی  ناونعب ال  دراد  یباب  دوخ  حیحص  رد  يراخب  هکنآ  لاح  و 
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دومن و دـیاب  ممیت  دـشابن  بآ  رگا  هک  مقفاوم  الماک  امـش  نایب  اب  متـسه و  هنع  هّللا  یـضر  یعفاش  ماما  بهذـم  رد  ریقح  هکنیا  اـب  ظـفاح :
. دشابن شیب  یترهش  هنع  هّللا  یضر  هفینح  وبا  ماما  ياوتف  رد  منکیم  نامگ  یلو  تسین  زیاج  ذیبن  اب  ریهطت  ام  بهذمب 

هلوقنم تارتاوتم  زا  هفینح  وبا  ماما  زا  يوتف  نیا  لقن  ّالا  دیدومن و  هبحاص  یـضری  امب ال  عافد  بلطم  تقیقحب  ملع  اب  یلاعبانج  اعطق  یعاد :
رد هدئام  هروس  رد  ممیت  هیآ  لیذ  بیغلا  حیتافم  ریسفت  میـس  دلج  رد ص 552  يزار  رخف  ماما  مراد  رظن  رد  یعاد  لاـحلا  هچنآ  دـشابیم و 

. رفسلا یف  کلذ  زوجی  هّللا  همحر  هفینح  وبا  لاق  رمتلا و  ذیبنب  ءوضولا  زوجی  هّللا ال  همحر  یعفاشلا  لاق  دیوگ  مجنپ  هلئسم 
. دیامنیم ار  هفینح  وبا  ياوتف  مکح و  لقن  دهتجملا  ۀیادب  رد  دشر  نبا  گرزب  فوسلیف  زین  و 

نیاب ار  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لمع  ۀحارـص  يرابخا  هکنآ  لاح  دناهداد و  يوتف  صن  فالخ  رب  دیئامرفیم  امـش  هنوگچ  خیش :
. دناسریم ینعم 

. دیئامرف نایب  دیراد  رظن  رد  رگا  ار  اهربخ  نآ  زا  یکی  تسا  نکمم  یعاد :
ۀلیل یف  هل  لاق  هّللا  لوسر  ّنا  هک  دیامنیم  لقن  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  زا  ثیرح  نب  ورمع  یلوم  دیز  یبا  هک  تسا  يربخ  اهنآ  هلمج  زا  خـیش :

. أضوتف روهط  ءام  ۀبّیط و  ةرمت  لاق  ةوادا  یف  ذیبن  نم  ءیش  ّالا  لاق ال  روهط  كدنع  ّنجلا 
نب سیق  زا  هعیهل  نب  هّللا  دبع  زا  یقـشمد  يرهاط  دّمحم  نب  ناورم  زا  یقـشمد  لالحلا  حیبص  نب  دـیلو  نب  سابع  هک  تسا  يربخ  رگید  و 

نجلا ۀلیل  هل  لاق  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ّنا  تفگ  هک  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  زا  سابع  نب  هّللا  دـبع  زا  یناعنـص  شنح  زا  جاجح 
. هب أضوتف  هیلع  تببصف  لاق  ّیلع  بص  روهط  ءام  ۀبّیط و  ةرمت  هّللا  لوسر  لاق  ۀحیطس  یف  اذیبن  ّالا  لاق ال  ءام  کعم 

انماما اذلف  دشابیم  بانج  نآ  لمع  زا  رتالاب  لیلد  صن و  مادک  تسا  ۀجح  ام  يارب  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لمع  تسا  یهیدـب 
. دناهداد زاوجب  يوتف  ربمغیپ  لمع  يور  مظعالا 

نشور رتهب  بلطم  ات  دیدومرف  لیلد  هماقا  هک  مدش  نونمم  هچرگ  دوب  امـش  نایب  نیا  زا  رتهب  دیدومرفیم  توکـس  رگا  منکیم  نامگ  یعاد :
. دناهدومن مکح  سایق  يور  قمعت  نودب  هدومن  هطسفس  اهنآ  نایاوشیپ  تسا  ام  اب  قح  هک  دننادب  ننست  لها  ناردارب  نایاقآ  ددرگ و 

. میوش عوضوم  لصا  دراو  دعب  مینک و  ثحب  ثیدح  دانسا  تاور و  فارطا  رد  البق  تسبوخ 
دناهدومن لقن  هریغ  يذـمرت و  هچنانچ  دـشابیم  دودرم  ثیدـح  لـها  دزن  رد  تسا و  لاـحلا  لوهجم  ثیرح  نب  ورمع  یلوم  دـیز  یبا  ـالوا 

مکاح درادن و  تحص  هدومن  لقن  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  زا  هک  یثیدح  هدشن و  هتخانـش  درم  نیا  دیوگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  اصوصخم 
ناتدوخ ءاملع  رباکا  ۀـهج  نیمهب  هدروآ  رامـشب  ءافعـض  زا  ار  وا  يراخب  هدـیدرگن و  لـقن  ثیدـح  نیا  زا  ریغ  لوهجم  مدآ  نیا  زا  دـیوگ 

مکح رکـسملا  ذـیبنلاب و ال  ءوضولا  زوجی  باب ال  لیذ  يراـخب  حیحـص  رب  دوخ  نیحرـش  رد  يراـصنا  ياـیرکز  خیـش  ینالطـسق و  دـننام 
. دناهدومن ثیدح  نیا  فیعضتب 

. تسا دودرم  یتاهجب  مود  ثیدح  اما  و 
. دناهدومنن لقن  ءاملع  زا  يدحا  قیرط  نیاب  ینیوزق  هجام  نبا  زا  ریغ  ار  ثیدح  نیا  هکنآ  الوا 

نازیم رد  یبهذ  هچنانچ  تسا  ثیدـح  نیا  رد  تاور  هلـسلس  ندوب  شودـخم  حورجم و  دوخ  ننـس  رد  ءاملع  رباکا  لـقن  مدـع  تلع  اـیناث 
. دناهدومن كرت  ار  وا  لیدعت  حرج و  بابرا  هذباهج  اذلف  دشابیمن  قوثو  لحم  دیلو  نب  سابع  هک  هدروآ  ار  لاوقا  لقن  لادتعالا 

ار هعیهل  نب  هّللا  دبع  نینچمه  دناهدومن و  ار  وا  فعـض  تابثا  یبهذ  مزح و  نبا  هدوب و  هئجرم  ناهارمگ  زا  يرهاط  دّمحم  نب  ناورم  زین  و 
. دناهدومن فیعضت  لیدعت  حرج و  ءاملع  رباکا  زین 

نآ دوخ  يدوخب  اعطق  ددرگ  ناتدوخ  ءاملع  رباـکا  كورتم  هک  دوش  ادـیپ  داـسف  فعـض و  ردـق  نآ  یثیدـح  تاور  هلـسلس  رد  یتقو  سپ 
. دوشیم طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ثیدح 

رد دواد  یبا  هچنانچ  هدوبن  ترضح  نآ  اب  يدحا  نجلا  ۀلیل  رد  دناهدومن  لقن  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  زا  ناتدوخ  ءاملع  هک  يرابخا  ربانب  اثلاث 
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لوسر عم  مکنم  ناک  نم  دندومن  لاؤس  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  هک  دناهدومن  لقن  همقلع  زا  حیحص  رد  يذمرت  و  ءوضولا ) باب   ) دوخ ننس 
. اّنم دحا  هعم  ناک  ام  لاقف  ّنجلا  ۀلیل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا 

لبق ام  خسان  اعطق  مکح  نیا  سپ  هدیدرگ  لزان  هنیدم  رد  نیرـسفم  مومع  قافتاب  مّمیت  هیآ  هدوب و  ترجه  زا  لبق  هکم  رد  نجلا  ۀلیل  اعبار 
. دندادن زاوج  رب  يوتف  مهریغ  کلام و  ماما  یعفاش و  ماما  دننام  ناتدوخ  گرزب  ءاهقف  تهج  نیمهب  هدوب و 

رد ممیتب  مکح  هنیدم و  رد  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  دنیامنب  مّمیت  دیاب  امتح  ارفس  ارضح و  بآ  دقف  رد  هک  هدمآ  هنیدم  رد  مکح  نیا  هوالعب 
. تسا بیجع  یلیخ  فیعض  لاحلا  لوهجم  تاور  هلسلس  اب  لوعجم  یثیدح  دانتساب  ذیبن  اب  وضوب  نداد  يوتف  بآ  دقف 

وبا داهتجا  رب  هّحـص  هدعاق  نیا  يور  دنهد و  رارق  نآرق  لباقم  رد  ّصن  ار  یلوهجم  رابخا  هک  تسا  خیـش  بانج  شیامرف  همه  زا  بجعا  و 
!؟ دنراذگیم دیجم  هّللا  مالک  ّصن  لباقم  هفینح 

؟ نآ ندروخ  تسا  مارح  هک  تسا  رکسم  بارش  نامه  رمت  ذیبن  زا  دارم  بحاص  هلبق  باون :
شوخ ات  دـنزیریم  امرخ  نآ  رد  هک  یبآ  زا  تسا  ترابع  نآ  تسین و  هدنروآرکـس  هک  تسا  لـالح  یمـسق  تسا  مسق  ود  رب  ذـیبن  یعاد :

. امرخ هدرشف  تبرش  ینعی  ذیبن  مانب  تسا  یفاضم  بآ  ابیرقت  هک  دنامیم  نآ  يور  رب  یفاص  بآ  دش  نیشنهت  یتقو  ددرگ  معط 
هک تسا  رکـسم  ریغ  ذـیبن  دـشابیم  زاوجب  هفینح  وبا  ماـما  ياوتف  دروـم  هک  اـم  ثحب  عوـضوم  دـشابیم  رکـسم  هک  تسا  مارح  رگید  مسق  و 

دراد یباب  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  هک  مدومن  ضرع  ـالبق  هچناـنچ  تسین  یفـالخ  ادـبا  تارکـسمب  وضو  تمرح  رد  ـالا  دـشاب و  خوبطم 
. رکسملا ذیبنلاب و ال  ءوضولا  زوجی  ناونعب ال 

نآرق حیرص  صن  فالخ  رب  وضو  رد  اهاپ  نتسشب  تنس  لها  نداد  يوتف 

تسا اهاپ  رس و  ندومن  حسم  اهتسد  تروص و  نتسش  زا  دعب  میدومن  تئارق  البق  هک  ياهیآ  مکحب  وضو  روتسد  رد  همّلسم  دراوم  هلمج  زا 
. ِْنیَبْعَْکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِسُؤُِرب  اوُحَْسما  َو  دراد  تحارص  هیآ  رد  هچنانچ  دشاب  اپ  تشپ  يدنلب  هک  نیبعکب  ات 

. تسا دیعب  هلصاف  حسم  لسغ و  نیب  هکنآ  لاح  اهاپ و  نتسشب  دنهدیم  اوتف  حیرص  صن  نیا  فالخ  رب  امش  ءاهقف  روهمج  یلو 
. دراد نیلجر  لسغ  رب  تلالد  رایسب  رابخا  خیش :

خـسن تسا  یهیدب  تسا و  دودرم  اعطق  دـشاب  صن  فلاخم  رابخا  رگا  ّالا  دـشاب و  ّصن  دـیؤم  هک  تسا  لوبق  دروم  یتقو  رابخا  الوا  یعاد :
. تسین زیاج  ادبا  دحاو  ربخب  هفیرش  هیآ  حیرص  صن 

هیآ دوخ  قوطنم  هک  دـش  دـیهاوخ  هجوتم  دـیوش  قیقد  يردـق  نایاقآ  رگا  لـسغ و  هن  دـیامنیم  حـسم  رب  مکح  هفیرـش  هیآ  حیرـص  ّصن  و 
نامه سپ  ار  دوخ  ياهتسد  اهتروص و  دیئوشب  ینعی  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  دیامرفیم  هیآ  لوا  رد  هکنآ  هچ  دراد  انعم  نیا  رب  تلالد 
نینچ مه  داد  وش  تسش و  مه  ار  اهتـسد  یتسیاب  تروص  نتـسش  زا  دعب  هکنیا  رب  دینکیم  مکح  مکیدیا  رد  هفطاع  واو  هطـساوب  هک  يروط 

دوخ ياهاپ  یتسیاب  رس  حسم  زا  دعب  ینعی  درادیم  فوطعم  مکسؤرب  ار  مکلجرا  مکلجرا ، مکـسؤرب و  اوحـسما  دیامرفیم و  یناث  مکح  رد 
. دریگیمن ار  حسم  ياج  لسغ  اعطق  دیئامن و  حسم  مه  ار 

حسم ار  یکی  هکنآ  هن  دومن  حسم  ابوجو  یتسیاب  مه  ار  اهاپ  رس و  تسش  دیاب  وضو  رد  ابوجو  ار  اهتـسد  تروص و  هک  یمـسق  نامه  سپ 
. ددرگیم ینعمیب  هفطاع  واو  دننک  نینچ  رگا  دنهد و  لسغ  ار  يرگید  و 

هار وا  ماکحا  رد  یتخـس  تقـشم و  هدـمآ  تلوهـس  لامک  رد  مالـسا  هسدـقم  تعیرـش  ماع  فرع  هدـعاق  يور  هرهاظ  یناعم  نیا  رب  هوالع 
حـسمب لمع  نوچ  اعطق  سپ  تسین  تقـشم  نآ  حسم  رد  هک  تسا  یتقـشم  عون  کی  اپ  نتـسش  رد  دمهفیم  یلقاع  ره  تسا  یهیدب  درادـن 

. دیامنیم انعم  نیا  رب  مکح  هیآ  رهاظ  هچنانچ  هدیدرگ  يراج  نآ  يور  تعیرش  مکح  تسا  رتلهس 
هک هیآ  رهاظ  بسحب  حـسم  بوجو  رب  دراد  یلّـصفم  نایب  هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ  تسا  ناتدوخ  نیرـسفم  رباـکا  زا  هک  يزار  رخف  ماـما  و 
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. ددرگ امش  رب  تقیقح  فشک  ات  دیئامرف  هعجارم  دوخ  امش  دهدیمن  ار  لّصفم  نایب  نآ  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  کنیا 

نآرق حیرص  صن  فالخ  رب  باروج  همکچب و  حسم  رب  تنس  لها  نداد  يوتف 

ارفس ای  ارضح  ای  ارفس و  تسا  باروج  همکچ و  رب  حسم  زاوجب  مکح  دیجم  نآرق  حیرص  صن  فالخ  رب  اهاپ  نتـسشب  ياوتف  زا  بجعا  و 
!! دشابیم امش  ياهقف  نیب  هک  يرایسب  فالتخا  اب  رضحلا  نود 

رب مکح  نیا  باروـج ) همکچ و  هن  دـیامنیم  اـپرب  حـسمب  مکح  نآرق  اریز   ) دـناهداد مکح  نآرق  حیرـص  صن  فـالخ  رب  هـکنآ  رب  هوـالع 
لزنت ار  مکح  اجنیا  رد  هنوگچ  ار  اپ  دـنیوشب  یتسیاب  تسین و  زیاج  اپ  دوخ  رب  حـسم  رگا  دـشاب  اـپ  نتـسش  هک  دـشابیم  لوا  مکح  فـالخ 

اپ رب  حسم  باروج  همکچ و  رب  حسم  هک  دنادیم  یلقاع  ره  دناهداد و  باروج  همکچ و  رب  حـسم  زاوج  رب  مکح  نتـسش  ياجب  هک  دـناهداد 
!؟ راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دشابیمن 

رب لیلد  ار  لمع  نامه  ءاهقف  اذل  تسا  هدومن  نیفخ  رب  حسم  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هکنیا  رب  دراد  تلالد  يرایـسب  رابخا  خیش :
. دناهتسناد زاوج 

اب تقفاوم  دوش  لقن  ترضح  نآ  زا  هک  يربخ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرفب  انب  هک  ماهدومن  هراشا  انعم  نیاب  ررکم  یعاد :
اذلف دناهدومن  رایسب  ترـضح  نآ  لوق  زا  رابخا  لعج  نید  رد  لالخا  يارب  اهرگیزاب  اهداّیـش و  هکنآ  هچ  تسا ، دودرم  دیامنن  دیجم  نآرق 

. دناهدومن در  هدمآ  نیزاوم  فالخ  رب  نوچ  هدش  لقن  ترضح  نآ  مانب  هک  ار  يرایسب  رابخا  مه  ناتدوخ  گرزب  ءاملع 
تـسا دوجوم  هداعلا  قوف  ضراعت  مه  رابخا  نآ  نیب  دشابیم  دیجم  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  صیخرت  رد  هلوقنم  رابخا  هکنآ  رب  هوالع 

. دناهدومن ینعم  نیاب  رارقا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ 
مهفالتخا ببـس  دیوگ  فالتخا  رد  دصتقملا  ۀیاهن  دهتجملا و  ۀیادب  لوا  دـلج  رد ص 15 و 16  یسلدنا  دشر  نبا  دنمـشناد  میکح  دننام 

هک یـضراعتم  رابخاب  دانتـسا  لالدتـسا و  سپ  کلذ  یف  راثآلا  فالتخا  مهفالتخا  یف  ببـسلا  دـیوگ و  زین  کـلذ و  یف  راـبخالا  ضراـعت 
هـضراعتم رابخا  رد  هک  دینادیم  رتهب  دوخ  هکنآ  هچ  دشابیم  لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  املع  القع و  دـشاب  دـیجم  نآرق  حیرـص  صن  فلاخم 

هکلب هتـشادن  نآرق  اب  تقفاوم  ضراعتم  رابخا  زا  مادـک  چـیه  رگا  دـشاب و  هتـشاد  دـیجم  نآرق  اب  تقفاوم  هک  تسا  لوبق  دروم  يربخ  نآ 
. دندرگیم طقاس  یگمه  دشاب  حیرص  صن  فلاخم 

نآرق حیرص  صن  فالخ  رب  همامع  ندومن  حسم  رب  تّنس  لها  ياوتف 

لصا نیمه  يور  دیئامن  حسم  ار  اهرس  اهتسد ) تروص و  نتسش  زا  دعب   ) مکسؤرب اوحسما  دیامرفیم و  احیرـص  هفیرـش  هیآ  نیمه  رد  زین  و 
رـس رب  دیاب  حـسم  هک  دـناهداد  يوتف  هریغ  یفنح و  یکلام و  یعفاش و  ءاهقف  نینچمه  رهاطلا و  ةرتعلا  ۀـمئألل  اعبت  هّیماما  ءاهقف  میرک  نآرق 

رد يزار  رخف  ماما  هچنانچ  همامع  رب  حـسم  تسا  زئاـج  هک  دـناهداد  يوتف  یعازوا  يروث و  قاحـسا و  لـبنح و  نب  دـمحا  ماـما  یلو  دـشاب 
. تسا هدومن  لقن  دوخ  ریبک  ریسفت 

ناوختـسا و تسوپ و  تشوگ و  زا  تسا  ترابع  رـس  دشابیم  رـس  رب  حسم  زا  ریغ  همامع  يور  رب  حـسم  هک  دـنادیم  یلقاع  ره  هکنآ  لاح  و 
. دیعب نوب  امهنیب  دناهدراذگ ، رس  يور  رب  هک  تسیاهتفاب  ياههچراپ  همامع  یلو  نآب  لصّتم  ياهوم 

تسا مزال  هنافصنم  تواضق  صاخ و  هجوت 

صن فلاخم  ابلاغ  هک  دـشابیم  رایـسب  فالتخإ  امـش  ۀـعبرأ  همئأ  ءاهقف و  نیب  هک  تاید  اـت  تراـهط  زا  ماـکحأ  عیمج  تسا  لـیبق  نیا  زا  و 
. دیراد قلطم  يدازآ  ناتلامعا  رد  کی  ره  دیتسین و  نیبدب  مهب  کلذ  عم  تسنآرق  تایآ  حیرص 
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ياواتف نینچ  مه  و  دـنهدیم ، ذـیبن  بآ  اب  وضو  تراهطب و  يوتف  نیزاوم  مامت  فالخ  رب  هک  دـیناوخیمن  كرـشم  ار  اـهیفنح  هفینح و  وبا 
!!! دیرادیمن دودرم  دنهدیم  دیجم  نآرق  صوصن  فالخ  رب  مه  اب  فلاخم  هک  ار  ءاهقف  ریاس 

دیئامنیم ضارتعا  هدومن و  يریگهدروخ  هدـیدرگ  رداص  نیعمجأ  مهیلع  هّللا  مالـس  دّـمحم  لآ  هرهاـط  ترتع  زا  هک  نایعیـش  لاـمعأب  یلو 
!؟ دیناوخیم رفاک  كرشم و  یضفار و  دنانآرقلا  لیدع  هک  ار  لیلج  نادناخ  نآ  ناوریپ  هکلب 

دننام ارچ  دیئامرفیم  مه  لاحلا  دـشابیم  اهنآ  كرـش  رب  لیلد  نایعیـش  لامعأ  دـیدومرف  هیـضام  یلایل  رد  ررکم  یمـسر  سلجم  نیمه  رد  و 
ود هک  دشابیم  زور  هنابـش  هضیرف  تعکر  هدفه  هک  زامن  لصا  رد  ناناملـسم  مامت  امـش و  ام و  نیب  هکنآ  لاح  دیناوخیمن و  زامن  ناناملـسم 
رد اـهتنم  میلمع  رد  کیرـش  مه  اـب  تسا  تعکر  راـهچ  کـی  ره  ءاـشع  رـصع و  رهظ و  رد  برغم و  رد  تـعکر  هـس  حبـص و  رد  تـعکر 

. تسه نیملسم  قرف  عیمج  نیب  يرایسب  تافالتخا  تاعورف 
وبا  ) امـش هعبرا  ءاهقف  نینچ  مه  و  دشابیم ، فالتخا  احوضو  عورف  لوصا و  رد  اطع  نب  لصاو  يرعـشا و  نسحلا  وبا  نیب  هک  یمـسق  نامه 

يرـصب نسح  يروث و  نایفـس  یعازوا و  روث و  وبا  ریثک و  دواد و  نسح و  دننام  ناتگرزب  ءاهقف  ریاس  و  دمحا ) دّمحم و  کلام و  هفینح و 
. دراد فالتخا  امش  ءاهقف  تانایب  اب  مه  هرهاط  ترتع  زا  همئأ  تانایب  دنراد  فالتخا  مه  اب  هریغ  مالس و  نب  مساق  و 

. ددرگیمن عقاو  تنس  لها  هفلتخم  قرفب  تاضارتعا  نیا  ارچ  دریگ  رارق  ضارتعا  دروم  دیاب  ءاهقف  ياواتف  ءارآ و  فالتخا  رگا 
اهنآ فالخ  رب  ءاهقف  زا  نارگید  دنیامنیم و  هدراب  تالیوأت  ار  هحـضاو  صوصن  دنهدیم و  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  اوتف  ابلاغ  هکنیا  اب 

. مدناسر ناتضرعب  ار  اهنآ  زا  ياهنومن  هک  دینادیمن  اهنآ  رفک  كرش و  رب  لیلد  ار  لمع  يوتف و  نآ  دنهدیم  يأر 
هار لاجنج  راج و  وهایه و  همه  نیا  دـشابیم  يوتف  يار و  فالخ  امـش  ام و  نیب  یعورف  تافالتخا  ریاـس  دـننام  هک  هدجـس  لـمع  رد  یلو 

؟؟؟ دینکیمن انتعا  هتفرگ و  هدیدن  ار  هسبای  هرذعب  ندرک  هدجسب  يوتف  یلو  دناتسرپتب  كرشم و  نایعیش  هک  دیزادنایم 
يواتف ات  تسا  رتکیدزن  دیجم  نآرق  حیرـص  صنب  هرهاّطلا  ۀـمئالل  اعبت  هیماما  ءاهقف  ياوتف  دـیرگنب  قّمعت  فاصنا و  هدـید  اب  رگا  هکنیا  اب 

. امش ءاهقف 
اهنآ رب  دننادیم و  نیمز  ءزج  هداتفا  نیمز  يور  هک  ار  هریغ  عّمشم و  مرچ و  مشیربأ و  هبنپ و  مشپ و  زا  هدش  هتفاب  ياهشرف  امـش  ءاهقف  الثم 

. دنهدیم نآب  يوتف  دنیامنیم و  هدجس 
نیمز ءزج  هریغ  مشیربا و  خن و  مشپ و  زا  هدشهتفاب  ياهـشرف  ایآ  دینک  لاؤس  لحن  للم و  بابرا  ءالقع  ءاملع و  عیمج  زا  رگا  هکنآ  لاح  و 

دندنخیم ناگدنیوگ  مهف  رب  هکلب  دنهدیم  یفنم  باوج  دوشیم  اهنآ  رب  نیمز  قالطا  تسا و 
لکؤی و ال امم ال  ضرالا  هتتبنا  ام  وا  ضرالا  یلعالا  دوجـسلا  زوجی  دنیوگیم ال  هرهاطلا  ةرتعلا  ۀمئالل  اعبت  هک  هیماما  نایعیـش  هعماج  یلو 

. سبلی
!؟ دیناوخیمن كرش  ار  هدیکشخ  تساجنب  هدجس  یلو  دیناوخیم !!! كرشم  هداد  رارق  هلمح  دروم 

. دشابیم ادج  مه  زا  شورف  رب  هدجس  اب  تسا ) یهلا  رما  روتسد و  هک   ) نیمز رب  هدجس  تسا  یهیدب 
دیرادیم و هاگن  اهلغب  رد  هتخاس و  یئاهتب  دننام  كاخ  نآ  زا  یحاولا  البرک و  كاخ  زا  یتاعطق  هب  ار  هدجس  دیهدیم  صاصتخا  امش  خیش :

. تسا نیملسم  هیور  روتسد و  فالخ  رب  احیرص  لمع  نیا  ار  نآ  رب  هدجس  دینادیم  بجاو 
ناهرب لیلد و  نودـب  فالـسألل  اعبت  دـیاهتفرگ  وخ  نآب  هداد و  رارق  امـش  زغم  رد  تیلوفط  زا  هک  یتداع  يور  ار  تالمج  نیا  اعطق  یعاد :

عطق دـیئامنب  تب  هب  ریبعت  ار  كاپ  كاـخ  هک  ندومن  ناـیب  مسق  نیا  تسین  هتـسیاش  يرکف  نشور  فصنم  ملاـع  امـش  لـثم  زا  دـیدومرف و 
تب ار  كاپ  كاخ  هک  دوب  دیهاوخ  لوئسم  تخـس  دیهدب و  ار  گرزب  تناها  تمهت و  نیا  باوج  دیاب  یهلا  لدع  همکحم  رد  هک  دینادب 

!!؟ دیناوخب تسرپتب  كرشم و  ار  تسرپادخ  نیدحوم  و 
ار نایعیش  هیلمع  لئاسر  هیلالدتسا و  هیهقف  بتک  امش  رگا  اوه  يور  هن  دشاب  لیلد  دنـس و  يور  دیاب  ياهدیقع  ره  زا  داقتنا  دقن و  نم  ياقآ 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 447 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ناربخیب  دینکیمن و  یتاضارتعا  نینچ  رگید  هدومن  كرد  ار  دوخ  باوج  دیئامن  هعلاطم  دـشابیم  مومع  سرتسد  رد  پاچ و  امومع  هک 
. دیئامنیمن نیبدب  دوخ  یعیش  ناردارب  هب  ار  ننست  لها  ناردارب 

دننادیمن بجاو  ار  البرک  كاخ  رب  هدجس  نایعیش 

رما نیعمجا  مهیلع  هّللا  ناوضر  هیماما  ءاهقف  هک  دـیدروآ  يوتف  کـی  اـی  ربخ و  کـی  هیلمع  لـئاسر  هیلالدتـسا و  بتک  ماـمت  رد  امـش  رگا 
. میوشیم میلست  امش  تانایب  مامتب  ام  دنشاب  هداد  البرک  كاخ  رب  هدجسب  یبوجو 

نآرق روتـسد  قبط  دـیاب  هدجـس  هک  تسا  دوجوم  هیماما  ءاهقف  عیمج  تاروتـسد  هیلمع  لئاسر  هیلالدتـسا و  هیهقف  بتک  مامت  رد  نم  ياقآ 
هکنآ طرشب  دیوریم  نیمز  زا  هچنآ  رب  ای  دشابن  نداعم  زا  هک  یطرـشب  لمر  نش و  گیر و  گنـس و  كاخ و  زا  دشاب  كاپ  نیمز  رب  دیجم 

. دنیامن هدجس  يرگید  رب  دشابن  کی  ره  رگا  هک  دشابن  یندیشوپ  یندروخ و 
. دیئامنیم هدجس  نآ  رب  زامن  عقوم  رد  دیرادیم و  رب  دوخ  اب  امتح  حاولا  تروصب  البرک  كاخ  زا  یتاعطق  ارچ  سپ  خیش :

هدجس يارب  دوخ  اب  یئاهرهم  نایعیش  نتشادرب  تلع 

اههناخ لزانم و  رد  ابلاغ  میئامنب و  كاپ  نیمز  رب  هدجـس  تسا  یبوجو  رما  نوچ  هک  تسنآ  كاخ  زا  یتاعطق  نتـشاد  دوخ  اب  تلع  یعاد :
دوشیم و نیمز  رب  هدجـس  زا  عنام  اهنآ  خـن و  مشیربأ و  مشپ و  زا  هریغ ، اهدـمن و  اهیلاقب و  تسا  شورفم  تارجح  مامت  دوشیم و  ءادا  زامن 
بوچ و یـشاک و  گنـس و  چگ و  زا  اهنیمز  بلاغ  دننیچرب  هچنانچ  دـنیامنب و  عنام  عفر  دـننیچرب و  ار  اهـشرف  زامن  تقو  رد  تسین  نکمم 

هدومن كاخ  رب  هدجـس  زامن  عقوم  رد  هک  میراد  دوخ  اب  یکاپ  كاخ  تاعطق  اذـل  تسین  زئاج  اهنآ  رب  هدجـس  دـشابیم و  هریغ  کیئازوم و 
زا یتاعطق  اذلف  میئامنیم  یقالت  كاپان  ياهنیمز  اب  ابلاغ  میئامن و  هدجس  كاپ  نیمز  رب  اهقف  روتـسد  قبط  میروبجم  ام  هکنآ  رگید  میـشاب و 

. میئامن هدجس  وا  رب  هک  هتشاد  رضاح  كاپ  نیمز  زا  ياهعطق  میدومن  دروخ  رب  یعنام  اب  اجکره  هک  میرادیم  رب  دوخ  اب  كاپ  نیمز 
. دنیامن هدجس  اهنآ  رب  هک  دننادیم  بجاو  امتح  هتخاس و  رهم  تروصب  یحاولا  البرک  كاخ  زا  نایعیش  مامت  هک  مینیبیم  ام  خیش :

البرک كاخ  رب  ندومن  هدجس  تلع 

رد هک  یتاروتـسد  قبط  ام  مدومن  ضرع  البق  هچنانچ  بوجو  قیرطب  هن  یلو  میئامنیم  البرک  كاـپ  كاـخ  رب  هدجـس  تسا  حیحـص  یعاد :
. مینادیم بجاو  ار  كاپ  نیمز  قلطم  رب  هدجس  هدش  هداد  هیهقف  بتک 

تلیضف بجوم  رتهب و  ینیسح  كاپ  تبرت  رب  هدجس  هدیـسر  دندوب  ءایـشا  صاوخ  رب  هاگآ  هک  تراهط  تیب  لها  زا  هک  يرابخا  ربانب  یلو 
. بوجو روطب  هن  تسا  ناوارف  باوث  و 

هک تسنیا  نآ  رب  لیلد  دناتسرپنیسح و  نایعیـش  هک  دنهدیم  هداد و  ترهـش  بصاون  جراوخ و  عابتا  زا  نارگیزاب  یعمج  هنافـسأتم  یلو 
!!؟ دنیامنیم وا  رهطم  ربق  كاخ  رب  هدجس 

رب سک  ره   ) میتسین مه  تسرپدمحم  تسرپیلع و  هکلب  میتسین  هک  تسرپنیـسح  ادـبا  ام  تسا  رفک  ام  دزن  رد  تالمج  نیا  هکنآ  لاح  و 
مه هدجـس  دیجم  نآرق  روتـسد  قبط  كاپ  كاخ  رب  رگم  میئامنیمن  هدجـس  میـشابیم و  تسرپادخ  طقف  مینادـیم ) رفاک  دـشاب  هدـیقع  نیا 

تلیـضف بجوم  باوث و  یتدایز  ثعاـب  هرهاـط  ترتع  زا  همئا  هدومرفب  هک  ـالبرک  كاـپ  كاـخ  رب  هکلب  تسین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب 
. دشابیم بوجو  قیرطب  هن  مه  نآ  ددرگیم 

رب ار  نآ  ندرک  هدجـس  رد  هک  اجنآ  ات  دریگ  رارق  هجوت  دروم  هک  دـشابیم  یـصئاصخ  ياراد  البرک  كاخ  هک  تسا  مولعم  اـجک  زا  خـیش :
. دنراد مدقم  اهکاخ  ریاس 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تانایب  البرک و  كاخ  صئاصخ 

اهتنم دـشابیمن  ههبـش  کـش و  لـحم  تـسا  یـصئاصخ  راـثآ و  یکاـخ  ره  يارب  هـکنیا  اـهکاخ و  یّتـح  ءایــشا  فـالتخا  رد  ـالوا  یعاد :
. مدرم مومع  هن  دنربیم  یپ  صئاصخ  نآب  نف  نیصّصختم 

هللا یلـص  هّللا  لوسر  دوخ  نامز  رد  هکلب  هدوبن  هجوت  دروم  اهنت  دـعبب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  نیرهاط  هّمئأ  نامز  زا  البرک  كاـخ  اـیناث 
. تسا تبث  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  رد  هچنانچ  هدوب  ترضح  نآ  هجوت  دروم  هلآ  هیلع و 

رباکا تاور و  نیقثوم  زا  يرایـسب  راـبخا  يرمق  لاس 1320  نکد  دابآردیح  پاچ  یطویـس  نیدـلا  لالج  فیلأت  يربکلا  صئاصخ  دـننام 
نبا لضفلا و  ما  هشیاـع و  نینمؤملا  ما  هملـس و  ّما  نینمؤملا  ّما  زا  نارگید  مکاـح و  یقهیب و  یناهفـصا و  میعن  وبا  دـننام  ناـتدوخ  ياـملع 

. دناهدومن لقن  البرک  كاخب  عجار  نارگید  کلام و  نب  سنا  سابع و 
نآ تسد  رد  یگنر  خرـس  كاـخ  هتـسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  شدـج  نماد  رد  نیـسح  مدـید  دـیوگ  يوار  هـلمج  زا  هـک 

دنشکیم و قارع  نیمز  رد  ار  منیسح  نیا  هک  هداد  ربخ  ارم  لیئربج  دومرف  تسیچ  كاخ  نیا  مدیسرپ  تسیرگیم  دیسوبیم و  هدوب  ترـضح 
دوـمرف داد و  هملـس  ما  هب  ار  تبرت  نآ  هاـگنآ  منکیم  هیرگ  منیـسح  رب  هدراو  بئاـصم  رب  نم  اذـلف  هدروآ  میارب  نیمز  نآ  زا  ار  كاـخ  نیا 

زور ات  دومنیم  يرادهاگن  ياهشیـش  رد  ار  كاخ  نآ  هملـس  ما  اذلف  دیدرگ  هتـشک  منیـسح  نادب  دش  نوخب  لدـبم  كاخ  نیا  يدـید  نوچ 
. هدیدرگ هتشک  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  تسناد  دیدرگ  دولآنوخ  كاخ  نآ  دید  يرمق  لاس 61  اروشاع 

زا همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هجوت  دروم  كاپ  كاخ  نآ  هک  هدیسر  رتاوت  وحنب  هعیـش  ءاهقف  ءاملع و  رباکا  هربتعم  بتک  رد  و 
نآ زا  هّللا  لوسر  هناحیر  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هک  یـسک  لوا  هدوب و  دـننآرقلا  لیدـع  هک  ترـضح  نآ  هرهاط  ترتع 
هک هدوب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  مراهچ  ماما  نیدباعلا  نیز  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح  تسج  كربت  نآب  هتـشادرب و  كاپ  كاخ 

. تفگیم رکذ  نآ  اب  هتخاس و  نآ  زا  هحبس  دومنیم و  هدجس  نآ  رب  هدومن و  ياهسیک  رد  ار  كاپ  كاخ  نآ 
ار نایعیش  دندومنیم و  هدجس  نآ  رب  هتخاس و  نآ  زا  هداّجس  هحبـس و  هتـسج و  كّربت  كاخ  نآب  نیرهاط  همئا  مامت  ترـضح  نآ  زا  دعب  و 

. بوجو دصقب  هن  دندومنیم  روجا  لامکب  لوصو  يارب  لمع  نیاب  توعد 
هادف انحاورا  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  تبرت  رب  یلو  دشاب  كاپ  نیمز  رب  یتسیاب  یلاعت  يادخ  يارب  هدجـس  هک  دندادیم  روتـسد  ادّـکؤم  و 

. ددرگیم باوث  یتدایز  ثعاب  لضفا و 
ماما ترضح  هک  دیامنیم  تیاور  دّجهتملا  حابـصم  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  یـسوط  نسح  نب  دمحم  رفعج  یبا  هیمامالا  ۀفئاّطلا  خیـش  هچنانچ 

هدجـس نآ  رب  هدومن  زاب  دوخ  لباقم  زامن  عقوم  هتخیر  يدرز  هچراپ  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  يرادقم  مالّـسلا  هیلع  قداص 
. دومنیم

حاولا و تروصب  هدومن  جوزمم  بآ  اب  ددرگن  طیرفت  هکنآ  يارب  اهدـعب  دنتـشادیم  هاگن  دوخ  اب  ار  كاخ  قیرط  نیاب  نایعیـش  یتدـم  ات  و 
تهج زا  دـنیامنیم  هدجـس  نآ  رب  زامن  عقوم  رد  دـنرادیم و  هاگن  دوخ  اب  نّمیت  كّربت و  تهج  دوشیم  هدـیمان  رهم  ماـنب  زورما  هک  یتاـعطق 

. بوجو تهج  زا  هن  تلیضف  یتدایز 
ماجنا مه  ار  هضیرف  لمع  هدومن و  هدجـس  كاپ  گنـس  ای  كاخ  رب  هدوبن  ام  هارمه  كاـپ  كاـخ  نآ  زا  رهم  هک  تاـقوا  زا  يرایـسب  ـالا  و 

. میاهداد
تـسرپتب رفاک و  كرـشم و  ار  ام  هک  اجنآ  ات  دیزادنیب  هار  لاجنج  راج و  ردق  نآ  یگداس  نیاب  بلطم  نیا  فارطا  رد  تسا  راوازـس  ایآ 

. دیئامن هبتشم  ربخیب  ماوع  رب  ار  رما  دیناوخب و 
لوق و دیئامنیم  لمع  دوخ  ءاهقف  همئأ و  نآرق ) تایآ  تحارص  فالخ  رب  یتح  عوضوم  زا  جراخ  ابلاغ   ) ياواتفب اهامـش  هک  یمـسق  نامه 
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. میئامنیم لمع  هرهاط  ترتع  زا  همئأ  رماوأ  تاروتسدب و  مه  ام  دیهدیم  رارق  لمع  دروم  تّجح و  ار  اهنآ  لعف 
ای نامعن  ياواتف  تاروتـسدب و  امتح  هک  دـیرادن  تسد  رد  يروتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ربمغیپ و  زا  امـش  هک  قرف  کـی  اـب 

. دیئامنیم اهنآ  زا  ّتیعبت  هتسناد  ءاهقف  زا  یهیقف  ار  اهنآ  هکنآ  رگم  دیئامن ، لمع  کلام  ای  دمحا  ای  دّمحم 
دناهّطح باب  تاجن و  نفـس  نآرقلا و  لیدـع  نم  ترتع  زا  همئأ  دومرف  ررکم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  روتـسدب  ام  یلو 

یلایل رد  رابخا  نآ  زا  ضعبب  هچنانچ  میئامنیم  لمع  تسا ، تکاله  بجوم  اهنآ  زا  يرود  درمت و  تاجن و  بابسا  اهنآ  زا  يوریپ  تیعبت و 
روتـسد زا  يوریپ  تهج  نیمهب  تسا . تّجح  ام  يارب  ترـضح  نآ  روتـسد  قبط  هسدقم  تاوذ  نآ  لعف  لوق و  سپ  میدومن  هراشا  هیـضام 

. میئامنیم لمع  ابابحتسا  هدومن  اهنآ 

تسا بجعت  بجوم  تنس  لها  ءاملع  لمع 

دقف رد  دیوگب  مظعا  ماما  رگا  ینعی  دنرادن  ضارتعا  ادـبا  نارگید  هعبرا و  ءاهقف  هبیجع  هردان  ياواتفب  هک  تسامـش  ياملع  زا  بجعت  یلو 
ددرگ لاعتم  يادخ  تیؤرب  دقتعم  دمحا  ماما  رگا  ای  دنرادن و  ضارتعا  اهیلبنح  اهیکلام و  اهیعفاش و  نایاقآ  تفرگ  وضو  ذـیبن  اب  دـیاب  بآ 

ای رفـس و  رد  در  امأ  حاکن  لیبق  زا  هردان  هبیجع  ياواـتف  ریاـس  نینچمه  دـنریگن و  هدروخ  وا  رب  نارگید  دـنادب  زئاـج  ار  هماـمع  رب  حـسم  و 
!؟ دریگن رارق  ياهقرف  چیه  حدق  دروم  تسا  رایسب  هک  اهنیا  لاثما  ندومن و  تاهّما  حاکن  هفافل  اب  ای  هسبای و  هرذع  رب  هدجس 

اهکاخ ریاس  زا  لضفا  البرک  كاـپ  كاـخ  رب  هدجـس  دـندومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هرهاـط  ترتع  زا  همئأ  دـنیوگب  یتقو  یلو 
دنشابیم و تسرپتب  كرشم و  نایعیش  هک  دیئامنیم  لاجنج  راج و  هدرک  اپرب  دایرف  داد و  نایاقآ  تسا  بحتسم  باوث و  رب  دیزم  دشابیم و 

!!؟ دیئامنیمزاب ناگناگیب  هبلغ  يارب  ار  هداج  دینکیم و  اپرب  ار  یشکردارب  گنج  هدش  یلخاد  قافن  بجوم 
هّللا لوسر  لباقم  ازج  زور  رد  ام  تیمولظم  هلان  میزادرپب  امش  باوجب  لوا و  بلطم  رس  رب  میورب  میرذگب  میراذگب و  تسا  رایسب  لد  درد 

. داد دهاوخ  رثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
بـش هد  زا  دعب  دیدومرف  یفطلیب  یلیخ  هدوب  رکب  یبا  اب  مدقت  قح  نس  ربک  ثیح  زا  هک  دـیدومرف  ینایب  عامجا  نس و  ربکب  عجار  اسماخ 

دیهاوخیم دـیئامنیم و  بلطم  رارکت  هدومن و  مارم  دـیدجت  هزات  ار  نس  ربک  عامجا و  نالطب  میدومن  تباث  هیلقن  هیلقع و  هیعطق  لئالد  اب  هک 
. میراذگیمن باوج  الب  ار  امش  مه  کنیا  یلو  میاهداد  یفاک  ياهباوج  هیضام  یلایل  رد  هکنآ  اب  دیریگب  بلاطم  رارکتب  ار  سلجم  تقو 
نیاـب یپ  مدرم  هنوگچ  منکیم  ضرع  دـیداد  رارق  رکب  یبا  لوا  هفیلخ  يارب  مدـقت  قح  لـیلد  هک  نس  ربـک  يرادـم و  تسایـس  عوضوم  رد 

رد ار  يرادمتسایس  درم  ریپ  رکب  یبا  هک  دنتسنادن  وا  ربمغیپ  ادخ و  یلو  تسا  مزال  يرادمتسایس  درمریپ  گرزب  راک  يارب  هک  دندرب  ینعم 
!؟ دندومن بوصنم  ار  ناوج  یلع  لوزعم و  تئارب  هروس  لوا  تایآ  غالبا 

رد دیدومرف  هراشا  مه  رگید  بش  کی  دـیراذگن  مهبم  ار  هیـضق  نیا  موشیم  دراو  امـش  تبحـص  نایم  رد  هک  دیـشخبب  بحاص  هلبق  باون :
ءاملعب هراـشا   ) ناـیاقآ زا  اـم  نوچ  دـندومن  بصن  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  لزع و  ار  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبأ  هفیلخ  راـک  هچ  يارب  اـجک و 

. ددرگ اّمعم  ّلح  ات  دیئامرفب  حضاو  تسا  ینمتم  هدوبن  یمهم  رما  هک  دنداد  باوج  مهبم  میدومن  لاؤس  هک  ناشدوخ )

هکم لها  رب  تئارب  هروس  غالبا  رد  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع 

نآرق هروس  نیمهن  هک  تئارب  هروس  لوا  تاـیآ  نوچ  هک  دـننآ  رب  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیخّروم  ءاـملع و  عیمج  تما و  روهمج  یعاد :
دربب داد  واب  ار  تئارب  هروس  لوا  زا  هیآ  هد  هدیبلط  ار  رکب  یبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  دش  لزان  نیکرـشم  تمذم  رد  تسا  دیجم 

یلاعت هّللا  ّنا  هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دش و  لزان  لیئربج  تفر  هک  یلزنم  دنچ  دـیامن  تئارق  هکم  لها  يارب  جـح  مسوم  همظعم  هکم  رد 
. کنم لجر  وا  تنا  ّالا  کنع  يّدؤی  لوقی ال  مالسلا و  کئرقی 
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تایآ يدیـسر  رکب  یباب  اجکره  يوریم  دومرف  دومن  گرزب  رمأ  نیاب  رومأم  دیبلط و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اذل 
یباب هفیلحلا  يذ  رد  درک  تکرح  مالّسلا  هیلع  یلع  تیروفب  نک  تئارق  هکم  لها  نیکرـشم  يارب  هکم  رد  ربب  تدوخ  ریگب  وا  زا  ار  تئارب 
تایآ نآ  دومن  ار  هّللا  لوسر  تلاسر  غالبا  مدرم  هماع  روضح  رد  هکم  رد  تفر  تفرگ  ار  تایآ  دومن  ار  هّللا  لوسر  مایپ  غالبا  دیسر  رکب 

. هرونم هنیدم  رد  ترضح  نآ  تمدخ  تشگرب  دومن  تئارق  هکم  لها  رب  ار 
؟ تسا هدش  هتشون  هیضق  نیا  مه  ام  هربتعم  بتک  رد  ایآ  باون :

عقاو مسق  نیمه  هیضق  هک  دناهدومن  تبث  اقفّتم  ینس  هعیـش و  زا  مالـسا  نیخروم  ءاملع و  روهمج  تسا و  تما  عامجا  مدرک  ضرع  یعاد :
. هدیدرگ

هک ددرگ  فوشکم  امش  رب  تقیقح  هدومرف  هعجارم  ات  مناسریم  ناتضرعب  مراد  رظن  رد  لاحلا  هک  یباتک  دنچ  امـش  بلق  نانیمطا  يارب  یلو 
. هدوب یّمهم  رما 

رد ص يذمرت  ننس و  رد ص 9 و 224  یقهیب  هتسلا و  حاحصلا  نیب  عمج  مود  ءزج  رد  يدبع  حیحـص و  مجنپ  مراهچ و  وزج  رد  يراخب 
رد یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  ریـسفت و  مود  دلج  رد ص 319  یناکوش  بقانم و  رد  یمزراوخ  ننـس و  رد  دواد  یبا  عماج و  مود  دـلج   135
زا هفلتخم  قرطب  هدوملا  عیباـنی  باب 18  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  لوئـسلا و  بلاطم  رد ص 17  یعفاـش  هحلط  نب  دّـمحم  لـئاضف و 

رد ص 22 يزوج  نبا  طبـس  یبقعلا و  ریاـخذ  ةرـضنلا و ص 69  ضایر  رد ص 147  يربط  نیدـلا  بحم  هماع و  ياـملع  رباـکا  تاور و 
نیا رد  ثیدح  شـش  يولعلا  صئاصخ  رد ص 14  تسا ) حاحـص  همئا  زا  یکی  هک   ) یئاسن نمحرلا  دـبع  وبا  ماما  همالا و  صاوخ  ةرکذـت 

هباصا مود  دلج  رد ص 509  ینالقـسع  رجح  نبا  ریبک و  خیرات  متفه  دلج  مجنپ و ص 357  دلج  رد ص 38  ریثک  نبا  هدومن و  لقن  باب 
رد نایبلا  عماج  مهد  دلج  رد ص 41  يربط  تئارب و  هروس  لوا  هیآ  ریسفت  رد  روثنملا  رد  میـس  دلج  رد ص 208  یطویس  نیدلا  لالج  و 

حور میس  دلج  رد ص 268  یسولآ  ریسفت و  مود  دلج  رد ص 333  ریثک  نبا  نایبلا و  فشک  ریسفت  رد  یبلعث  ماما  هروکذم و  هیآ  ریـسفت 
یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  دئاوزلا و  عمجم  متفه  دلج  رد ص 29  یمثیه  قعاوص و  رد ص 19  بصعتم  یّکم  رجح  نبا  یناعملا و 
هفلتخم قرطب  میعن  یبأ  زا  یقشمد  ظفاح  دنـسم  زا  میعن و  یبا  ظفاح  زا  رکب و  یبا  زا  ادنـسم  باب 62  نمض  بلاطلا  تیافک  رد ص 125 

رد ص مکاح  دنسم و  مراهچ  دلج  میس و ص 164 و 165  دلج  لوا و ص 283  دلج  رد ص 3 و 151  لبنح  نب  دمحا  ماما  هدومن و  لقن 
زنک لوا  دلج  ات ص 249  رد ص 246  یقتم  یلع  یلوم  باتک و  نامه  مود  دـلج  رد ص 331  يزاغم و  باتک  كردتـسم  مود  دلج   51

. دناهدومن نآ  تحصب  قیدصت  امومع  هدیدرگ و  لقن  ارتاوتم  هیضق  نیا  هرخالاب  مالّسلا  هیلع  یلع  لئاضف  رد  مشش  دلج  لامعلا و ص 154 
رکب یبا  دادن و  ههجو  هّللا  مرک  یلعب  ار  تیرومأم  نیا  لوا  زا  ارچ  تسادخ  بناج  زا  شلاوقا  لاعفا و  عیمج  هک  يربمغیپ  یحلا ، دبع  دـیس 

. دنادرگرب هار  طسو  زا  ار  درم  ریپ  رکب  یبا  دورب و  یلع  دسرب  قح  مایپ  ادعب  هک  دومن  غالبا  رومأم  ار  هنع  هّللا  یضر 

ارهاظ مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع  تلع 

منکیم نامگ  يرکف  ناسحتـسا  يور  یعاد  رظنب  یلو  میتسین  دراو  ام  هدیدرگن  لقن  امـش  ام و  بتک  رد  ینایب  نوچ  یلـصا  تلع  رد  یعاد :
امـش باوج  بشما  ابیرقت  لاس  لهچ  دصیـس و  رازه و  زا  دـعب  هک  هدوب  نارگید  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سدـقم  ماقم  تاـبثا  رییغت  نیا  تلع 
هیلع یلعب  ار  تیرومأم  نیا  ءادتبا  زا  رگا  هتشاد  تفالخ  رد  مدقت  قح  يرادمتسایس  نس و  ربک  تهج  زا  رکب  یبا  دیئوگن  هک  دشاب  رـضاح 

تباث امـش  يارب  ثیدـح  نیاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  یتمارک  لضف و  ارهاظ  دوبن  نکمم  دـمآیم و  رظنب  يداع  رما  نیا  دـندادیم  مالّـسلا 
ول دیئامن و  هدراب  تالیوأت  دیامنب  ترـضح  نآ  تفالخ  ماقم  رد  تلیـضف  تابثا  هک  یثیدح  ره  لباقم  رد  دـیراد  تداع  امـش  اریز  میئامن ،

. دشاب کحضم  اهامش  تالیوأت  زا  يرایسب  دننام  لیوأت  نآ 
الماـک لاـحلا  یلا  تما  عیمج  رب  هک  هباحـص  نادرم  ریپ  رب  نس  رغـص  اـب  وا  مدـقت  قح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  سدـقم  ماـقم  تاـبثا  يارب  اذـل 
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. دوش فوشکم 
لیلج بر  بناج  زا  لیئربج  هکنیاب  حیـضوت  اب  دیامنیم  رومأم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لزنم  دنچ  نتفر  زا  دعب  دـهدیم  رکب  یباب  ار  تایآ  الوا 

«. کنم لجر  وا  تنا  ّالا  کنع  يّدؤی  نل   » هدومرف ادخ  هک  هتفگ  احیرص  تسا و  هدومن  راک  نیاب  رما  ارم 
. دشابیم نارگید  رب  وا  مدقت  قح  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماقم  تابثا  رب  یلیلد  هار  طسو  زا  رکب  یبا  نتشگرب  نتفر و  سپ 

. تساجنیا وم  رتکیراب ز  هتکن  رازه  درادن ، یناوج  يریپب و  یطبر  تفالخ  توبن و  ینعی  یلاعت  قح  تلاسر  غالبا  دناسریم  هک 
تلاسر غالبا  هکنآ  لاح  ددرگ و  لزع  یـسدقم  رما  نینچ  زا  یتسیابن  دوب  مدقت  قح  بجوم  يرادمتـسایس  يدرم و  ریپ  رکب  یبا  يارب  رگا 

. دشابیم ربمغیپ  هفیلخ  ربمغیپ و  صوصخم 
دنورب هکمب  امأوت  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبا  اب  هک  دیدرگ  رومأم  ههجو  هّللا  مرک  یلع  هک  دـناهدومن  لقن  هریره  وبا  زا  رابخا  ضعب  رد  دـیس :
غالبا رد  يواسم  مه  اـب  ود  ره  تهج  نیاـب  سپ  دـیامن  تئارق  ار  تئارب  هروس  تاـیآ  یلع  دـهد و  هئارإ  مدرمب  ار  جـح  کـسانم  رکب  یبا 

. دندوب تلاسر 
غـالبا يارب  یلع  لاـسرا  رکب و  یبا  لزع  راـبخا  اـیناث  دـندومنن  لـقن  نارگید  هکنآ  هچ  تسا  نوـیرکب  تاـعرتخم  زا  ربـخ  نیا  ـالوا  یعاد :
. دشابیم تباث  رتاوت  دحب  هضیفتسم  دیناسا  اب  فلاخم  فلاؤم و  للم  دیناسم  حاحص  رد  تسا و  تما  هیلع  عمجم  هکمب  ادرفنم  تلاسر 

هریثک حاحص  ضراعم  يدحاو  ربخ  رگا  تسا و  تما  روهمج  هیلع  قفتم  دیناسالا  ۀضیفتسم  هریثک  ثیداحا  حاحـصب  کسمت  تسا  یهیدب 
نونظم دشاب ، مه  حیحص  دحاو  ربخ  نآ  هچ  رگا  دشابیم  بجاو  نآ  حرط  كرت و  نییلوصا  نیثدحم و  هدعاقب  هک  دینادیم  رتهب  دوخ  دشاب 

. تسین زیاج  نونظم  ربخ  يارب  مولعم  كرت  سپ  تسا 
ادـخ رما  هک  واب  نداد  يرادـلد  وا  اـب  ربمغیپ  يوگتفگ  نزح و  لاـح  اـب  هنیدـمب  رکب  یبا  نتـشگرب  یلع و  بصن  رکب و  یبا  لزع  ربخ  سپ 

. دشابیم هیربخ  تامّلسم  زا  هدوب  نینچ 
تما رد  مدـقت  قح  هک  تسا  تباث  لقن  لقع و  لئالد  اب  هکلب  تسین  يریپ  نس و  ربکب  طوبرم  مدـقت  قح  هک  تسا  یلماک  لیلد  دوخ  زین  و 
يارب هعماج  رد  مدقت  قح  دراد  يرترب  يوقت  لضف و  ملع و  تهج  زا  هک  رشب  دارفا  زا  يدرف  ره  تسا  يوقت  شناد و  ملعب و  رشب  هعماج  و 

. ءایحا ملعلا  لها  یتوم و  سانلا  تسا : ترضح  نآ  هدومرف  هک  اریز  تسوا 
تسا نم  ملع  باب  یلع  دومرف  هک  هباحـص  زا  نارگید  رب  تشاد  مدقم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ۀهج  نیمهب 

. دشابیم نیریاس  زا  مدقا  هّللا  لوسر  ملع  باب  سپ 
لئاضف رکنم  مه  ام  دنتشاد  یلئاضف  دندنام  مدق  تباث  ترضح  نآ  تعاطا  رب  هک  کی  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص  هکنآ  ول  و 

. تسا تیلضفا  ماقم  وا  هبترم  ماقم و  اریز  دیامنیمن  هّللا  لوسر  ملع  باب  اب  هلباقم  زگره  اهنآ  لئاضف  یلو  میتسین  هباحص 
تسا یهیدب  دیامنب  وا  زا  يوریپ  تما  دومرفیم  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اعطق  دوب  هباحـص  دارفا  زا  يدرف  يارب  مدقت  قح  رگا 
ناوج ای  ریپ  هاوخ  دـنادب  ماقم  نیا  لباق  قیال و  راگدرورپ  ار  سک  ره  هکلب  درادـن  یناوج  يریپ و  اـب  یطبر  ادـبأ  هک  یهلا  تسا  يرما  نیا 

. دیامنیم وا  تعاطاب  رما 

نمیب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نداتسرف  تواضقب 

وبا ماما  اصوصخم  دناهدومن  لقن  اهنآ  تیاده  تواضق و  يارب  نمیب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نداتـسرف  حرـش  امومع  امـش  ءاملع  رباکا  هچنانچ 
وبا زین  هدروآ و  باب  نیا  رد  ثیدـح  شـش  يولعلا  صئاـصخ  رد  دـشابیم ) هتـس  حاحـص  مـالعا  همئا و  زا  یکی  هک   ) یئاـسن نمحرلا  دـبع 

هلـسلس اب  اهنآ  هصالخ  هک  دندومن  لقن  نارگید  ءابدالا و  تارـضاحم  مود  دلج  رد ص 212  یناهفصا ) بغار   ) دّمحم نب  نیـسح  مساقلا 
ضرع دورب  قلخ  تیاده  تواضق و  ۀهج  نمیب  دومن  رومأم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یتقو  هک  تسنیا  دانـسا 
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هک تسا  دوز  ینعی  کـناسل  تبثی  کـبلق و  يدهیـس  هّللا  ّنا  دومرف  ترـضح  ینادرگیم  ثوعبم  موق  ناریپ  رب  ارم  هنوگچ  مناوـج  نم  درک 
رابک ندوب  اب  ارچ  سپ  دوب  مدـقت  رد  طرـش  نس  ربک  رگا  ار . وت  نابز  درادـیم  تباـث  و  اـضق ) ملعب   ) ار وت  بلق  دـنکیم  یئاـمنهار  دـنوادخ 

. دومن نمی  لها  تیاده  تواضق و  رومأم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  رکب  یبا  دننام  ینادرم  ریپ  خویش و  هباحص و 
ّصن يوقت و  لـضف و  ملع و  طـقف  درادـن  تیلخدـم  یناوج  يریپ و  نس ، داـیز  مک و  قلخ  رب  تواـضق  تیادـه و  رد  دوـشیم  موـلعم  سپ 

. تسا مزال  صوصخلاب 

هدوب تما  يداه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  یلع 

امَّنِإ دیامرفیم  باطخ  ربمغیپب  دعر )  ) هروس 13 هیآ 8  رد  احیرص  هچنانچ  هدوبن  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  زج  رابخا  نآرق و  رد  یصن  نینچ  و 
زا دعب  تما  يداه  هدنیامن و  هار  نآ  دـشابیم و  یئامنهار  یموق  ره  يارب  ياهدـننک و  میب  هدـنناسرت و  وت  ینعی  ٍداه  ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ 

ریـسفت و رد  يربط  ریرج  نب  دّمحم  نایبلا و  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماما  هچنانچ  دـندوب  هرهاط  ترتع  یلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
باب 26 رخآ  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  رکاسع و  نبا  خیرات  زا  ادنـسم  بلاطلا  تیافک  باب 62  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم 

نبا زا  یمزراوخ  بقانم  ینادـمه و  یلع  دیـس  ریم  یکلام و  غابـص  نبا  یناکـسح و  مساقلا  وبا  مکاح  ینیومح و  یبلعث و  زا  هدوملا  عیبانی 
یتقو هک  تسنیا  اهنآ  همه  هصالخ  هک  هفلتخم  تارابع  ظافلاب و  دنیامنیم  لقن  ربخ  هدزای  یملسا  هدیرب  وبا  نینمؤملا و  ریما  انالوم  سابع و 
دراذگ مالّسلا  هیلع  یلع  هنیسب  تسد  هاگنآ  رذنملا  انا  دومرف  دراذگ  دوخ  هنیسب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دش  لزان  هیآ  نیا 

. ناگهتفایتیاده دنوشیم  تیاده  وتب  و  نم ) زا  دعب  یتما  نیا  رد   ) يداه وت  ینعی  نودتهملا  يدتهی  کب  يداهلا و  تنا  دومرف و  و 
وریپ میراچان  ام  هدش  هداد  مالّـسلا  هیلع  یلعب  صاصتخا  نوچ  میدـشیم و  اهنآ  وریپ  ام  اعطق  دوب  هدـمآ  نارگید  هرابرد  یّـصن  نینچ  رگا  و 

. میرادن یناوج  يریپ و  هب  يرظن  میشاب  راوگرزب  نآ 

تقیقح زاجم و  تسایس  نیب  قرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  يداعا  سئاسد 

لاس جنپ  تسیب و  زا  دـعب  هچنانچ  تشادـن  تفالخ  یئاناوت  تردـق و  دوب  هبرجتمک  ناوج و  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیدومرف  هکنیا  اما  و 
!!؟ دش اپرب  تابالقنا  اهیزیرنوخ و  همه  نآ  بانج  نآ  تسایس  نسح  مدع  هطساوب  دیسر  تفالخب  هک  مه 

. دیامنیمن لاقم  نیاب  هّوفت  زگره  قیقد  ملاع  درف  کی  الإ  دیدومن و  ار  نایب  نیا  فالسالل  اعبت  ای  اوهس  ای  ادمع  منادیمن 
جوزمم و ار  لطاب  قح و  ندرب و  راکب  هسیـسد  ندیزرو و  هلیح  نتفگ و  غورد  دارم  رگا  تسیچ  نایاقآ  رظن  رد  تسایـس  زا  دارم  مدیمهفن 

هیلع یلع  هک  منکیم  قیدـصت  دـنربیم ) هدرب و  راکب  نامز  ره  رد  دوخ  بصنم  ماـقم و  ظـفح  يارب  ناـمز  ره  ءاـنبا  هک   ) تسا ندومن  قاـفن 
. هدوبن یناعم  نیاب  رادمتسایس  زگره  ترضح  نآ  هدوب و  یتسایس  نینچ  دقاف  مالّسلا 

بلط هاج  نامدرم  هک  تسا  ریوزت  هلیح و  هعدـخ و  رکم و  اپ  ارـس  ترارـش و  هکلب  تسین  یقیقح  ياـنعمب  تسایـس  لاـمعإ  عون  نیا  نوچ 
. دنربیم راکب  دوخ  ماقم  هاج و  ظفح  دصقم و  فدهب و  ندیسر  يارب 

هک دوشیم  ادـیپ  قح  لها  دزن  رد  یتسایـس  نینچ  دـیامنب  هل  عضو  ام  رد  ءیـش  عضو  مأوت و  فاصنا  لدـع و  اب  هک  تسنآ  یقیقح  تسایس 
فاصنا و تلادـع و  تقیقح و  قح و  همـسجم  هک  ترـضح  نآ  اذـلف  دوشب  قح  ءارجا  طقف  دـنلیام  هکلب  دنتـسین  یناف  ماقم  هاـج و  بلاـط 

. هدوبن دندوب  دجاو  نارگید  هک  تسایس  زا  عون  نآ  لها  هدوب  یتسرد  تقادص و 
نب هّللا  دـبع  دومن  لوزعم  دـندوب  راک  يور  هک  ینیرومام  ماکح و  مامت  يروف  دیـسر  يرهاـظ  تفـالخب  یتقو  مدرک  ضرع  ـالبق  هچناـنچ 

نیرومأم ماکح و  یگمه  ات  دـیزادنیب  ریخأتب  ار  مکح  نیا  غالبا  يردـق  تسبوخ  دـندرک  ضرع  نارگید  و  ترـضح ) نآ  مع  نبا   ) ساـبع
. دیئامرف غالبا  جیردتب  ار  اهنآ  لزع  مکح  هاگنآ  دندرگ  میلست  امش  تفالخ  ماقمب  تایالو  تالایا و 
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يرهاظ تسایـس  ظفح  يارب  نم  هک  یتدم  رد  دینادیم  چیه  یلو  دیدومن  ینیبحالـص  يرهاظ  تسایـس  ظفح  تهج  زا  دـندومرف  ترـضح 
اهنآ لامعا  مامت  لوئـسم  هّللا  دنع  دشاب  يرهاظ  تقوم و  ول  اهنآ و  ياقبب  موش  یـضار  مراذـگب و  یقاب  دوخ  دنـسم  رب  ار  رباج  ملاظ  ماّکح 

. مهدب باوج  دیاب  باسح  فقوم  رد  متسه و 
. دیامنیمن ار  یلمع  نینچ  زگره  یلع  هک  دینادب  عطق 

دیدرگ نارگید  ریبز و  هحلط و  هیواهلا و  هیلع  هیواعم  نایغط  ببـس  مکح  نامه  غالبا و  يروف  تلادع ، ظفح  يارب  ار  اهنآ  لزع  مکح  اذل 
. دندومن يزیرنوخ  بالقنا و  داجیا  یناطیش  ياهسوه  اوه و  يور  دنلب و  تفلاخم  ملع  هک 

. دناهدومن لقن  نارگید  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دیرفلا و  دقع  رد  هبر  دبع  نبا  دوخ و  خیرات  رد  يربط 
ماهیهاد رتراکم و  رتكریز و  برع  ماـمت  زا  نم  دوبن  فاـصنا  لدـع و  يوقت و  نید و  هظحـالم  رگا  دومرفیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ررکم  هک 

. دوب رتشیب 
نآ تفالخ  هرود  رد  بالقنا  دـیدومن  ناـمگ  هک  دـیتفرگ  رارق  اـجیب  راـتفگ  ریثأـت  تحت  قیقحت  نودـب  دـیدومرف و  هابتـشا  مرتحم  ناـیاقآ 
هک هدوب  راک  رد  يرگید  للع  هکلب  هدوبن  روطنیا  هکنآ  لاح  هدوب و  تسایس  مدع  تهج  زا  راوگرزب  نآ  فارطا  زا  یگدنکارپ  ترـضح و 
لح اّمعم  ات  میامنیم  هراشا  للع  نآ  زا  ضعبب  امـش  هابتـشا  عفر  يارب  طـقف  میاـمن  رکذ  اـطوسبم  ار  لـلع  ماـمت  مناوتیمن  گـنت  تقو  نیا  اـب 

. ددرگ

نینمؤملا ریما  تفالخ  رد  بالقنا  للعب  هراشا 

راب ریز  یگمه  ۀعفد  دوب  لکشم  رایسب  دندش  تیبرت  ترضح  نآ  ینمـشد  توادع و  هنیکب و  مدرم  ابیرقت  لاس  جنپ  تسیب و  تدم  رد  الوا 
دراو دجـسم  رد  زا  نامز ؟!! نآ  ناگدازگرزب  زا  یکی  تفالخ  لوا  زور  زا  هچنانچ   ) دنیامنب ار  ترـضح  نآ  ماقم  قیدصت  هتفر و  تیالو 

(. دنیبب ربنم  يور  ار  یلع  رمع  هفیلخ  ياجب  هک  یمشچ  نآ  دوش  روک  تفگ  دنلب  دید  ربنم  يور  هک  ار  ترضح  نآ  دش 
رد اهیوما  يرادـمامز  هرود  هریخا  تاونـس  رد  اصوصخم   ) دنتـشادن ار  ترـضح  نآ  تلادـع  لدـع و  لوبق  یئاناوت  بلط  ایند  نامدرم  ایناث 

هچنانچ  ) دیامن نیمأت  ار  اهنآ  یبلط  ایند  لایما  هک  دیآ  راک  يور  يدرف  ات  دندز  تفلاخم  زا  مد  اذـل  دـندوب ) قلطم  دازآ  هک  نامثع  تفالخ 
(. دندیسر دوخ  یبلط  ایند  دصاقمب  دش و  هدروآ  رب  اهنآ  ياهوزرآ  لایما و  هیواعم  تفالخ  هرود  رد 

تعیب يروف  دشن  عقاو  لوبق  دروم  دندومن و  ترضح  نآ  زا  تموکح  ياضاقت  هک  نیمه  دندومن  تعیب  لوا  زور  رد  هک  ریبز  هحلط و  اذلف 
. دندومن اپرب  ار  هرصب  لمج و  هنتف  هتسکش و  ار 

هچ هدوب  هک  تفالخ  رما  لوا  رد  بالقنا  داسف و  هنتف و  ببـس  دینیبب  دـیئامن  تواضق  هنافـصنم  دـیرگنب و  خـیراتب  هناقیقد  تسا  بوخ  اثلاث 
. دیدرگ رایسب  ياهنوخ  شزیر  ثعاب  دومن و  بالقنا  تفلاخمب و  بیغرت  صیرحت و  ارم  درم  یسک 

یّنـس هعیـش و  زا  مالـسا  نیخروم  نیثدـحم و  ءاملع  مامت  تداهـشب  هک  دوبن  هشیاع  ایآ  هدوب  يرگید  هشیاع  نینمؤملا  ما  زج  سک  نآ  اـیآ 
دومن بالقنا  داسف و  هنتف و  داجیا  تفر و  هرصبب  دنیـشنب ) هناخ  رد  دندوب  هدومن  رما  هک  ربمغیپ  ادخ و  روتـسد  فالخ  رب  و   ) دش رتش  راوس 

!!؟ دیدرگ نیملسم  زا  رایسب  ياهنوخ  شزیر  ببس  و 
هنیک و هلاسجنپ و  تسیب و  ناگدـشتیبرت  راتفر  هیور و و  هکلب  دـشن  داسف  هنتف و  بالقنا و  ببـس  ترـضح  نآ  يرادمتـسایس  مدـع  سپ 

. دش يزیرنوخ  بالقنا و  ببسم  نابلط  ایند  زآ  صرح و  هشیاع و  نینمؤملا  ما  توادع 
هک تسا  یگرزب  هابتشا  مهنیا  هدوب  ترضح  نآ  تسایس  نسح  مدع  هطساوب  هک  دیدومن  هراشا  يزیرنوخ  یلخاد و  ياهگنجب  عجار  اعبار 

. دیدومن نایب  خیرات  رد  تقد  نودب 
ربمغیپ حیرص  عنم  اب  هک  دوب  هشیاع  نینمؤملا  ما  اهیزیرنوخ  یلخاد و  ياهگنج  ببسم  هک  دینیبیم  دینک  هجوت  هنافصنم  هناقیمع و  رگا  الوا 
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. دیدرگ اهیزیرنوخ  اهگنج و  مامت  هشیر  دومن و  مایق  ترضح  نآ  لباقم  رد  ادج 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  هچ  دـیامن  ماـیق  ترـضح  نآ  لـباقم  رد  درکیمن  تأرج  یـسک  دوـب  هدرکن  ماـیق  هشیاـع  رگا  اریز 
هک دوب  هشیاع  دیـشک  ترـضح  نآ  گنجب  داد و  تأرج  ار  مدرم  هک  یـسک  سپ  تسا  نم  اب  گـنج  یلع  اـب  گـنج  دوب  هدومرف  اـحیرص 

. دومن يرج  ار  مدرم  مرگ و  ار  برح  نادیم  ترضح  نآب  تبسن  راجنهان  تاملک  اب  داد و  لیکشت  ار  لمج  گنج 

ناورهن نیفص و  هرصب و  ياهگنج  زا  ربمغیپ  نداد  ربخ 

رافک اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ياهگنج  دـننام  ناورهن  نیفـص و  هرـصب و  رد  نیفلاخم  نیقفانم و  اب  ترـضح  نآ  ياـهگنج  اـیناث 
. هدوب

. تسا هدوب  نیکرشم  اب  ياهگنج  دننام  نیملسم  اب  ياهگنج  هنوگچ  خیش :
رد يزوج  نبا  طبس  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  دننام  امـش  ءاملع  رباکا  هک  يرابخا  ربانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  یعاد :

لوئسلا بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  يولعلا و  صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  هدوملا و  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  هرکذت و 
لقن رصم ) پاچ   ) جهن حرـش  لوا  دلج  رد ص 67  دـیدحلا  یبا  نبا  بلاطلا و  تیاـفک  باب 37  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نبا  دّـمحم  و 

. دناهدومن
دارم دندوب و  اهنآ  نایفارطا  ریبز و  هحلط و  نیثکان  زا  دارم  هک  هداد  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  ناونعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياهگنج  زا  ربخ 
متاخ تسا و  هدوب  بجاو  اهنآ  لتق  یغب و  لـها  اـهنآ  یماـمت  هک  دـندوب  ناورهن  جراوخ  نیقراـم  زا  دارم  وا و  عاـبتا  هیواـعم و  نیطـساق  زا 
لقن یثیدح  ادنسم  بلاطلا  تیافک  باب 37  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هچنانچ  هدومرف  نآب  رما  هداد و  اهگنج  نآ  زا  ربخ  ءایبنالا 
: دومرف نینمؤملا ) ما   ) ۀملس ماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هیلع  هّللا  ناوضر  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  هدومن 
ریما ّیلع  اذه  ۀملس  ّما  ای  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اذه 
لتقی یلعالا  ماقملا  یف  یعم  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  یخا  وه  هنم و  یتوأ  يذـلا  یباب  یّیـصو و  یملع و  ءاعو  نیملـسملا و  دّیـس  نینمؤملا و 

. نیقراملا نیثکانلا و  نیطساقلا و 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  هکنیا  رب  دراد  هلماک  تلالد  ثیدح  نیا  دیوگ  هدومن  رظن  راهظا  ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  فسوی  نب  دّـمحم  هاگنآ 

هدوب و تسار  هدومرف  هک  ياهدـعو  قح و  ترـضح  نآ  هدومرف  اعطق  هفیاـط و  هس  نآ  گـنجب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  داد  هدـعو  هلآ  هیلع و 
يراصنا بویا  وبا  تفگ  هک  میلـس  نب  فنخم  زا  ادنـسم  تسا  ربخ  رد  هچنانچ  ار  هفیاـط  هس  نآ  اـب  ندرک  گـنج  یلعب  دومرف  رما  قیقحتب 

وت تسا  بیجع  بویا  ابا  يا  وت  راک  متفگ  واب  دـش  گنج  هداـمآ  يرکـشل  اـب  دوب ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هباحـص  راـبک  زا  هک  )
باوج رد  ياهدش  ناناملسم  اب  گنج  هدامآ  کنیا  يدومن  گنج  نیکرشم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  یتسه  نامه 

. نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  ۀثالث  لاتقب  ینرما  هّللا  لوسر  ّنا  تفگ 
. دنشاب نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  هک  هفیاط  هس  ندومن  گنجب  هدومن  رما  ارم  ادخ  لوسر 

دننام ناورهن  لها  اب  و  نیفـص )  ) هیواعم اـب  و  لـمج )  ) هرـصب لـها  اـب  هیلع  هّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ياـهگنج  مدرک  ضرع  هکنیا  اـما  و 
ثیدح 155 يولعلا  صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  تسا  يربخ  هدوب  نیکرشم  راّفک و  اب  گنج 
هک دنیامنیم  لقن  دیعـس  یبا  زا  دئاوفلا  عمج  زا  مهدزای  باب  نمـض  عیبانی  رد ص 59  یفنح  یخلب  نامیلس  يردخ و  دیعـس  یبا  زا  ادنـسم 
نآ نیلعن  همـست  هک  یتلاح  رد  دمآ  ام  يوسب  ترـضح  نآ  سپ  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رظتنم  هتـسشن  هباحـصاب  ام  تفگ 

: دومرف ترضح  هاگنآ  دش  ترضح  نآ  لعن  نتخود  لوغشم  یلع  مالّسلا و  هیلع  یلع  تمسب  دنکفا  ار  لعن  نآ  دوب  هدش  عطق  ترضح 
رمع لاقف  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  اـنا  هنع  هّللا  یـضر  رکب  وبا  لاـقف  هلیزنت  یلع  تلتاـق  اـمک  نآرقلا  لـیوأت  یلع  لـتاقی  نم  مکنم  ّنا 
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. لعنلا فصاخ  نکل  هلآ ال و  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  انا  هنع  هّللا  یضر 
هدوب نآرق  تقیقح  لیوأت و  ینعم و  ظفح  يارب  قح و  رب  داهج  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياـهگنج  هکنیا  رب  تسا  حیرـص  ّصن  ثیدـح  نیا  سپ 

. هدوب نآرق  رهاظ  لوزن  لیزنت و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ياهگنج  هکنانچ 
اب گنج  رگا  نوچ  هدوبن  نیملـسم  اب  گنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  مکحب  دومن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یگنج  هس  نآ  و 
هک نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  مانب  دیامن  يراذگمان  ار  اهنآ  دیامن و  اهنآب  رما  هکنآ  هن  دومنیم  نآ  زا  یهن  ترضح  نآ  امتح  دوب  نیملسم 

. دندومن نآرق  لباقم  رد  مایق  نیکرشم  هچنانچ  هدوب  نآرق  لباقم  رد  مایق  اهنآ و  دادترا  رب  لماک  لیلد  دوخ 
دـعاوقب و نیفلاـخم  هجوت  مدـع  تیئود و  قاـفن و  يور  هکلب  هدوبن  تسایـس  نسح  مدـع  يور  نینمؤـملا  ریما  ياـهگنج  تاـبالقنا و  سپ 

. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تاروتسد  نیناوق و 
ماکحب هک  یماکحا  ترـضح و  نآ  هلاسجنپ  تفالخ  لماک و  یعرـش  تموکح  راتفر  هیورب و  هنافرطیب  فاصنا و  ملع و  يور  زا  رگا  امش 

رد رکب  یبا  نب  دّـمحم  رتـشا و  کـلامب  هک  یتاروتـسد  دـننام   ) دـیئامن هعجارم  دومرفیم  رداـص  يروـشک  يرکـشل و  نیرومأـم  تاـیالو و 
رد دوخ  لاّمع  ریاسب  هکم و  تموکح  رد  ساـبع  نب  مثقب  هرـصب و  تموکح  رد  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  فینح و  نب  ناـمثعب  رـصم  تموکح 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  هک  دومن  دـیهاوخ  قیدـصت  هدـیدرگ ) طبـض  هغالبلا  جـهن  رد  هک  هداد  اهنآ  ياهتیرومأم  نیح 

. دنشابیم ینعم  نیاب  دقتعم  نمشد  تسود و  هک  هدیدن  راگزور  مشچ  مالّسلا  هیلع  یلع  دننام  يرورپعون  لداع  رادمتسایس 
خوسنم و خـسان و  لـیوأت و  ریـسفت و  هّللا و  باـتکب  ملاـع  شناد  ملع و  رد  هدوـب  نیقتملا  ماـما  يوـقت  عرو و  رد  ترـضح  نآ  هکنآ  يارب 

. هدوب دوهش  بیغب و  ملاع  هوالعب  نآ  لصفم  لمجم و  هباشتم و  مکحم و 
مدیمهفن ار  دوهش  بیغ و  ینعم  دیدناوخ  دوهش  بیغب و  ملاع  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیـس  هک  مدیمهفن  ار  مهبم  هلمج  نیا  يانعم  خیش :

. دیئامرف نایب  رتحضاو  تسا  ینمتم 
تاضافاب ملع  نآب  ملاع  هک  قیالخ  زا  هدیشوپ  رارسا  رب  یهاگآ  روما و  نطاوب  رب  هطاحا  ینعی  بیغب  ملع  هدوبن  ینعم  نیا  رد  یماهبا  یعاد :

تاوعد ياضتقم  هدید و  حالص  اهنآ  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  يرادقمب  کی  ره  هتبلا  دندوب  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  الع  ّلج و  بویغلا  بیغ 
. دنتشاد هیبیغ  روما  رب  یهاگآ  هدوب  اهنآ 

. تسا هدوب  مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  صخش  یملع  نینچب  ملاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  زا  دعب  و 
. دیئامن نایب  دیئوجیم ) يرازیب  اهنآ  زا  هکنیا  اب   ) ار هعیش  تالغ  هلطاب  دیاقع  هک  متشادن  راظتنا  یلاعبانج  زا  خیش :

دابع زا  يدحا  دشابیم و  یلاعت  يراب  تاذ  تاصوصخم  زا  بیغ  ملع  هک  اریز  دـشابیم  هبحاص  یـضری  امب ال  فیرعت  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
. درادن هار  ملع  نیا  رد 

اعبت قمعت  لقعت و  رکفت و  نودب  مه  امش  کنیا  دناهدومن  امش  ناگتشذگ  اوهـس  ای  ادمع  هک  تسا  یهابتـشا  نامه  امـش  راتفگ  نیا  یعاد :
يارب زا  بیغ  ملعب  ندوب  دقتعم  هک  دیتسنادیم  دشیم و  امش  رب  بجح  فشک  دیدشیم  قیقد  يردق  رگا  دیدومن و  يراج  نابز  رب  فالسالل 

ماقم تابثا  دوخ  تسا و  هدوب  يداع  رما  اـهنآ  يارب  هکلب  درادـن  ولغب  یطبر  ادـبا  یلاـعت  قح  ناگدـیزگرب  مارک و  ءایـصوا  ماـظع و  ءاـیبنا 
. دشابیم ینعم  نیا  رب  دهاش  دیجم  نآرق  حیرص  صن  لقن و  لقع و  هک  اهنآ  ۀهج  تسا  صلاخ  تیدوبع 

دنادن يدحا  ادخ  زا  ریغ  ار  بیغ  ملع 

. تسا دراو  امش  نایب  نیا  فالخ  رب  میرک  نآرق  صن  هک  اریز  دیدومن  نآرقب  هراشا  هک  دیدومرف  یفطلیب  خیش :
. دیئامرف تئارق  دیئامرفیم  هک  ار  فالخ  رب  تایآ  موشیم  نونمم  یلیخ  یعاد :

ُِحتافَم ُهَْدنِع  َو  دیامرفیم  احیرـص  ماعنا )  ) هروس 6 هیآ 59  رد  الوا  دـشابیم  ریقح  ضرع  نیا  رب  دـهاش  میرک  نآرق  رد  يدـنچ  تایآ  خـیش :

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


اَّلِإ ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  َو ال  ِضْرَْألا  ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال  اهُمَْلعَی  اَّلِإ  ٍۀَـقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  ام  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َوُه  اَّلِإ  اـهُمَْلعَی  ـال  ِْبیَْغلا 
. ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف 

دوش لئاق  ادـخ  ریغ  يارب  ار  بیغب  ملع  سک  ره  تسین و  بیغ  ملعب  ملاع  يدـحا  راـگدرورپ  تاذ  زج  هکنیا  رب  تسا  عطاـق  لـیلد  هیآ  نیا 
اتاذ و تسا  کیرـش  زا  ياّربم  يّرعم و  راگدرورپ  تاذ  هکنآ  لاح  هداد و  رارق  یئادـخ  تفـص  رد  کیرـش  ار  فیعـض  هدـنب  هدومن و  ولغ 

رارق کیرش  ادخ  صوصخم  تفص  رد  ار  وا  هکنیا  رب  هوالع  تسا  هدوب  بیغ  ملعب  ملاع  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیس  دیدومرف  هکنیا  ۀفص و 
امش دننام  متسه  يرشب  نم  دومرفیم  ررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  اریز  دیاهدرب  گرزب  ربمغیپ  ماقم  زا  رتالاب  ار  شماقم  دیاهداد 

دومرف هک  دیاهدومنن  هعلاطم  ار  فهک )  ) هروس 18 هیآ 110  رگم  دومنیم  بیغ  ملع  زا  زجع  راهظا  احیرص  تسا و  ادخ  بیغ  ملعب  ملاع  و 
. ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق 

ِْریَْخلا َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  َو  ُهَّللا  َءاش  ام  اَّلِإ  ارَض  َو ال  ًاعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  دومرف  فارعا )  ) هروس 7 هیآ 188  رد  زین  و 
. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌریَِشب  َو  ٌریِذَن  اَّلِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  ام  َو 

. َْبیَْغلا ُمَلْعَأ  َو ال  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال  هدومرف  دوه )  ) هروس 11 هیآ 33  رد  و 
. َنُوثَْعُبی َناَّیَأ  َنوُرُعْشَی  ام  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ُْلق ال  دومرف  لمنلا )  ) هروس 27 هیآ 66  رد  و 

دنادیم یهلا  تاذ  تاصوصخم  زا  ار  ملع  نیا  بیغ و  ملع  نتسنادن  هب  دراد  ناعذا  هفیرـش  تایآ  نیا  حیرـصب  ربمغیپ  دوخ  هک  یتروص  رد 
. دشاب رتالاب  ربمغیپ  ماقم  زا  یتسیاب  یلع  ماقم  هکنآ  رگم  تسین  هدیقع  نیا  سپ  دیلئاق  یلع  ۀهج  ار  یملع  نینچ  هنوگچ  امش 

. ِْبیَْغلا یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  هدومرف  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 174  رد  هک  تسنیا  هن  رگم 
سپ دیهد  رارق  ادخ  کیرـش  ار  یلع  هک  تسین  ولغ  هدیقع  نیا  رگا  دـیوشیم  لئاق  ادـخ  ریغ  يارب  ار  بیغ  ملع  امـش  هدـعاق  هچ  يور  سپ 

. تسا زیچ  هچ  ولغ 
اـسران دیتفرگ  ناتراتفگ  تامدقم  زا  هک  ياهجیتن  یلو  دشابیم  ام  همه  هدـیقع  لوبق و  دروم  تسا و  حیحـص  امـش  تانایب  تامدـقم  یعاد :

. دشابیم

دوشیم ءایصوا  ءایبنا و  رب  هضافا  ادخ  بناج  زا  بیغ  ملع 

رظن دشابیم و  لاعتم  يادـخ  دزن  رد  بیغ  ملع  حاتفم  دـیلک و  تسا و  راگدرورپ  تاذ  بیغ  ملعب  ملاع  دـیدومرف  هک  هیلوا  تامدـقم  رد  اما 
مهیلع هّللا  مالـس  نیرهاط  همئا  مارک و  ءایـصوا  ماظع و  ءایبنا  مامت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هّللا  لوسر  فهک  هروس  رخآ  هیآـب 
راکب نارگید  ینامـسج  لکایه  رد  هچنآ  دنرادن و  یتدایز  يزیچ  ناشلکایه  نامتخاس  رد  رـشب و  دارفا  ریاس  دننام  دنتـسه  يرـشب  نیعمجا 
تئارق امـش  هک  یتایآ  تسا و  نیمه  هیماـما  عیمج  دـیاقع  تسین و  ياههبـش  کـش و  ادـبا  هتفر  راـکب  زین  اـهنآ  هسدـقم  تادوجو  رد  هتفر 

. تسا حیحص  دوخ  لحم  رد  کی  ره  دیدومن 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ءایبنالا  خیش  حون  ترضحب  طوبرم  دیدومن  تئارق  هک  ار  دوه  هکرابم  هروس  هیآ  اما  و 

تایآ حارتقا  ترضح  نآ  زا  نیکرـشم  رافک و  یتقو  هک  دشابیم  ماعنا )  ) هروس 6 هیآ 50  تسا  ام  تمظع  اـب  ربمغیپ  هب  صوصخم  هچنآ  و 
يِدـْنِع ْمَُکل  ُلُوقَأ  ْلـُق ال  دـمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  اـهنآ  باوج  رد  دـنادیمن  رمتـسم  بیغ  ارچ  دـیآیمن و  دورف  وا  رب  یجنگ  ارچ  هک  دـندرکیم 

. ََّیلِإ یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  َو ال  ِهَّللا  ُِنئازَخ 
توبن تلاـسر و  ماـقم  تیهولا و  هاگتـسد  دـننادب  هک  هدوب  لـهاج  مدرم  ياـهیزاب  سوه  زا  يریگولج  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  زا  دوصقم  و 

. دریگ رارق  اهنآ  يزابسوه  سرتسد  رد  يزاب  بش  همیخ  دننام  هک  تسنآ  زا  رتالاب 
بناج زا  هک  تسا  ماهلا  یحو و  زا  یتمسق  هکلب  تسین  یئادخ  تفص  رد  تکرـش  میلئاق  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  يارب  ام  هک  یبیغ  ملع  اما  و 
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. دندومنیم فشک  اهنآ  رب  ار  قیاقح  هتشادرب و  اههدرپ  لزان و  اهنآ  رب  ادخ 
اجیب ياهتلاخد  نایعیـش  دـیاقعب  تبـسن  اهداّیـش  ددرگ و  بجح  فشک  ات  میئامن  تقیقح  نایب  رتحـضاو  مینک و  زاـب  ار  بلاـطم  تسبوخ 

. دننادیم ادخ  ملع  رد  کیرش  ار  دوخ  ناماما  نوچ  دنتسه  كرشم  نایعیش  دنیوگن  دننزن و  اهتمهت  دنیامنن و 

یضرع و  یتاذ ، تسا  مسق  ود  رب  ملع 

. یضرع یتاذ ، تسا ، مسق  ود  رب  ملع  هک  تسنآ  میدقتعم  هیماما  هعیش  تعامج  ام  هچنآ 
ام دشابیم و  مظعا  ربکا  راگدرورپ  تاذ  صوصخم  تسا  لمکا  درفب  رـصحنم  قلطم  قالطا  درادـن و  هار  وا  رد  یـضرع  ادـبا  هک  یتاذ  ملع 

تاذلاب ملع  الا  تسا و  ترابع  یگنت  زا  میئامن  ریدقت  ریبعت و  هچ  ره  میرادـن و  نآ  تقیقح  روصت  رب  یهار  ملع  نآ  یلامجا  تابثا  زا  ریغ 
. دوشیمن روصتم  زجاع  رشب  لقع  هطاحم  رد 

نیا دوشیم و  هضافا  اهنآب  اهدعب  دنشابیمن  ملع  ياراد  اتاذ  مومأم  ماما و  تما ، ربمغیپ و  زا  معا  یمدآ  هک  تسا  یـضرع  ملع  مود  مسق  اما  و 
. تسا یلاعت  قح  ینّابر  ضیف  تاضافا  زا  مسق  ود  ره  نیا  و  ّیندل ، و  یلیصحت ، تسا ، مسق  ود  رب  ملع  زا  عون 

اب رگم  دوشن  ملاع  دشکب  تمحز  دنچ  ره  دسریمن  یئاجب  وا  تامحز  دـشابن  نادزی  ترـضح  هضافا  ات  دـیامنیم  لیـصحت  هک  یلـصحم  نآ 
. دیامنیم ضیف  بسک  هدیشک  تمحز  هک  رادقم  نامهب  مایا  رورمب  هک  ندید  ملعم  نتفر و  هسردم  بابسا  اب  اهتنم  یلاعت  قح  تاهجوت 

میقتسم هضافا  فورح  نیقلت  لیصحت و  نودب  دیامنیم  ضیف  بسک  هطـساویب  ینعی  دنیوگیم  ّیندل  ملع  ار  یـضرع  ملع  زا  مود  مسق  اما  و 
. ددرگیم ملاع  دوشیم و  قالطالا  یلع  ضاّیف  ءدبم  زا 

. ًاْملِع اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  هدومرف  فهک )  ) هروس 18 هیآ 64  رد  هچنانچ 
اهماما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اتاذ  ینعی  تسا  ماما  ربمغیپ و  تاذ  ءزج  تاـبیغمب  ملع  هک  هدومنن  ءاـعدا  هتفگن و  نایعیـش  زا  يدـحا 

. تسا ملاع  لاعتم  يادخ  هک  یمسق  نامه  دناهدوب  بیغ  ملعب  ملاع 
. میئوجیم يرازیب  اهنآ  زا  هیماما  نایعیش  ام  دشابیم و  رفاک  تالغ و  ءزج  اعطق  دیامن  یئاعدا  نینچ  یسک  رگا  و 

رداق ءاشی و  ام  لاّعف  هکلب  دشابیمن  دودـحم  روبجم و  الع  لج و  تیدـحا  ترـضح  هک  تسنیا  میراد  نآب  هدـیقع  میئوگیم و  ام  هچنآ  یلو 
رداق و دهدب  تردق  ملع و  دنادب  یـضتقم  حالـص و  هک  تاقولخم  زا  یقلخ  رهب  دریگ  قلعت  وا  ّتیـشم  هک  یعقاوم  رد  دشابیم  لالقتـسالاب 

. دشابیم اناوت 
بیغ ملع  ّیندل و  ملعب  ریبعت  هطساویب  ملع  نآ  زا  هک  دیامنیم  ضیف  هضافا  هطساویب  یهاگ  يرـشب و  ملعم  هطـساو  هلیـسوب و  یهاگ  اهتنم 

. رعاش لوقب  دیامنیم  ضیف  كرد  ندید  ملعم  نتفر و  بتکم  نودب  هک  میئامنیم 
تشونن طخ  تفرن و  بتکمب  هک  نم  راگن 

دش سّردم  دص  زومآهلأسم  هزمغب 
مّلعم و نودب  دوخ  بیغ  ملع  زا  هک  دریگیمن  قلعت  یعیبط  ریغ  رما  نینچب  يدنوادخ  ّتیشم  یلو  تسا  حیحـص  امـش  یتامدقم  نایب  خیش :

. دیامن هضافا  سّردم 
ناتدوخ ياملع  نیققحم  زا  يرایـسب  هّدـع  فالخ  رب  یّتح  دـینکیمن  رکف  يردـق  هک  تسا  اـج  نیمه  رد  امـش  نارقأ  امـش و  هابتـشا  یعاد :

. دشابیمن ثحبب  جاتحم  هک  تسا  حضاو  هداس و  يردقب  بلطم  نیا  الا  دیئامرفیم و  تبحص 
هدوب مزال  کی  ره  طیحم  يارب  هک  يرادـقم  هزادـناب و  دنتـسه  وا  ناگهدـیزگرب  هک  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  مامتب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  رد 

. دشابیمن ياههبش  هدومن  یبیغ  هضافا  تسا 
. دیراد دوخ  ياعدم  رب  یتبثم  لیلد  هچ  دیامنیم  دارفا  زا  ار  بیغ  ملع  یفن  احیرص  هک  نآرق  یفنم  تایآ  نیا  لباقم  رد  خیش :
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یهاگ یفنم و  یهاـگ  هک  هدـیدرگ  لزاـن  صوصخم  يرما  يارب  نآرق  زا  ياهیآ  ره  اریز  میتسین  نآرق  یفنم  تاـیآ  اـب  فلاـخم  اـم  یعاد :
. اضعب اهضعب  دّدشی  نآرقلا  تایآ  دناهتفگ  ناگرزب  نآرق  هرابرد  اذلف  تسا  هدوب  لاح  ياضتقمب  تبثم 

هچیزاب ار  توبن  ماقم  دنتساوخیم  ۀقیقحلا  یف  هک   ) دندرکیم تایآ  حارتقا  ترضح  نآ  زا  هتـسویپ  هک  رافک  نیکرـشم و  ياضاقت  لباقم  رد 
. دشیم لزان  یفن  تایآ  دنهد ) رارق  دوخ  تسد 

. ددرگ تقیقح  فشک  ات  هدومن  لزان  هتبثم  تایآ  عوضوم  لصا  تابثا  يارب  یلو 
رایسب دنراد  قیدصت  مه  ناگناگیب  یتح  دشابیم  مه  ناتدوخ  ياملع  هجوت  دروم  هک  خیرات  هحیحـص و  رابخا  دیجم و  نآرق  زا  لئالد  اما  و 

. تسا

دندوب بیغب  ملاع  اهنآ  ءایصوا  ءایبنا و  هکنیا  رب  هّینآرق  تایآ  زا  لئالد 

. دیئامرف تئارق  ار  تایآ  نآ  تسا  ینمتم  تسا  میرک  نآرق  رد  تبثم  لیلد  دیئامرفیم  هک  تسا  بیجع  یلیخ  خیش :
بابـسا ناتدوخ  هدیقعب  تفالخ  ماقم  تابثا  رد  اریز  دیئامن  قیدـصت  تسین  ناتحالـص  اهتنم  دـینادیم  مه  ناتدوخ  دـیئامرفن  بجعت  یعاد :

. تسا هدومن  بجعتب  راداو  ار  امش  فالسا  زا  تعباتم  ای  دوشیم  تمحز 
ِْنَیب ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  دـیامرفیم  احیرـص  ّنج )  ) هروس 72 هیآ 26  رد  الوا 

. ًادَدَع ٍءْیَش  َّلُک  یصْحَأ  َو  ْمِْهیََدل  اِمب  َطاحَأ  َو  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  ًادَصَر  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی 
( بیغ  ) ملع نیا  رد  يانثتسم  یلاعت  قح  ناگداتسرف  لسر و  زا  ناگدیدنسپ  ناگدیزگرب و  هکنیا  رب  دراد  لماک  تحارـص  هفیرـش  هیآ  نیا 

. دیامرفیم غالبا  هضافا و  اهنآب  هک  دنتسه 
مامت وگاعد  کنیا  دـیدناوخن  ار  هیآ  هیقب  یلو  دـیدومن  هراشا  هیآ  لواب  دـیدومرف ، تئارق  نارمع  لآ  هروس  زا  نـالا  هک  ياهیآ  نیمه  اـیناث 

َهَّللا َّنِکل  َو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  دـیامرفیم  هک  ام  راتفگ  مارم و  توبث  رب  تسا  یلیلد  دوخ  دـینادب  اـت  میاـمنیم  تئارق  ار  هیآ 
. ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ْمُکَلَف  اوُقَّتَت  َو  اُونِمُْؤت  ْنِإ  َو  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُءاشَی  ْنَم  ِِهلُسُر  ْنِم  ِیبَتْجَی 

دنبیغ ملعب  ملاع  دناهدش  هتخیگنا  رب  یلاعت  قح  بناج  زا  تلاسر  ناونعب  هک  هدیزگرب  دارفا  ضعب  هک  دناسریم  احیرـص  هفیرـش  هیآ  ود  نیا 
ِنَم اَّلِإ  دیامرفب  هک  تشادن  ینعم  یئانثتـسا  ّالا )  ) هلمج دوبن  لاعتم  دـنوادخ  تاذ  زج  بیغ  ملعب  ملاع  رگا  لاعتم و  راگدرورپ  رما  هزاجاب و 

ماـظع و ءاـیبنا  ینعی  وا  ناگداتـسرف  لـسر و  هک  هدومرف  نیعم  مه  ار  اـهنآ  تسه و  راـک  رد  یئانثتـسا  هک  تسا  مولعم  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا 
. دندوب مارک  ءایصوا 

. اذه ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َْتنَأ  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  َْکَیلِإ  اهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت  دیامرفیم  دوه )  ) هروس 11 هیآ 51  رد  هچنانچ 
ُهاْنلَعَج ْنِکل  َو  ُنامیِْإلا  َال  َو  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدـَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َِکلذَـک  َو  هدومرف  يروش )  ) هروس 42 هیآ 52  رد  و 

. انِدابِع ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يِدْهَن  ًارُون 
. دندومنیم هاگآ  اهنآ  یلخاد  یناگدنز  زا  ار  مدرم  دندادیم و  ربخ  روما  نطاوب  زا  هنوگچ  ءایبنا  سپ  دوبن  ملاع  رد  بیغ  ملع  هضافا  رگا 

لیئارسا ینب  هب  هک  دیامنیمن  لقن  احیرـص  مالّـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسیع  ترـضح  لوق  زا  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 43  رد  رگم 
. ْمُِکتُوُیب ِیف  َنوُرِخَّدَت  ام  َو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  دومرفیم 

تئارق تسا  دراو  روما  نیا  رد  هک  ار  دیجم  نآرق  تایآ  مامت  مهاوخب  رگا  تسین  تابیغم  زا  رابخا  صاخـشا  یلخاد  روما  زا  نداد  ربخ  ایآ 
. دشاب یفاک  منکیم  نامگ  دهاش  هنومن و  يارب  درادن  اضتقا  سلجم  تقو  میامن 

لاّمر و ناونعب  اهزابهقح  نارگیزاب و  ياههتسد  هدش ، اهینزهار  شیادیپ  ببـس  هک  تسا  امـش  ياههدیقع  مه  امـش و  تانایب  عون  نیا  خیش :
ار دوخ  بیج  هدیرب  ار  ربخیب  مدرم  شوگ  هدش و  ادـیپ  هعماج  رد  اهنیا  لاثما  نیب و  باتک  رـس  نیب و  علاط  نیبتک و  نیب و  فک  راّفج و 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 459 

http://www.ghaemiyeh.com


زا جورخ  یهارمگب و  ار  قلخ  دنوشیم و  اهیتخبدب  ثعاب  هداد  تداع  تاموهوم  تافارخ و  اب  ار  مدرم  بیغ  زا  نداد  ربخ  ناونعب  هدرک  رپ 
. دنناشکیم تقیقح  قح و 

دنباذک بابسا  هلیسو و  رهب  بیغ  ملع  نایعدم 

دندـشیم اناد  نیملـسم  رگا  ّالا  دـناشکیم و  هناخ  ره  ردـب  ار  اهنآ  هک  تسا  اهتلم  ینادان  لهج و  دوشیمن  یتخبدـب  ثعاب  قح  دـیاقع  یعاد :
ملع باب  لوا  زور  زا  دندشیم و  نآرقب  فراع  اصوصخم  دنتفریم  ملاع  ملع و  یپ  رد  دوخ  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هدـیکا  تاروتـسد  اب  قباطم 

احیرـص نآرق  هک  دنتـسنادیم  دندشیمن  یهابور  لاغـش و  ره  همعط  دنتفریمن و  زومرم  يدایأ  لوهجم و  صاخـشا  یپ  رد  دـشیمن  دودـسم 
ملعب ملاع  هکنیا  رب  دراد  لماک  تحارص  هملک  نیا  اریز  هتسب  ار  نارگیزاب  هار  لوسر  هملک  اصوصخم  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  دیامرفیم 

. دناقح لسر  ناگداتسرف و  زا  ناگدیزگرب  دشاب  تاودا  تالآ و  بابسا و  نودب  هک  يدنوادخ  صوصخم  بیغ 
لمر اب  دشاب  يدنوادخ  صوصخم  ملعب  تابیغم  زا  نداد  ربخ  یعدم  دشابن و  ماما  ربمغیپ و  ینعی  دشاب  هتـشادن  تلاسر  هبنج  یـسک  رگا  و 

ملاع و ناناملسم  دنشابیم و  وگغورد  اعطق  اهنیا  لاثما  ندید و  باتک  رـس  ای  ینیبفک  ای  ینیبتک  ای  يروخهوهق  ای  یـسانشهفایق  ای  رفج  ای 
. دنروخیمن ار  اهنآ  بیرف  دنوریمن و  اهنآ  يوسب  دننادیمن و  قح  ار  اهنآ  دیجم  نآرق  عبات  فراع و 

دّمحم لآ  دّمحم و  نادناخ  هک  نآرق  نینّیبم  نیلماح و  دیجم و  نآرق  زا  زج  دنیامنب  دیابن  يدحا  زا  يوریپ  هک  دناهتـسناد  هدـیمهف و  نوچ 
. دننآرقلا لیدع  هک  دنشاب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس 

يوعد سک  ره  تما  نیا  رد  دناقح  ناگدیزگرب  هک  ترضح  نآ  نیرهاط  ءایـصوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  زج  مالک  هصالخ 
. دشاب بابسا  هلیسو و  رهب  ول  تسا و  رگیزاب  باذک و  امّلسم  مهدیم  ربخ  یهلا  بیغ  زا  دیوگب  دیامنب و  یناد  بیغ 

ربمغیپ ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیـس  رگم  دندومنیم ، ادیپ  تابیغم  رب  عالطا  ملع و  امـش ) لوقب   ) دندوب یحو  لوزن  زکرم  نوچ  ءایبنا  خـیش :
. دیئامنیم وا  يارب  ار  ماقم  نیا  تابثا  امش  هک  دشاب  هتشاد  تابیغم  رب  یهاگآ  هک  هدوب  تلاسر  رما  رد  کیرش  ای  هدوب و 

دندوب بیغب  ملاع  ءایصوا  ءایبنا و 

دیئامرفیم هک  لاعتم  دنوادخ  لوقب  دیئامرفیمن  ارچ  دیئامنیم  يراکهطلغم  هدومن و  وهس  ادمع  ارچ  امش ) لوقب   ) دیدومرف هکنیا  الوا  یعاد :
هدومرفب متـسه  نآ  قیاقح  فشاک  دیجم و  نآرق  لقان  هکنآ  زج  منکیمن  یئاعدا  هدیقع و  زاربا  درادن و  يزیچ  دوخ  زا  یعاد  امـش ) لوقب  )

ءایبنا و هکنیا  رب  مدومن  تئارق  دیجم  نآرق  تایآ  زا  دـهاوش  هک  لوا  هبترم  رد  تسا  هدوب  نآرق  نیبم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دناهدومن ینعم  نیاب  قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  دنابیغ و  ملعب  ملاع  یلاعت و  قح  ناگدیزگرب  لسر 

. دناهتخادرپ ءایبنالا  متاخ  زا  هیبیغ  رابخا  لقنب  و 
یلص مرکا  لوسر  زا  یثیدح  لقن  زا  دعب  رصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرـش  لوا  دلج  رد ص 67  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  اهنآ  هلمج  زا  هک 

. نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  يدعب  لتاقتس  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلعب  هک  هلآ  هیلع و  هللا 
هیومت و لامتحا  ادـبا  هک  تسا  بیغب  حیرـص  رابخا  ثیدـح  نیا  رد  هکنآ  يارب  تسا  ترـضح  نآ  توبن  لـئالد  هلمج  زا  ربخ  نیا  دـیوگ 

هفیاط هس  نیا  اب  دومرف  هکنآ  هچ  دش  عقاو  لاس ) یـس  زا  دـعب  ابیرقت   ) انیع هک  هداد  دوخ  زا  دـعب  عیاقو  زا  ربخ  اریز  دوریمن  نآ  رد  سیلدـت 
لها نیطـساق  دنتـساخرب و  یلع  اب  گنجب  هشیاع  تدایق  ریبز و  هحلط و  ياوغاب  دـندوب  لمج  لها  نیثکان  زا  دارم  هک  دومن  یهاوخ  گنج 

(. مدرک ضرع  احورشم  البق  هک   ) یهتنا دنتفر  نوریب  نید  زا  هک  دندوب  ناورهن  جراوخ  نیقرام  هیواعم و  عابتا  ینعی  دندوب  نیفص 
هکلب هدومنن  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  نیرهاط  همئا  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  توبن  ياوعد  هیماما  نایعیـش  زا  يدـحا  ایناث 

ار يرما  نینچ  نایعدم  مینادیم و  کیرش  الب  توبن و  رما  رد  لقتسم  ءایبنالا و  متاخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  مرکا  لوسر 
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. میسانشیم رفاک  ار  هدیقع  نیاب  نیدقتعم  لطاب و 
هک مینادـیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  صوصنم  ءاـفلخ  ءایـصوا و  قـح و  رب  ناـماما  ار  وا  لـسن  زا  ماـما  هدزاـی  ترـضح و  نآ  یلو 

. دومن تابیغم  رارسا و  رب  علطم  هاگآ و  ار  اهنآ  راوگرزب  نآ  دوخ  هطساو  هلیسوب و  دنوادخ 
لباقم رد  تسا  نایامن  رهاظ و  هچنآ  رگم  ملاـع  نیا  رد  دـننیبیمن  هک  تسا  ناـیملاع  ناگدـید  لـباقم  رد  هک  ياهدرپ  ناـمه  میدـقتعم  اـم 

يرادقمب دشابیم  ضیف  هضافا  رب  رداق  هک  بیغلا  ملاع  يادخ  نامه  ناکم  نامز و  ياضتقاب  یلو  دشابیم  مه  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  ناگدید 
. دندادیم ربخ  تابیغم  زا  اذل  دندیدیم  ار  هدرپ  تشپ  هک  هتشادرب  اهنآ  ناگدید  لباقم  زا  ار  هدرپ  هتسنادیم  حالص  هدوب و  یضتقم  هک 

(. دندومنیم یعالطایب  راهظا  یهاگ  هک  تسا  رابخا  ضعب  رد  تهج  نیمهب   ) دندوب ربخیب  هداتفا و  هدرپ  هدوبن  حالص  هاگره  و 
. ِْریَْخلا َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  دیامرفیم  اذلف 

. ددرگ ینادزی  ضیف  هضافا  دور و  الاب  هدرپ  رگم  مرادن  بیغ  زا  يربخ  دوخ  شیپ  زا  الالقتسا و  نم  ینعی 
. دندش هروتسم  قیاقح  رب  هاگآ  ربمغیپ  هلیسوب  هک  هداد  عالطا  اهنآب  ربمغیپ  اج  هچ  اجک و  خیش :

هدیزگرب یضترم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  امش  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  هک  هینآرق  تایآ  مکحب  ایآ  یعاد :
. ریخ ای  دینادیم  یلاعت  قح  لوسر  قلخ و  زا 

. تسا هدوب  ءایبنالا  متاخ  یضترم و  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  تسا  یهیدب  دیدومن  یبیجع  لاؤس  خیش :
هکنآ هچ  هدوب  بیغ  ملعب  ملاع  متاخ  ربمغیپ  ٍلوُسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  هفیرش  هیآ  مکحب  سپ  یعاد :

. دیامرفیم هضافا  دوخ  ناگداتسرف  لسر و  زا  ياضترمب  دوخ  بیغ  ملع  زا  بیغلا  ملاع  يادخ  دیامرفیم  هیآ  نیا  رد 
. دشاب بیغب  ملاع  یتسیاب  مه  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیس  هکنیاب  دراد  یطبر  هچ  هدوب  بیغب  ملاع  ترضح  نآ  هک  ضرف  رب  خیش :

یلص هّللا  لوسر  تالاح  هحیحص و  رابخاب  دیهد و  رکف  رد  هعسوت  يردق  جراخ و  فالـسا  دیلقت  تدومج و  زا  مرتحم  نایاقآ  رگا  یعاد :
. ددرگیم راکشآ  حضاو و  دوخ  يدوخب  بلطم  دیئامن  تقد  هلآ  هیلع و  هللا 

يارب بیغ  ملع  تابثا  هک  تسا  ربخ  مادک  دیئامرفب  دـیناسللا  قیلط  زاب و  ناترکف  هّللا  دـمحب  هک  امـش  تسا  روصقم  نامرکف  ام  رگا  خـیش :
. دیامنیم ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندّیس 

هّللا ناوضر  نیدشار  ءافلخ  صخالاب  ءافلخ  دیاب  امتح  درادن  ینعم  ءانثتـسا  دـشاب  هّللا  لوسر  ءافلخ  ءایـصوا و  يارب  یبیغ  ملع  یتسیاب  رگا 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دوخ  دننام  هکلب  دندومنن  یئاعدا  نینچ  ءافلخ  زا  کی  چیه  مینیبیم  هکنآ  لاح  دنـشاب و  بیغب  ملاع  نیعمجا  مهیلع 

!!! دیئامنیم ءانثتسا  ارصحنم  امش  ار  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  اندّیس  هنوگچ  دندومنیم  زجع  راهظا  مّلس  و 
هدوبن هیبیغ  روما  رب  هطاحا  رد  لقتـسم  ترـضح  نآ  هک  مداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زجع  راهظا  رد  ار  امـش  باوج  ـالوا  یعاد :

نآب هراشا  مدوزفایم  دوخ  ياهیبوخ  رب  متـسنادیم  بیغ  رگا  دیامرفیم  هک  اجنآ  هدوب  قیاقح  رب  هاگآ  بویغلا  بیغ  ترـضح  هضافا  اب  هکلب 
رب وا  لـباقم  زا  ار  هدرپ  بیغ  ملاـع  راد  هدرپ  دـشیم و  هضاـفا  هاـگره  هکلب  متـسین  يروضح  ملع  ياراد  لاـعتم  يادـخ  دـننام  نم  هک  تسا 

. دادیم بیغ  زا  اهربخ  اذلف  دشیم  فوشکم  وا  رب  هروتسم  قیاقح  تشادیم 

دندوب بیغب  ملاع  قح  رب  ءاقلخ  نیرهاط  همئا 

میراد ار  هدـیقع  نیمه  مه  ام  دـیدومرف  یمکحم  حیحـص و  شیامرف  دـشاب  ءانثتـسا  ءافلخ  رد  یتسیابن  هدوب  یبیغ  ملع  رگا  دـیدومرف  اـیناث 
. دوشیم عورش  اج  نیمه  زا  امش  ام و  فالتخا 

عیمج رد  ینعم و  ماـمتب  هکلب  دنـشاب  روما  نطاوب  رهاوظب و  ملاـع  ترـضح  نآ  دوخ  دـننام  یتسیاـب  هّللا  لوسر  ءاـفلخ  هک  میئوگیم  مه  اـم 
ءایـصوا ءافلخ و  دیاب  دـشاب ) ماکحا  باتک و  یحو و  لوزن  زا  ترابع  هک   ) توبن هصاخ  طئارـش  تلاسر و  توبن و  ماقم  يانثتـساب  تافص 
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. دنشاب وا  لثم  ترضح  نآ 
هدومن نعل  ار  اهنآ  ربمغیپ  ول  دندناوخ و  هفیلخ  ار  اهنآ  دندش و  عمج  مدرم  زا  ياهّدع  هک  ار  یناسک  ینعی  قلخ  هدیزگرب  ءافلخ  امـش  اهتنم 

. دیناوخیم لوسرلا  هفیلخ  هیواهلا ) هیلع  هیواعم  دننام  )
فلس ءایبنا  صوصن  دننام  هدومن  اهنآ  دوجو  رب  ّصن  دوخ  ترضح  نآ  هک  دنتسه  یناسک  هّللا  لوسر  ءایصوا  ءافلخ و  هک  میئوگیم  ام  یلو 

. دوخ ءایصوا  رب 
دندوب ترضح  نآ  مامت  مات و  رهظم  ءانثتـسا  نودب  هدومن  اهنآ  رب  ّصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یئایـصوا  ءافلخ و  نآ  هتبلا  و 

. دندوب روما  نطاوب  بیغب و  ملاع  اهنآ  یگمه  ۀهج  نیمهب 
قح رب  ماما  هدزاود  اهنآ  تسا و  هدش  تیاور  اهنآ  ياهمان  ددعب و  مه  امش  رابخا  رد  هک  دندوب  رفن  هدزاود  صوصنم  قح و  رب  ءافلخ  نآ  و 

. دندوب ترضح  نآ  راوگرزب  دنزرف  هدزای  یلع و  نینمؤملا  ریما  تلاسر  تیب  لها  ترتع و  زا  هعیش 
ناتدوخ ءاملع  رباکا  عیمج  هک  تسا  امـش  هدومرف  نامه  دندوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  صوصنم  ءافلخ  نارگید  هکنیا  رب  لیلد  و 

. روما نطاوب  رب  بیغ  ملعب  دسر  هچ  ات  دندومنیم  ملع  قلطم  زا  زجع  راهظا  هتسویپ  هک  دناهدومن  قیدصت  مه 
. میئامنیم مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  يارب  بیغ  ملع  تابثا  ربخ  مادکب  دیدومرف  اثلاث 

هنکما هنمزا و  رد  ررکم  هک  تسا  یمهم  ثیدـح  هلمج  زا  هدیـسر  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  باـب  نـیا  رد  يرایـسب  ثیداـحا 
تارتاوتم زا  ابیرقت  هک  هدومن  ادیپ  ترهـش  ثیداحا  نایم  رد  هنیدـم  ثیدـح  مانب  هدـیدرگ و  يراج  ترـضح  نآ  كرابم  ناسل  رب  هفلتخم 

ترابع نیاب  یفرعم و  دوخ  تمکح  ملع و  باب  ادرفنم  ارـصحنم و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نآ  هک  دـشابیم  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف
. بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نم  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  دومرف 

!؟ دشابیم رابخا  فاعض  زا  ای  تسا و  دحاو  ربخ  دشاب  رگا  هدیسرن و  توبثب  ام  ياملع  دزن  رد  ثیدح  نیا  خیش :

هنیدم ثیدح  نیلقان  تاور و  لقن  رد 

ءاملع رباکأ  هکنآ  لاح  دـیدروآ و  باسحب  رابخا  فاعـض  زا  دـحاو و  ربخ  ار  يرتاوتم  مکحم و  ربخ  نینچ  هک  دـیدومرف  یفطلیب  یعاد :
. دناهدومن قیدصت  ار  نآ  تّحص  ناتدوخ 

دیـس راربالا  ةرکذت  يربط و  ریرج  نب  دّمحم  راثآلا  بیذهت  یطویـس و  عماوجلا  عمج  دننام  ناتدوخ  هربتعم  بتکب  دیئامن  هعجارم  تسبوخ 
یعفاش و یجنگ  بلاطلا  تیافک  يدنه و  یقتم  لامعلا  زنک  يدابآزوریف و  حیحـصلا  دقن  يروباشین و  مکاح  كردتـسم  يراخب و  دّـمحم 

ظفاح دیناسالا  رحب  ینامی و  دّمحم  ریما  هیدنلا  ۀضور  أطخأ و  دقف  هبذکب  مکح  نمف  دیوگ  هک  يدنه  نیدـلا  لامج  تاعوضوملا  ةرکذـت 
. دناهدومن فیرش  ثیدح  نیا  تحصب  مکح  امومع  هک  مهریغ  یعفاش و  هحلط  نب  دّمحم  لوئسلا  بلاطم  يدنقرمس و  دّمحم  وبا 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  لیبق  زا  نیعبات  باحـصا و  زا  يرایـسب  زا  هتواـفتم  دانـسا  هفلتخم و  قرطب  تمظع  اـب  ثیدـح  نیا  هکنآ  هچ 
نب هّللا  دبع  تما ) ربح   ) نیرسفملا ماما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ربکا  طبـس   ) مالّـسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  دّمحم  ابا  مالّـسلا و 

زا  ) صاع نب  ورمع  کلام و  نب  سنا  رمع و  نب  هّللا  دبع  نامیلا و  نب  ۀفیذح  دوعـسم و  نب  هّللا  دبع  يراصنا و  هّللا  دـبع  نب  رباج  سابع و 
(. ماظع هباحص 

هّللا دـبع  نب  ثراـح  یبـضلا و  ریرج  هتاـبن و  نبا  غبـصا  مالّـسلا و  مهیلع  رقاـبلا  یلع  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  و 
نارهم نب  نامیلس  یفوک و  یمرضح  لیهک  نب  ۀملس  یفوک و  يدسا  ریبج  نب  دیعـس  یفوک و  یلظنحلا  فیرط  نب  دعـس  یفوک و  ینادمه 

نب هّللا  دـبع  نامثع و  نبا  نمحرلا  دـبع  یکملا و  يراقلا  مثیخ  نب  نامثع  نب  هّللا  دـبع  یفوک و  یلولـس  هزمح  نب  مصاـع  یفوک و  شمعا 
(. نیعبات زا   ) یکملا یموزخملا  جاجحلا  وبا  ریبج  نب  دهاجم  یحبانص و  هّللا  دبع  وبا  يدارملا  ۀلیسع 
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ماهدید یعاد  هچنآ  هک  دنرایسب  هعیش ) ءاملع  روهمج  رب  هوالع   ) ناتدوخ مارگ  نیخروم  ماظع و  نیثدحم  ماخف و  ءاملع  هلیلج  هلـسلس  زا  و 
لوق لقن  مراد  رظن  رد  لاحلا  هچنآ  دناهدومن و  لقن  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ناتدوخ  ناگرزب  هذـباهج  زا  رفن  تسیود  بیرق  منکیم  نامگ 

ّالا دندومن و  ثیدح  دنـس  رد  هشدخ  فالـسالل  اعبت  تداع  يور  دننادب  دنـشکن  تلاجخ  خیـش  بانج  ات  مناسریم  ضرعب  ار  اهنآ  زا  ضعب 
. دشابیم راکشآ  حضاو و  بلطم  مومعلا  دنع 

امش ءاملع  رباکأ  هلمج  زا 

. راثآلا بیذهت  رد  يرمق  یفوتم 310  میس  نرق  خروم  رّسفم و  يربط  ریرج  نب  دّمحم  ( 1)
. كردتسم میس  دلج  رد ص 126 و 128 و 226  یفوتم 405  يروباشین  مکاح  ( 2)

. دوخ حیحص  رد  یفوتم 289  يذمرت  دّمحم  یسیع  وبا  ( 3)
. ریغصلا عماج  لوا  دلج  رد ص 374  عماوجلا و  عمج  رد  لاس 911  یفوتم  یطویس  نیدلا  لالج  ( 4)

. طسوا ریبک و  رد  یفوتم 360  یناربط  دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  ( 5)
. دیناسالا رحب  رد  یفوتم 491  يدنقرمس  نسح  دّمحم  وبا  ظفاح  ( 6)

. ۀباحصلا ۀقرعم  رد  یفوتم 430  یناهفصا  هّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاح  ( 7)
. باعیتسا مود  دلج  رد ص 461  یفوتم 463  یبطرق  ربلا  دبع  نب  هّللا  دبع  نب  فسوی  ورمع  وبا  ظفاح  ( 8)

. بقانم رد  یفوتم 483  یلزاغم  نبا  یبالجلا  بیط  نب  دّمحم  نب  یلع  یعفاش  هیقف  نسحلا  وبا  ( 9)
. رابخالا سودرف  رد  یفوتم 509  یملید  ینادمه  هیوریش  عاجش  وبا  ( 10)

. نیسحلا لتقم  لوا  دلج  رد ص 43  بقانم و  رد ص 49  یفوتم 568  یمزراوخ  بیطخ  دیؤملا  وبا  ( 11)
. ریبک خیرات  رد  یفوتم 571  یقشمد  نسح  نب  یلع  رکاسع  نبا  مساقلا  وبا  ( 12)

(. ءاب فلا   ) لوا دلج  رد ص 222  یفوتم 605  یسلدنآ  دّمحم  نب  فسوی  جاّجحلا  وبا  ( 13)
. هباغلا دسا  مراهچ  دلج  رد ص 22  یفوتم 630  يرزج  ریثا  نب  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ( 14)

. یبقعلا ریاخذ  ةرضنلا و ص 77  ضایر  لوا  دلج  رد ص 129  یفوتم 694  یعفاش  يربط  هّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  ( 15)
. ظفاحلا ةرکذت  مراهچ  دلج  رد ص 28  یفوتم 748  یعفاش  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ( 16)

. ریدقلا ضیف  میس  دلج  رد ص 47  یفوتم 749  يرصم  یشکرز  دّمحم  نیدلا  ردب  ( 17)
. دئاوزلا عمجم  مهن  دلج  رد ص 114  یفوتم 807  یمثیه  رکب  یبا  نب  یلع  ظفاح  ( 18)

. ناویحلا تایح  لوا  دلج  رد ص 55  یفوتم 808  يریمد  یسوم  نب  دّمحم  نیدلا  لامک  ( 19)
. بلاطملا ینسا  رد ص 14  یفوتم 833  يرزج  دّمحم  نب  دّمحم  نیدلا  سمش  ( 20)

. بیذهتلا بیذهت  متفه  دلج  رد ص 337  یفوتم 852  ینالقسع  یلع  نب  دمحا  رجح  نبا  نیدلا  باهش  ( 21)
. يراقلا ةدمع  متفه  دلج  رد ص 631  یفوتم 855  یفنح  ینیع  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  ردب  ( 22)

. لاّمعلا زنک  مشش  دلج  رد ص 156  یفوتم 975  يدنه  یقتم  نیدلا  ماسح  نب  یلع  ( 23)
ریغصلا عماج  حرش  ریدقلا  ضیف  میس  دلج  رد ص 46  یفوتم 1031  یعفاش  يوانملا  فوءرلا  دبع  ( 24)

. ریغصلا عماج  حرش  رینملا  جارس  مود  دلج  رد ص 63  یفوتم 1070  یعفاش  يزیزع  دمحا  نب  یلع  ظفاح  ( 25)
. دابعلا ریخ  ءامسا  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس  رد  یفوتم 942  یماش  فسوی  نب  دّمحم  ( 26)

. حیحصلا دقن  رد  یفوتم 817  يدابآزوریف  بوقعی  نب  دّمحم  ( 27)
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. دنسم بقانم  تادلجم  رد  ررکم  یفوتم 241  لبنح  نب  دمحا  ماما  ( 28)
. لوئسلا بلاطم  رد ص 22  یفوتم 652  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  ملاس  وبا  ( 29)
. نیطمسلا دئارف  رد  یفوتم 722  ینیومح  دّمحم  نب  میهاربا  مالسالا  خیش  ( 30)

. ءادعسلا تیاده  رد  یفوتم 849  يدابآتلود  نیدلا  باهش  ( 31)
. نیدقعلا رهاوج  رد  یفوتم 911  یعفاش  نیدلا  رون  دیس  يدوهمس  ۀماّلع  ( 32)

. لطابلا لاطبا  رد  يزاریش  ناهبزور  نب  لضف  یضاق  ( 33)
. همهملا لوصف  رد ص 18  یفوتم 855  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  ( 34)

یفوتم يزاریش  ثدحم  هّللا  ءاطع  نیدلا  لامج  ( 36  ) قعاوص رد ص 73  یفوتم 974  دونع ) بّصعتم   ) یکم رجح  نبا  نیدلا  باهش  ( 35)
. نیعبرا رد   1000

. ةاکشم رب  حرش  ةاقرم  رد  یفوتم 1014  يوره  يراق  یلع  ( 37)
. نیبغارلا فاعسأ  رد ص 156  یفوتم 1205  ناّبصلا  یلع  نب  دّمحم  ( 38)

. هعوضوملا ثیداحالا  یف  هعومجملا  دئاوف  رد  یفوتم 1250  یناکوش  یلع  نب  دمحم  یضاق  ( 39)
. یناعملا حور  ریسفت  رد  یفوتم 1270  يدادغب  یسولآ  دومحم  دیس  نیدلا  باهش  ( 40)

. مولعلا ءایحإ  رد  یلاّزغ  ماما  ( 41)
. یبرقلا ةدوم  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیس  ریم  ( 42)

(. یتأ له   ) هروس حرش  یتفلا  نیز  رد  یمصاع  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  ( 43)
. ۀنسحلا دصاقم  رد  یفوتم 902  يواخس  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ( 44)

. ةدوملا عیبانی  باب 14  رد  یفوتم 1293  یفنح  یخلب  نامیلس  ( 45)
. همالا صاوخ  ةرکذت  رد ص 29  يزوج  نبا  طبس  فسوی  ( 46)

. حاورالا ۀهزن  رد  يوره  يزوف  نیسح  دیس  نیدلا  ردص  ( 47)
. ناوید حرش  رد  يدبیم  نیسح  نیدلا  لامک  ( 48)

متفه دلج  مراهچ و ص 173  دـلج  مود و ص 348  دـلج  رد ص 377  یفوتم 463  يدادـغب  بیطخ  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ظفاح  ( 49)
بلطم و فارطا  رد  لماک  طسب  حرـش و  اب  اهنآ  زا  ضعب  هک  دوخ ، هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يرایـسب  هرخالاب  دوخ  خـیرات 

. اهنآ هلمج  زا  هک  دناهدومن  لقن  ار  فیرش  ثیدح  نیا  تحصب ، قیدصت 
هللا یلص  مرکا  لوسر  زا  ادنـسم  ربخ  هس  لقن  زا  دعب  بلاطلا  تیافک  باب 58  رخآ  رد  یفوتم 658  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  ( 50)

. دیوگ هلآ  هیلع و 
هتمکح و روفو  همهف و  ةّدـح  هترازغ و  هملع و  ةدایز  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  لیـضفتب  هتیب  لها  نییعباـتلا و  ۀباحـصلا و  نم  ءاـملعلا  لاـق  دـقف 

یف هلوقب  نوذخأی  ماکحالا و  یف  هنورواشی  ۀباحـصلا  ءاملع  نم  مهریغ  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  ناک  دق  و  هاوتف ، ۀّحـص  هایاضق و  نسح 
هّللا دنع  هتبتر  نال  ریثکب  هّقح  یف  ثیدحلا  اذه  سیل  و  همکح ، ۀحـص  هلقع و  ۀحاجر  هلـضف و  روفو  هملعب و  مهنم  افارتعا  ماربالا  ضقنلا و 

. کلذ نم  العا  ّلجا و  هدابع  نم  نینمؤملا  دنع  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هلوسر  دنع  و 
ّیلعلا کلملا  حتف  مانب  تسا  هتشون  یباتک  فیرش  ثیدح  نیا  حیحـصت  رد  رـصم  هرهاق  نکاس  یبرغم  قیدصلا  نب  دّمحم  نب  دمحا  ماما  و 

ریقح یـصوصخ  هناخباتک  رد  هدیدرگ و  پاچ  رـصم  هیمالعا  هعبطم  رد  يرجه  لاس 1354  رد  هک   ) ّیلع ملعلا  ۀنیدم  باب  ثیدح  ۀحـصب 
(. تسا دوجوم 
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. میامنب باب  نیا  رد  رابخا  لقن  هفلتخم  تارابعب  رتطوسبم  مرضاح  دیراد  لیم  مهزاب  دشن و  مارآ  ناتبلق  رادقم  نیمهب  رگا 
لقن هدومرف  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  ماهدید  رابخا  رد  ررکم  نوچ  تعامج ) تنـس و  همئأ  ءابدا و  ءالـضف و  زا  ، ) رتخا لیدع  دیس 

دیامنیم لقن  یبرقلا  ةدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  بیدا  هیقف  لضاف  ملاع  مدـید  یتح  تسا  تدابع  ههجو  هّللا  مرک  یلع  لیاضف 
ادـیپ هجوت  سلجم  نآب  اهنامـسآ  هکئالم  دوش  یلع  بقانم  لـیاضف و  رکذ  هک  یـسلجم  ره  رد  هدومرف  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک 

. دنیامنیم ترفغم  تمحر و  بلط  یلاعت  قح  هاگرد  زا  سلجم  نآ  لها  يارب  هدومن و 
سلجم دیراد  رضاح  هچنانچ  تسا  یضتقم  اذلف  تسا  تدابع  دوخ  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  لقن  ینعم  نیا  رب  هوالع 

. مّلس هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  رتطوسبم  ثیدح  دنچ  لقنب  دیهد  رارق  يرتلماک  تدابع  زکرم  شیپ  زا  شیب  ار 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح  نایب  رد 

نب دمحا  ماما  لیبق  زا  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف تاور  هک  اریز  دشاب  هدیـسر  رتاوت  دحب  تسا  نکمم  هک  هضیفتـسم  ثیداحا  هلمج  زا  یعاد :
رد یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  لامعلا و  زنک  مشـش  ءزج  زا  رد ص 401  یقتم  یلع  یلوم  كردتـسم و  رد  مکاح  دنـسم و  بقانم  رد  لبنح 

نیدـلا لالج  بقانم و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاـغم  نبا  نیبغارلا و  فاعـسا  رد  يرـصم  نابـص  نب  دـمحم  ءاـیلوالا و  ۀـیلح  لوا  دـلج  ص 64 
هحلط نب  دمحم  حیحـص و  مود  دـلج  رد ص 214  يذـمرت  یـسیع  وبا  هعونـصملا و  یلاـئل  عماوجلا و  عمج  ریغـصلا و  عماـج  رد  یطوـیس 

نبا طبس  بلاطلا و  تیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  ناملس  خیش  لوئسلا و  بلاطم  رد  یعفاش 
ضایر رد  يربط  نیدلا  بحم  هقرحم و  قعاوص  باب 9  زا  مود  لصف  نمض  رد ص 75  یکم  رجح  نبا  همالا و  صاوخ  ةرکذت  رد  يزوج 
هغالبلا جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  همهملا و  لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا  نیطمسلا و  دئارف  رد  ینیومح  مالسالا  خیـش  ةرظنلا و 

مرکا لوسر  هک  دناهدرک  نآ  تحص  رب  مکح  هدومن و  لقن  ار  نآ  هعیش  ءاملع  مومع  زا  هتـشذگ  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  رگید  يرایـسب  و 
. بابلا تأیلف  ۀمکحلا  دارا  نم  و  اهباب ، یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

راهظا نآ  دانسا  هلـسلس  اب  ربخ  لقن  زا  دعب  هداد و  فیرـش  ثیدح  نیاب  صاصتخا  ار  بلاطلا  تیافک  باب 21  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 
لالح و یهن و  رما و  نایب  ءایـشا و  هفـسلف  تمکح و  نآ  زا  هک  وکین  یلاع و  رایـسب  تسا  یثیدح  نیا  دیوگ  هک  اجنآ  ات  دراد  ینایب  رظن و 

نم تمکح  باـب  یلع  دومرف  اذـلف  هدومرف  تمحرم  مه  مالّـسلا  هیلع  یلعب  هدومن  میلعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دـنوادخ  هک  مارح 
. دوش قیاقح  فشک  ات  دیئامن  هعجارم  نآب  تسا 

بقانم و رد  یمزراوخ  بیطخ  دوخ و  خـیاشم  زا  ثیدـح  قیرط  رکذ  اب  دوخ  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  بقانم و  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  زین  و 
نامیلس خیـش  بلاطلا و  تیافک  باب 58  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  سودرف و  رد  یملید  دـئارف و  رد  ینیومح  مالـسالا  خـیش 

هک دناهدومن  تیاور  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  سابع و  نبا  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يرایـسب  هدوملا و  عیبانی  باب 14  رد  یفنح  یخلب 
نم لوذخم  هرصن  نم  روصنم  ةرفکلا  لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه  دومرف  ار و  مالّسلا  هیلع  یلع  يوزاب  تفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

. بابلا تایف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  مث  هتوص  اهب  ّدمف  هلذخ 
. باب نم  ّالا  اهلخدی  تویبلا ال  ّنا  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدروآ  یعفاش  زین  و 

سپ تسنآ  رد  یلع  مملع و  ناتسرهش  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  هرخاف  بقانم  بحاص  و 
نآ دیوگ  غورد  یتسه  نآ  باب  یلع  ای  وت  مملع و  ناتـسرهش  نم  دومرف  نآ  زا  دـعب  دـیآرد  رد  نآ  زا  دـیاب  دـهاوخیم  نید  ملع  سک  ره 

. وت هطساو  نودب  دسریم  نمب  دیامن  نامگ  هک  یسک 
نبا زا  نیطمـسلا  دئارف  رد  ینیومح  دّمحم  نیدلا  دعـس  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  هغالبلا و  جـهن  حرـش  زا  ياج  دـنچ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  و 

دمحا ماما  و  یبقعلا ، ریاخذ  رد  یعفاش  هّللا  دبع  نب  دمحا  مرحلا  ماما  و  صاع ، نب  ورمع  زا  بقانم  رد  یمزراوخ  ءابطخلا  بطخأ  و  سابع ،
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مهن ثیدح  باب 9  زا  مود  لصف  نمض  رد ص 75  بصعتم  رجح  نبا  یتح  یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  دنـسم و  رد  لبنح  نب 
زا يدع  نبا  هّللا و  دبع  نب  رباج  زا  طسوا  رد  یناربط  زازب و  زا  هدروآ  هقرحم  قعاوص  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رد  هک  یثیدح  لهچ  زا 

ّیلع ملعلا و  ۀنیدم  انا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يذمرت  مکاح و  رمع و  نب  هّللا  دـبع 
. بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب 

تـسا تاعوضوم  زا  ثیدح  نیا  دنتفگ  یتعامج  ثیدح و  نیا  رد  دندش  برطـضم  رکفلا  ریـصق  مدرم  دیوگ  ثیدـح  نیا  لیذ  رد  هاگنآ 
نا تفگ  دینش  ار  اهفرح  نیا  یتقو  دراد ) تیدنـس  امـش  دزن  رد  شلوق  هک  كردتـسم  بحاص   ) مکاح یلو  يوون ) يزوج و  نبا  لیبق  زا  )

. یهتنا تسا  حیحص  ثیدح  نیا  هک  یتسردب  حیحص ، ثیدحلا 
. دهدیمن ار  اهنآ  لقن  هزاجا  نیا  زا  شیب  سلجم  تقو  هک  هدیسر  رایسب  امش  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 

ثیدح فارطا  رد  حیضوت 

انطاـب ارهاـظ و  دوشیم  وا  رب  ملع  قـالطا  هک  يزیچ  ره  ینعی  تسا  سنج  مـال  فلا و  فیرـش  ثیدـح  رد  ملعلا  مـال  فـلا و  تسا  یهیدـب 
. هدوب مالّسلا  هیلع  یلع  مولع  نآ  مامت  باب  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  رد  انعم  اتروص و 

يدلج ره  هک  ار  راونالا  تاقبع  میخـض  تادلجم  زا  دلج  ود  راونالا  تاقبع  بحاص  يولهد  نیـسح  دماح  دیـس  ریم  قیقدلا  ۀمالع  موحرم 
فرط زا  طقف  دنس  دنچب  مرادن  رظن  لاحلا  هتشون  نآ  تحص  فیرش و  ثیدح  نیا  دنس  فارطا  رد  تسا  رتشیب  هکلب  يراخب  حیحص  ردقب 
يارب تمحر  بلط  هتسویپ  مدناوخیم  یتقو  هک  مراد  رظن  بوخ  هتشاد  زاربا  رتاوت  وحنب  ار  ثیدح  نیا  تابثا  تعامج  تنـس و  ءاملع  رباکا 

ار باتک  نآ  مرتحم  نایاقآ  تسبوخ  هتشاد  رّحبت  هزادنا  هچ  هدیشک و  تمحز  رادقم  هچ  هک  مدومنیم  گرزب  تیصخش  نآ  حوتفرپ  حور 
. هدوب درفب  رصحنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هباحص  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دیهد  رارق  قیدصت  دروم  ات  دیئامن  هعلاطم  هیهت و 

موق و ره  رد  لقن  لقع و  قافتاب  هکنآ  ۀهج  زا  تسا  فیرش  ثیدح  نیمه  مالّسلا  هیلع  یلع  لصفالب  تفالخ  تابثا  رب  هرهاظ  ّهلدا  زا  یکی 
رب هرهب  نم  ملع  زا  دهاوخیم  سک  ره  هک  دـنک  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  هصاخ  دـنراد  مدـقت  قح  لاّهج  رب  ءاملع  تلم 

. مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هناخ  رد  دورب  دیاب  دراد 
هاوخب لد  باب  دـنیامن و  دودـسم  مدرم  هداشگ  تما  يورب  دوخ  ربمغیپ  هک  ار  یملع  باـب  دوب  راوازـس  اـیآ  دـیهد  فاـصنا  ادـخب  ار  اـمش 

. دشاب یملع  بتارم  دقاف  هک  دنیاشگب 
فیعض و ار  نآ  یضعب  تسین  ياههبـش  هدش  رایـسب  ثحب  نآ  فارطا  رد  هدوب و  ام  ياملع  مومع  هجوت  دروم  ثیدح  نیا  هکنیا  رد  خیش :

هاگآ بیغ و  ملعب  ملاع  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیس  هکنیا  یندل و  ملع  اب  دراد  یطبر  هچ  یلو  هدمآ  رتاوت  دحب  یضعب  دزن  رد  دحاو و  ربخ 
. هدوب نطاوب  رب 

هدوب بیغب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

. دیئامرفیم هطلغم  هدومن  لماک  یفطلیب  ای  دیئامنیمن  یعاد  لئالد  ضیارعب و  هجوت  ای  یعاد :
ملاع هفیرـش  هیآ  مکحب  تسا و  هدوب  قلخ  زا  ياضترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربمغیپ  ناـتدوخ  قیدـصتب  هک  مدرکن  ضرع  ـالبق  رگم 
مولع زا  ءانثتـسا  هتـشادرب و  ترـضح  نآ  هدید  لباقم  زا  اههدرپ  لاعتم  دنوادخ  لوسر ، نم  یـضترا  نم  ّالا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا 
ملاع تابیغم  رب  عالطا  ملع و  هدوب  دوجوم  ترـضح  نآ  دوجو  ناتـسرهش  رد  هک  یمولع  هلمج  زا  سپ  هدومرف  هضافا  ترـضح  نآـب  هیبیغ 
لوبق دروم  هک  ترضح  نآ  نایب  ياضتقمب  هدوب و  رـضاح  ترـضح  نآ  دزن  رد  روما  نطاوب  عیمج  هداد  ادخ  هوق  نآب  هک  تسا  هدوب  دوجو 

یمولع عیمج  زا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  دومرف  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  هک  تسا  تعامج  تنس و  ياملع  رباکا  عیمج  امش و  ام و 
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رب عـالطا  ملع و  دومن  نآ  زا  هدافتـسا  ناوتیم  مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) ملع باـب  هلیـسوب  دوب و  ترـضح  نآ  دوجو  ناتـسرهش  هنیدـم و  رد  هک 
. تسا هدوب  روما  قیاقح  ماکحا و  رهاوظ  رب  هاگآ  هک  ینانچ  مه  هدوب  روما  نطاوب  رارساب و  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع  اعطق  هک  تسا  تابیغم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  انطاب  ارهاظ و  نآرق  مولع  رب  هاگآ  هدوب  دـیجم  نآرق  لیلج  نادـناخ  نآ  ملع  ساسا  هیاـپ و  نوچ 

. دنراد ینعم  نیاب  قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع 

هدوب نآرق  نطاب  رهاظب و  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

بلاطلا و تیافک  باب 74  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  ءایلوالا و  ۀـیلح  لوا  دـلج  رد ص 65  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  هلمج  زا 
هک دناهدومن  لقن  یحولا  بتاک  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  زا  ادنـسم  باطخلا  لصف  زا  هدوملا  عیبانی  باب 14  نمض  رد ص 74  یخلب  ناـمیلس 

. نطابلا رهاظلا و  ملع  هدنع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّنا  نطب و  رهظ و  هل  ّالإ و  فرح  اهنم  ام  فرحا  ۀعبس  یلع  لزنا  نآرقلا  ّنا  تفگ 

دومنزاب یلع  هنیس  رد  ملع  زا  باب  رازه  ربمغیپ 

زا دـعب  قلخ  زا  ياضترم  نوچ  هدوب  ّیندـل  ملع  بحاص  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنراد  قیدـصت  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباـکا 
مالّـسلا هیلع  یلع  هک  هدومن  لقن  یندـل  ملع  نایب  باـتک  رد  هک  تسا  یلاّزغ  دـماح  وبا  مالـسالا  ۀـجح  اـهنآ  هلمج  زا  هک  هدوب  هّللا  لوسر 

ملع زا  باب  رازه  ترـضح  نآ  ناهد  باعل  زا  نم  يارب  سپ  دراذـگ  نم  ناـهد  رد  ار  دوخ  ناـبز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف 
. دوشیم زاب  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دشزاب 

ریما زا  مدینـش  تفگ  هک  دنکیم  لقن  هتابن  نب  غبـصأ  زا  هدوملا  عیبانی  باب 14  نمض  رد ص 77  یفنح  یخلب  نامیلـس  نالک  هجاوخ  زین  و 
فلأ کلذف  باب  فلأ  حتفی  اهنم  باب  لک  باب و  فلأ  ینمّلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنا  دومرفیم  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

. باطخلا لصف  ایالبلا و  ایانملا و  ملع  ۀمیقلا و  موی  یلا  نوکی  ام  ناک و  ام  تملع  یّتح  باب  فلأ 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  حابـصلا  یبا  زا  شدوخ  دنـسب  دـیامنیم  لقن  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  زا  باب  نامه  رد  زین  و 

. یملع باب  وهف  اّیلع  هتمّلع  ّالا  ائیش  تملع  امف  یناجان  ینمّلک و  ّیبر  يدی  نیب  ترص  اّمل  دومرف  هک  هلآ 
كون ردب  لیئربج  یناتا  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لقن  قیرط  نیاب  ءابطخلا  بطخا  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  زا  ار  ربخ  نیمه  زین  و 

ای لاقف  هیلا  هاعد  مث  یملع  باب  وهف  اّیلع  هتملع  ّالا  ائیـش  تملع  امف  یناـجان  ینمّلک و  ّیبر  يدـی  نیب  ترـص  اّـملف  هیلع  تسلجف  ۀـّنجلا  نم 
. یتّما نیب  ینیب و  امیف  ملعلا  تنا  یبرح و  کبرح  یملس و  کملس  ّیلع 

یمزراوخ و ءابطخلا  بطخا  یعفاش و  هحلط  نبا  دّـمحم  لبنح و  نب  دـمحا  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يرایـسب  رابخا  باب  نیا  رد 
ظافلا و هفلتخم و  قرطب  هک  هدیـسر  نارگید  ینادـمه و  یلع  دیـس  ریم  یبلعث و  دـمحا  ماـما  یطویـس و  نیدـلا  لـالج  یلاّزغ و  دـماح  وبا 

هنیـس رد  دوشیم  زاب  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  ملع  زا  باب  رازه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  لقن  هتوافتم  تارابع 
. دراذگ هعیدوب  مالّسلا  هیلع  یلع 

زا هحلط  نب  لماک  زا  یلعی  وبا  لاّمعلا و  زنک  مشـش  دلج  رد ص 392  یقتم  یلع  یلوم  ءایلوالا و  ۀـیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  زین  و 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دناهدومن  تیاور  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  یلبح  نمحرلا  دبع  وبا  زا  يرفاغم  دبع  نب  یح  زا  هعیهل  نبا 

ّیلع هل  یعد  مث  هنع  ضرعاـف  ناـمثع  ءاـجف  یخا  ّیلا  اوعدا  لاـق  مث  هنع  ضرعاـف  رکب  وبا  ءاـجف  یخا  ّیلا  اوعدا  دومرف  دوخ  توـم  ضرم 
. باب فلأ  حتفی  باب  ّلک  باب  فلأ  ینمّلع  لاق  کل  لاق  ام  هل  لیق  هدنع  نم  جرخ  اّملف  هیلع  ّبکا  هبوثب و  هرتسف 

مالّـسلا و هیلع  یلع  لئاضف  رد  ءایلوالا  ۀـیلح  لوا  دـلج  رد ص 65  يرمق  لاس 430  یفوتم  یناهفـصا  هّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  ظفاح 
نب نارمع  نب  دمحا  زا  ادنـسم  بلاطلا  تیافک  باب 48  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  بلاطملا و  ینـسأ  رد ص 14  يرزج  دمحم 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 467 

http://www.ghaemiyeh.com


ةرشع ۀمکحلا  تمّسق  دومرف  ترضح  بلاط  یبأ  یلع  زا  دش  لاؤس  سپ  میدوب  ادخ  لوسر  دزن  تفگ  هک  دناهدومن  لقن  هّللا  دبع  نب  ۀملس 
. ادحاو اءزج  سانلا  ءازجا و  ۀعست  ّیلع  یطعاف  ءازجا 

لقن ءاملع  رباکا  زا  يرایـسب  زا  لاّمعلا  زنک  مجنپ  دلج  رد ص 156 و 401  یقتم  بقانم و  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  زین  و 
بتاک  ) دوعسم نب  هّللا  دبع  زا  دانسا  نیمه  اب  هدوملا  عیبانی  باب 14  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  لئاضف و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  هدومن و 
مرکا لوسر  زا  هک  دـناهدومن  تیاور  هّللا  دـبع  نب  ۀـمقلع  زا  هیلح  زا  القن  لوئـسلا  بلاطم  رد ص 21  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  و  یحولا )
ادحاو اءزج  سانلا  ءازجا و  ۀعست  ّیلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  یلع  ۀمکحلا  تمسق  دومرف  دش  لاؤس  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. یقابلا رشعلاب  ملعا  وه  و 
ماما  ) سابع نب  هّللا  دبع  زا  يذمرت  میکحلا  یلع  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  نیبملا ) حتف   ) هلاسر حرـش  زا  باب  نامه  رد  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 

. هب مهملعا  وه  یقابلا و  رشع  سانلل  ءازجا و  ۀعست  ّیلعل  ءازجا  ةرشع  ملعلا  هک  دیامنیم  لقن  تما ) ربح  نیرسفملا 
رد یملید  نیسحلا و  لتقم  لوا  دلج  بقانم و ص 43  رد ص 49  یمزراوخ  بیطخ  لامعلا و  زنک  مشش  دلج  رد ص 153  يدنه  یقتم  و 
نم یتما  ملعا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامنیم  لقن  هدوملا  عیبانی  باب 14  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  رابخالا و  سودرف 

. بلاط یبأ  نب  یلع  يدعب 

مالّسلا امهیلع  یلعب  هللا  لوسر  ملع  هضافا  قرط  رد 

ملاع قلخ و  زا  ياـضترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیآیم  تباـث  تسا  رایـسب  ثیداـحا  زا  ياهنومن  هک  ثیداـحا  نیا  زا  سپ 
. تسا هدومن  هضافا  مالّسلا  هیلع  یلعب  هدومن  كرد  ضایف  ءدبم  زا  نطاب  رهاظ و  ملع  هچنآ  هدوب و  بیغب 

میقتـسم و قیرط  ربمغیپ  کی  دننام  مالّـسلا  ةالـصلا و  مهیلع  ترـضح  نآ  دالوا  زا  رـشع  يدـحإ  همئأ  بلاط و  یبأ  نب  یلع  میئوگیمن  ام 
صخـش ضایف  ءدبم  زا  هضافإ  تقو  رد  ضیف  زکرم  هک  مینادیم  نیقی  عطق و  روطب  هکلب  دنتـشاد  یحو  قیرطب  لاعتم  راگدرورپ  اب  یلقتـسم 

انثا همئأب  ّصخالاب  تادوجوم  مامتب  ترضح  نآ  تافو  زا  دعب  تایح و  رد  تاضویف  زا  یضیف  ره  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ 
زا ملاع  همهم  عیاقو  مولع و  مامت  اهتنم  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هلیسوب  یلاعت  قح  بناج  زا  دیسریم  ای  هدیـسر  ام  رـشع 

ترضح نآ  دشیم و  غالبا  ترضح  نآب  یلاعتقح  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تایح  نامز  رد  هدنیآ  هتشذگ و  لبقتسم  یـضام و 
ملاع نیا  زا  تساوخ  هک  رخآ  مد  رد  دوب  هدـنام  ترـضح  نآ  ملع  هریخذ  رد  هچنآ  دومرفیم و  مالّـسلا  هیلع  یلعب  مایا  ناـمه  رد  ار  یـضعب 

هدیسر هعیـش ) هربتعم  رابخا  زا  هتـشذگ   ) ناتدوخ ءاملع  رباکا  قرط  زا  رایـسب  رابخا  باب  نیا  رد  هک  دومن  هضافإ  ترـضح  نآب  دورب  نوریب 
. مدیناسر ضرعب  ار  نآ  زا  ياهنومن  هک 

هنیسب ار  وا  تساوخ و  ار  یلع  ربمغیپ  دیوگ  ثیدح  رخآ  رد  هک  دناهدومن  لقن  یلصفم  ثیدح  نینمؤملا  ما  هشیاع  زا  ناتدوخ  ءاملع  یتح 
زا قرع  تشادرب  ار  رس  یلع  تقو  کی  مدیمهفن  يزیچ  مداد  شوگ  هچ  ره  مدرب  کیدزن  ار  مرـس  نم  دیـشک  رـسب  ار  شوپور  دینابـسچ و 

ملعلا و نم  باب  فلأ  هّللا  لوسر  ینمّلع  دق  دومرف  تفگیم  هچ  وتب  ینالوط  تدم  نیا  رد  ربمغیپ  یلع  ای  دنتفگ  دوب  يراج  شکرابم  نیبج 
. باب فلأ  حتفی  باب  ّلک  نم 

ینب مامعأ و  زا  رفن  لهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدرک ) ضرع  لوا  ياهبـش  رد  ار  شلّـصفم  حرـش  هک   ) تثعب لوا  نامه  زا 
سک لوا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومن  تلاسر  غالبا  اهنآب  درک و  توعد  بلاط  وبا  بانج  دوخ  مرکا  ّمع  لزنم  رد  ار  شیرق  ناـگرزب  ماـمعأ و 

تعاس نامه  دومرف  یلع  هک  دـنکفا  یلع  ناـهد  رد  ار  دوخ  ناـهد  بآ  تفرگ و  لـغب  رد  ار  وا  ربمغیپ  دومن  رهاـظ  ار  دوخ  ناـمیا  هک  دوب 
ینعم نیاب  هراشا  ياهبطخ  نمض  ربنم  يالاب  رد  هک  دناهدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ   ) دش هدوشگ  نم  هنیـس  رب  ملع  ياههمـشچ 

اذه ملعلا  طفـس  اذه  دومرف  هدومن  كرابم  مکـشب  هراشا  هاگنآ  ّمج  ملع  یّنم  حناوجلا  نیب  اّمناف  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  دومرف  هک  دومن 
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. اّقز اّقز  هّللا  لوسر  ینّقز  ام  اذه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  باعل 
رد تفرگیم  بویغلا  بیغ  ضایف  ءدبم  زا  هچنآ  دومنیم و  یلع  رب  ار  ینابر  ضیف  هضافا  هفلتخم  قرطب  گرم  مد  ات  ترـضح  نآ  هتـسویپ  و 

. دادیم رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس 
شوغآ رد  ـالمع  اـملع و  ار  یلع  تیلوفط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربـمغیپ  دـیوگ  هّمهملا  لوصف  رد  یکلاـم  غابـص  نبا  نیدـلا  رون 

. دومن تیبرت  تبحم 

نآ یگنوگچ  هعماج و  رفج  رد 

هیلع یلع  رب  ینامحر  ضیف  هضافا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  هلیـسوب  ـالع  ّلـج و  مظعا  راـگدرورپ  بناـج  زا  هک  یقرط  هلمج  زا 
فورح قیرطب  همایقلا  موی  یلا  نوکی  ام  ناک و  ام  ملع  رب  لمتـشم  تسا  هدوب  یباتک  هفیحـص و  نآ  تسا و  هدوب  هعماج  رفج  دـش  مالّـسلا 

نیعمجا مهیلع  هّللا  مالـس  نیرهاط  همئا  یلع و  تاصوصخم  زا  نآ  ملع  باتک و  نآ  هک  دـنافرتعم  مه  ناتدوخ  ياملع  ناـگرزب  هک  زمر 
. تسا هدوب 

ایندـلا و عماج  رفج  هب  یّمـسم  تسا  یباتک  ار  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نیقّتملا  ماما  هک  تسا  هتـشون  یلازغ  دـماح  وبا  مالـسالا  ۀـجح  هچناـنچ 
صاوخ ملاعلا و  یف  ام  تارثا  ءایـشا و  صاوخ  تابیغم و  رارـسا و  قیاـقد و  قیاـقح و  مولع و  ماـمت  رب  تسا  لمتـشم  باـتک  نآ  ةرخـآلا و 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اصوصنم  ار  تیالو  تماما و  ماقم  هک  شراوگرزب  دنزرف  هدزای  ترضح و  نآ  زا  ریغب  هک  فورح  ءامـسا و 
زا یطوسبم  حرش  عیبانی  رد ص 403  یخلب  نامیلـس  نینچمه  هدیـسر و  ناشیاب  تثاروب  نوچ  تسین  نآ  رب  علطم  يدحا  دـناهدوب  اراد  هلآ 

مولع حـیتافم  زا  هحفـص  دـصتفه  رازه و  رب  لمتـشم  عماـج  رفج  هک  هدومن  لـقن  باـب  نیا  رد  یعفاـش  یبـلح  هحلط  نب  دـمحم  مظنملا  ّرد 
. هتفگ راوگرزب  نآ  حدم  رد  ریهش  رعاش  اذل  دشابیم  بلاط  یبأ  نب  یلع  ماما  صوصخم 

ۀعماج رفج و  اذ  ناک  هلثم  نم 
انیودت بیغلا  رس  نّودت  هل 

ثداوحلا فورحلا  ملع  ۀقیرط  یلع  امهیف  رکذ  دق  ّیلعل  ناباتک  ۀعماجلا  رفجلا و  ّنا  دنکیم  لقن  فقاوم  حرش  زا  ناتسراگن  خیرات  رد  زین  و 
. امهب نومکحی  هدالوا  ملاعلا و  ضارقنا  یلا 

هچناـنچ تسا  ینمتم  تسا  هدوب  هنوگچ  تسیچ و  تسه  مه  اـم  ياـملع  قیدـصت  دروم  دـیئامرفیم  هک  يرفج  باـتک  بحاـص  هلبق  باون :
. دیئامرف نایب  ار  نآ  حرش  دینادیم  یضتقم 

. مروذعم نآ  باتک  ملع و  نیا  فارطا  رد  طسب  حرش و  زا  تسا  گنت  تقو  یعاد :
. دیئامرف نایب  ار  هلصفم  تاحورشم  زا  هصالخ  تسا  نکمم  رادقم  رهب  باون :

ترمع هک  داد  گرم  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسرب  دـمآ و  لـیئربج  عادولا  ۀـجح  زا  تعجارم  زا  دـعب  ترجه  مهد  لاـس  یعاد :
کنا ال ینتدعو  یتلا  کتدعو  مهللا  درک  ضرع  تشادرب و  ایاطعلا  بهاو  ترضح  هاگردب  كرابم  ياهتـسد  ترـضح  نآ  هدیـسر  رخآب 

. ینکیمن هدعو  فلخ  زگره  يداد و  هدعو  نمب  ایادخ  داعیملا  فلخت 
اهنآ نایم  رد  دنیامنیم  تباجا  ار  وت  نک  ادص  ار  ارحص  تاناویح  نیـشنب  هلبقب  تشپ  دحا  هوک  يالاب  ورب  رادرب  ار  یلع  دیـسر  یهلا  باطخ 

دنکب و ندرگ  فرط  زا  ار  وا  تسوپ  دـیامن و  حـبذ  ار  وا  نک  رما  یلعب  تسا  هدـمآ  الاب  وا  خاش  یکدـنا  هک  تسا  یگرزب  گنر  خرـس  زب 
دـشابیمن نیمز  بّکرم  سنج  زا  هک  دروآیم  بّکرم  ملق و  تاود و  دیآیم و  لیئربج  هاگنآ  دید  یهاوخ  هدرک  یغابد  ار  وا  دـنک  هنوراو 

وا هاگره  دنام  دهاوخ  ظوفحم  دوشیمن و  سردنم  زگره  دنامیم و  یقاب  تسوپ  هتـشون و  نآ  دسیونب  وگب  یلعب  وت  دیوگیم  لیئربج  هچ  ره 
. دوب دهاوخ  هزات  دنیاشگب  ار 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 469 

http://www.ghaemiyeh.com


دراذـگ ترـضح  نآ  تمدـخ  تاود  ملق و  دـمآ  لـیئربج  دومن  لـمع  دـحا  هوک  يـالاب  روتـسد  ناـمهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپب  ءزج  اّلک و  ار  ملاع  هّمهم  عیاقو  لیلج  بر  بناج  زا  لیئربج  هاگنآ  دـش  راک  هداـمآ  یلعب  دومرف  رما  ترـضح 
دش تبث  تشون و  مه  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  هچاپ و  کیراب  ياهتـسوپ  هکنآ  ات  تشونیم  تسوپ  نآ  رب  دومرفیم  یلعب  مه  ربمغیپ  تفگیم 

. ۀمیقلا موی  یلا  نئاک  وه  ام  ناک و  امّلک  باتک  نآ  رد 
باتک نآ  رد  تمایق  زور  ات  دش  دهاوخ  دراو  کی  رس  رب  هچنآ  اهنآ و  نانمشد  ناتسود و  يرارذ و  اهدالوا و  یماسا  یتح  دنتشون  ار  مامت 

. دیدرگ تبث 
رارق تماـما  تیـالو و  تثارو و  بابـسا  ءزج  دـنداد و  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ار  هرفج  هدـلج و  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هاـگنآ 

. دراپسیم تثاروب  دوخ  زا  دعب  مولعم  ماماب  دورب  ایند  زا  یماما  ره  هک  تفرگ 
زیچ همه  نآ  رد  ترـضح و  نآ  نادنزرف  هدزای  یلع و  صوصخم  تسا  یباتک  هعماج  رفج  دیوگ  یلاّزغ  دماح  وبا  هک  تسباتک  نامه  نیا 

. باطخلا لصف  ایاضقلا و  ایالبلا و  ایانملا و  ملع  نم  تسه 
. دشاب هدش  هتشون  هلاغزب  تسوپ  کی  رد  تمایق  زور  ات  مولع  عیاقو و  همهنیا  تسا  نکمم  هنوگچ  باون :

. هدوب راک  نیا  قولخم  گرزب و  رایسب  هکلب  هدوبن  یلومعم  هلاغزب  هک  تسا  مولعم  ربخ  نیا  زرط  زا  الوا  یعاد :
ناتـسراگن خیرات  بحاص  مدرک  ضرع  هچنانچ  هدیدرگ  هتـشون  زمر  فورح  قیرطب  هکلب  هدـشن  هتـشون  لئاسر  بتک و  تباتک  قیرطب  ایناث 

. فورحلا ملع  ۀقیرط  یلع  امهیف  رکذ  دق  هک  هدروآ  فقاوم  حرش  زا  القن 
هللا یلـص  ربمغیپ  رمالا  بسح  مه  راوگرزب  نآ  دنداد  مالّـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ار  زمر  نآ  دیلک  حاتفم و  هاگنآ 

. دنداد دوخ  زا  دعب  همئا  هب  هلآ  هیلع و 
زجاع دـشاب  هتـشادن  تسد  رد  حاتفم  رگا  دـیامن و  ثداوح  رارـسا و  جارختـسا  دـناوتیم  باتک  نآ  زا  دـشاب  سک  ره  تسد  رد  حاتفم  نآ 

. دنامیم
رارق يزمر  باتک  دتـسرفیم  تایالو  تالایاب و  هک  هاپـس  ناهدـنامرف  رکـشل و  ءارما  ماکح و  تالو و  ای  دوخ  ریزو  اب  یهاشداپ  ره  هچنانچ 

حاتفم نودب  باتک  هک  تسا  هاپـس  هدنامرف  مکاح و  یلاو و  ای  ریزو و  نآ  هاشداپ و  دزن  رد  طقف  باتک  نآ  حاتفم  اددـع و  ای  افرح  دـهدیم 
. دنکیمن كرد  يزیچ  دتفیب  سک  ره  تسدب 

جارختـسا دناوتیمن  باتک  نآ  زا  يدحا  وا  زا  دعب  نادـنزرف  ماما  هدزای  یلع و  نینمؤملا  ریما  زا  ریغ  هک  هعماج  رفج  باتک  تسا  مسق  نیمه 
. دیامن

هکنآ اب   ) داد هیفنح  دّمحم  شدنزرفب  ار  هدلج  نآ  دندوب  عمج  یگمه  شنادنزرف  هک  یعقوم  رد  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  يزور  هچنانچ 
دوب باتک  نآ  زا  دندادیم  ربخ  نید  همئا  هک  همهم  عیاقو  ایاضق و  بلاغ  دیامن  كرد  يزیچ  هدـلج  نآ  زا  تسناوتن  دوب ) اناد  ملاع و  رایـسب 

جارختـسا باـتک  ناـمه  زا  ار  نایعیـش  دوخ و  تیب  لـها  دوـخ و  رب  هدراو  بئاـصم  بئاوـن و  دـندوب  ربـخ  اـب  روـما  تاـیئزج  تاـیلک و  زا 
تسا تبث  اطوسبم  الماک و  رابخا  بتک  رد  هچنانچ  دندومنیم 

دوخ گرم  زا  نومأم  هماندهع  رد  اضر  ترضح  نداد  ربخ 

هک هتشون  ار  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  یلع  اضر  ترضح  متـشه  ماما  یـسابع و  دیـشرلا  نومأم  هماندهع  هیـضق  فقاوم  حرـش  رد  هلمج  زا 
ياهمان دهع  دومن  دوخ  دهع  تیالو  لوبقب  روبجم  دـیدهت  هبتاکم و  هام  شـش  زا  دـعب  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نومأم  هکنیا  زا  دـعب 

. مالّسلا هیلع  اضر  ترضحب  دوش  لقتنم  تفالخ  دوخ  ندرم  زا  دعب  هک  درک  اضما  نومأم  دنتشون 
. هک دندومن  ءاضما  دعب  دنتشون و  دوخ  لجس  رد  ناونع  نیاب  یحرش  ءاضما  زا  لبق  دیامن  ءاضما  اضر  ترضح  هک  دندروآ  ار  هقرو  نوچ 
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اماحرا لـصوف  هریغ  هلهج  اـم  اـنّقح  نم  فرع  داـشرلل  هقّفو  دادـسلاب و  هّللا  هدّـضع  نینمؤملا  ریما  ّنا  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  اـنا  لوقا و 
رجا عیـضی  نیرکاشلا و ال  هللا  يزجیـس  نیملاعلا و  بر  یـضر  ایغتبم  تقرتفا  اذا  اهانغا  تفلت  دـق  اهایحا و  لب  تعزف  اـسوفن  نما  تعطق و 

. هدعب تیقب  نا  يربکلا  ةرمالا  هدهع و  ّیلا  لعج  ّهنا  نینسحملا و 
ّالا مکحلا  نا  مکب  یب و  لعفی  ام  يردا  ام  کلذ و  ّدـض  یلع  نّالدـی  هعماجلا  رفجلا و  ّنکل  دنتـشاد و  موقرم  تارابع  رخآ  رد  هک  اجنآ  اـت 

. نیلصافلا ریخ  وه  ّقحلاب و  یضقی  هّللا 
ترـضح نآ  ملق  زا  هماندهع  رد  هعماج  رفج  هلمجب  نیدلا  لوصا  ملع  یف  نیبلاطلا  دصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت  رمع  نب  دوعـسم  نب  دعـس  و 

نآ دش  هچنآ  دش  میدید  هچنانچ  دنام  دهاوخن  دوخ  دهع  رـس  رب  نومأم  هک  دهدیم  ناشن  هعماج  رفج  ینعی  دومن  هراشا  لصفم  نایب  نمض 
ادیوه رهاظ و  ترـضح  نآ  ملع  تقیقح  تقادص و  دندومن و  دیهـش  افج  رهزب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نت  هراپ  ربمغیپ و  رـسپ 

. دنراد روما  نطاب  رهاظب و  ملع  لیلج  نادناخ  نآ  هک  دنتسناد  همه  دیدرگ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یصو  نینمؤملا  ریما  يارب  یموتخم  باتک  لیئربج  ندروآ 

يارب لیئربج  هک  تسیاهدشرهم  باتک  دش  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  ضیف  هضافا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلیـسوب  هک  یقرط  هلمج  زا 
تابثا باتک  رد ص 92  يدوعـسم  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیقیرف  لوقلا  لوبقم  خروـم  قـقحم  همـالع  هچناـنچ  هدروآ  ترـضح  نآ 
لیئربج هب  لزن  الّجسم  اباتک  ءامسلا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیلا  الع  ّلج و  هّللا  لزنا  تسنیا  شاهصالخ  هک  دیامنیم  لقن  الـصفم  هیـصولا 

یـصاخشا درک  ضرع  دروآ  ربمغیپ  يارب  الع  لج و  راگدرورپ  بناج  زا  یلّجـسم  باتک  هکئالم  ءانما  اب  لیئربج  ینعی  ۀـکئالملا  ءانما  عم 
تیبلا یف  هدنع  ناک  نم  هّللا  لوسر  رماف  میامن  میدقت  ار  تیـصو  باتک  ات  امـش  یـصو  ّالا  دـنوش  جراخ  سلجم  زا  دنرـضاح  امـش  دزن  هک 
لوقی مالّسلا و  کیلع  أرقی  هّللا  ّنا  هّللا  لوسر  ای  لیئربج  لاقف  مالّـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  نینمؤملا و  ریما  الخ  ام  جورخلاب 

یلص دمحم  اندیس  لصافم  تدعتراف  ادیهـش  یب  یفک  یتکئالم و  کیلع  تدهـشا  کیلع و  تطرـش  تدهع و  تنک  امب  باتک  اذه  کل 
. مالّسلا دوعی  هیلا  مالّسلا و  هنم  مالّسلا و  وه  لاقف  هلآ  هیلع و  هللا 

هک قیقحتب  تسوا  تناما  نم و  يوسب  تسا  نم  راگدرورپ  دهع  نیا  دومرف  تئارق  زا  دـعب  یلعب  داد  تفرگ  لیئربج  زا  ار  باتک  نآ  هاگنآ 
. ار قح  مایپ  مدومن  ءادا  مدیناسر و 

تداهـش یتفگ و  هک  يزیچ  رب  یتسار  تحیـصن و  غیلبتب و  داـب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  مهدـیم  تداهـش  مهنم  درک  ضرع  نینمؤملا  ریما 
. نم نوخ  تشوگ و  مشچ و  شوگ و  ینعم  نیاب  دهدیم 

يارب امنب  تنامـض  نم و  زا  ار  وا  امنب  لوبق  راـگدرورپ و  بناـج  زا  تسا  نم  تیـصو  نیا  ریگب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ترـضح  هاـگنآ 
. دیامن يرای  ارم  هک  تسا  دنوادخ  رب  تنامض و  رب  مدومن  لوبق  درک  ضرع  یلع  نآب . يافو  تسا  نم  يارب  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ 
یلع ربصلا  مهنم و  ةءاربلا  هّللا و  ءادعال  ةاداعملا  هّللا و  ءایلوأل  ةالاوملا  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  باتک  نآ  رد  تسا  هدش  طرـش  و 
لاقف طیبع  مدـب  کسأر  نم  کتیحل  بضخت  نا  یلع  کتمرح و  كاهتنا  کسمخ و  باهذ  کنم و  کّقح  ذـخا  ظـیغلا و  مظک  ملظلا و 
ارباص یـسار  نم  یتیحل  تبـضخ  ۀبعکلا و  تمده  باتکلا و  قزم  ننـسلا و  تلطع  ۀمرحلا و  تکهتنا  نا  تیـضر و  تلبق و  نینمؤملا  ریما 

. ابستحم
یلعب ار  هچنآ  دـیناسر  همطاف  نیـسح و  نسحب و  تفرگ و  هاوگ  دـهاش و  نینمؤملا  ریما  رب  ار  نیبّرقم  هکئالم  لیئاکیم و  لـیئربج و  هاـگنآ 
یلعب داد  ار  نآ  هدیدن و  شتآ  هک  یئالط  ياهرهمب  ار  همانتیـصو  نآ  دومن  رهم  سپ  اهنآ  يارب  ار  عیاقو  مامت  داد  حرـش  دوب و  هدـیناسر 

. مالّسلا هیلع 
هدعب ثداوحلا  رومالا و  عیمج  نم  ءیش  ءیش  لّدبی و  ّریغی و  فلاخی و  نم  فالخ  هّللا و  لوسر  ننس  الع و  ّلج و  هللا  ننس  ۀّیـصولا  یف  و 
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. یهتنا نیبم  ماما  یف  هانیصحا  ءیش  لک  لج و  زع و  هّللا  لوق  وه  و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  دنتـشاد  هچنآ  دندوب  هرهاط  ترتع  هک  ترـضح  نآ  هیرذ  زا  نیموصعم  همئأ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هصالخ 
رما دوـمنیمن و  یفرعم  دوـخ  ملع  باـب  ار  یلع  دوـب  نیا  زا  ریغ  رگا  هدوـب و  اـهنآ  دزن  رد  ترـضح  نآ  موـلع  ماـمت  دنتـشاد و  هـلآ  هـیلع و 

. مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هناخ  رد  دیورب  دیاب  دیرادرب  هرهب  نم  ملع  زا  دیهاوخیم  رگا  دومرفیمن 
نمـشد تسود و  روضح  رد  تشادـن  مولع  عیمج  رب  هطاحا  دوبن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هیلاع  مولع  ياراد  ترـضح  نآ  رگا  و 

. دادیمن ینودقفت  نا  لبق  ینولس  يادن 
هتشاد ترضح  نآ  صخـشب  صاصتخا  ماقم  نیا  يوعد  هدادن و  ینولـس  يادن  نینمؤملا  ریما  زج  يدحا  هک  تسا  نیقیرف  یقافتا  هکنآ  هچ 

حـضتفم اوسر و  هدومن  یئاعدا  نینچ  سک  ره  ترـضح  نآ  زا  ریغ  هدـنامنزاب و  نطاب  رهاـظ و  مولع  زا  صاخـشا  تـالاؤس  لـباقم  رد  هک 
. هدیدرگ

دحا اهلاق  ام  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  ۀملک  ّنا  دیوگ  باحصالا  ۀفرعم  یف  باعیتسا  باتک  رد  یسلدنآ  یبرغم  ربلا  دبع  نبا  ظفاح  هچنانچ 
. ابذاک ناک  ّالا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ریغ 

يزور هک  دناهدروآ  دوخ  خیرات  مهدزیـس  دلج  رد ص 163  يدادـغب  بیطخ  تایفو و  رد  یعفاش  ناکّلخ  نب  دـمحا  ساـبعلا  وبا  هچناـنچ 
اّمع ینولس  تفگ  مدرم  هماع  روضح  رد  ربنم  يالاب  هدوب  زیچ  همه  رد  باوج  رضاح  رایسب  امـش و  ياملع  نایعا  زا  هک  نامیلـس  نبا  لتاقم 

؟ شرعلا نود 
زا رکفتم و  لتاقم  دیشارت  هک  ار  شرس  سار  قلح  ریـصقت و  عقوم  رد  دروآ  ياجب  جح  لمع  مدآ  ترـضح  نوچ  هک  درک  لاؤس  یـصخش 

هدور هلیـسوب  رگا  رگید  هلیـسوب  ای  دنکیم  بذج  هدور  هلیـسوب  اذغ  بذج  تقو  رد  هچروم  دیـسرپ  يرگید  دـش  تکاس  دـناماو و  باوج 
هتخادنا امـش  لدب  ار  لاؤس  نیا  دنوادخ  تفگ  راچان  دیوگ  باوج  هچ  دنام  ریحتم  لتاقم  هتفرگ  رارق  شندب  ياجک  رد  وا  ياههدور  تسا 

. مدومن زواجت  دوخ  ّدح  زا  مدرک و  ادیپ  ملع  یتدایز  رد  هک  یبجع  ببسب  مدرگ  اوسر  نم  ات 
ریما زج  هدوبن  تما  رد  يدحا  ماقم  نیا  دجاو  نیقیلا  عطقلاب و  دیآرب و  یباوج  ره  هدهع  زا  هک  دیامنب  یسک  دیاب  ار  اعّدا  نیا  تسا  یهیدب 

. مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا 
نیلوا و مولع  رب  هاگآ  روما و  نطاوب  رهاوظ و  رب  طیحم  ترـضح  نآ  دوخ  دننام  اذلف  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ملع  باب  نوچ 
ار اهنآ  مامت  هزاجا  تقو  کنیا  هک  دمآیم  رب  مه  اهلاؤس  باوج  ماقم  رد  دادیم و  ینولس  يادن  مامت  تردق  اب  ۀهج  نیمهب  هدوب و  نیرخآ 
دنـسم و رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هچنانچ  مالّـسلا  ةالـصلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  الا  دندادن  یئادن  نانچ  هباحـص  زا  يدحا  و  دـهدیمن .

دلج رد ص 198  يربط  نیدـلا  بحم  مجعم و  رد  يوغب  هدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  نالک  هجاوخ  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم 
ّالا ینولـس  لوقی  ۀباحـصلا  نم  نکی  مل  تفگ  هک  دناهدومن  لقن  بیـسم  نب  دیعـس  زا  قعاوص  رد ص 76  رجح  نبا  ةرـضنلا و  ضاـیر  مود 

. مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 
. مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  رگم  یلک ) روطب   ) نم زا  دینک  لاؤس  تفگن  هباحص  زا  يدحا  ینعی 

مالّسلا هیلع  یلع  نداد  ینولس  يادن  رد  ننست  لها  رابخا  لقن 

ةدوملا و عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  باعیتسا و  رد  ربلا  دبع  نبا  ریـسفت و  مراهچ  دـلج  رد  ریثک  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  اذـلف 
ةدوم رد  یعفاش  یلع  دیس  ریم  موظنملا و  ّرد  رد  هحلط  نبا  دئارف و  رد  ینیومح  دنسم و  رد  دمحا  ماما  بقانم و  رد  یمزراوخ  نیدلا  دیؤم 

هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لوئسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  ءایلوالا و  ۀیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  یبرقلا و 
يرتحبلا و دیعس  یبا  سابع و  نبا  هلثاو و  نب  رماع  زا  دناهدومن  لقن  هددعتم  دراوم  رد  هفلتخم  ظافلا  تارابعب و  امش  نیققحم  زا  نارگید  و 
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ّناف ینودـقفت  نا  لبق  ینولـس  سانلا  اهیأ  دومرف : ربنم  يالاب  هک  هیلع  هّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  زا  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  کلام و  نب  سنا 
. نیرخآلا نیلّوالا و  ملع  يدنع  ّناف  ینولس  اّمج  املعل  یحناوج  نیب 

مهد دلج  لوا و ص 241  دـلج  رد ص 46  يراخب  دنـسم و  لوا  دـلج  رد ص 278  لبنح  دـمحا  ماما  ننـس و  ص 356  رد  دواد  یبا  و 
. هب مکتأبنا  ّالا  ءیش  نع  ینولئست  متئش و ال  امع  ینولس  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  ادنسم  دناهدومن  لقن  حیحص 

دنـسب ینیومح  مالـسالا  خیـش  یمزراوخ و  دـمحا  نب  قفوم  زا  هدوـملا  عیباـنی  باب 14  نمـض  رد ص 74  یفنح  یخلب  نامیلــس  خیــش  و 
: تفگ هک  هدومن  لقن  يرتحب  دیعس  وبا  زا  ناشدوخ 

هللا یلـص  هتمامعب  ممعتم  هفیـسب و  دّلقتم  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ۀعردم  هیلع  ۀـفوکلا و  ربنم  یلع  هنع  هّللا  یـضر  اّیلع  تیار 
باعل اذه  ملعلا  طفس  اذه  مج  مّلع  یّنم  حناوجلا  نیب  اّمناف  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  لاق  هنطب و  نع  فشکف  ربنملا  یلع  سلجف  هلآ  هیلع و 

مهتاروتب و ۀیروتلا  لها  تیتفال  اهیلع  تسلجف  ةداس  یل و  تیّنث  ول  هّللا  وف  اّقز  اّقز  هّللا  لوسر  ینقّز  ام  اذـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
. نولقعت الفا  باتکلا  نولتت  متنا  ّیف و  لزنا  امب  مکاتفا  دق  ّیلع  قدص  نالوقیف  لیجنالا  ۀیروتلا و  هّللا  قطنی  یّتح  مهلیجناب  لیجنالا  لها 

ینودقفت نا  لبق  ینولس  دومرف  ربنم  يالاب  رد  هک  دنیامنیم  لقن  بقانم  رد  یمزراوخ  نیدلا  دیؤم  دئارف و  رد  ینیومح  مالسالا  خیـش  زین  و 
ما لهس  یف  ریسم  وا  ماقم  یف  راهن  وا  لیلب  تلزن  یتم  اهنع  مکتثّدح  ّالا  هّللا  باتک  نم  ۀیآ  نع  ینولئست  ۀمسنلا ال  ءرب  ۀبحلا و  قلف  يذلا  وف 

. ّصاخ ما  ّماع  ما  اهب  هّللا  ینع  ام  قفانم و  وا  نمؤم  یف  تلزن  نم  یف  لبج و  یف 
مالّـسلا هیلع  لاقف  ۀـّیربلا  ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  یلاعت  هلوق  نع  ینربخا  تفگ : تساخرب و  یجراـخ  ياّوک  نبا 

. مهامیسب نوفرعی  نییورم  ءاّور  نیلجحم  ءاّرغ  ۀمیقلا  موی  یف  انعابتا  نحن و  کئلوا 
هک دـیامنیم  لقن  سابع  نبا  زا  باب 14  نمض  هدوملا  عیبانی  رد ص 74  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  زین  و 

: دومرف ربنم  يالاب  رد  یلع 
نتفلا نع  ینولس  ضرا و  لهس  وا  لبج  ضیـضحب  تلزنا  ثیح  ملعا  انا  ّالا و  ۀیآ  نم  ام  هّللا و  باتک  نع  ینولـس  ینودقفت  نا  لبق  ینولس 

. اهیف لتقی  نم  اهبسک و  نم  تملع  دق  ّالا و  ۀنتف  نم  امف 
هداد و عوضوم  نیمهب  صاصتخا  هک  بلاطلا  تیاـفک  باب 52  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  یبا  تاقبط و  رد  دعـس  نبا 

. دومرف هک  دیامنیم  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ادنسم  ءایلوالا  ۀیلح  لوا  دلج  لوا ص 68  رطس  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح 
. اقلط اناسل  الوقع و  ابلق  یل  بهو  یبر  نا  تلزن  نم  یلع  تلزن و  نیا  تلزن و  نمیف  تملع  دق  ّالا و  ۀیآ  تلزن  ام  هّللا  و 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دنیامنیم  لقن  اهباتک  نامه  رد  زین  و 
. لبج یف  ما  لهس  یف  راهنب  ما  تلزن  لیلب  تفرع  دق  ّالا و  ۀیآ  نم  سیل  ّهناف  هّللا  باتک  نع  ینولس 

. تفگ هک  هدومن  تیاور  یعبر  نب  ۀیابع  زا  شمعا  زا  یمزراوخ  بقانم  رد  زین  و 
ّالا ۀئام  يدهت  وا  ۀئام  لضت  ۀئف  ۀبدجم و ال  ۀبصخم و ال  ضرا  نم  ام  هّللا  وف  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  لوقی  اریثک  هنع  هّللا  یضر  ّیلع  ناک 

. ۀمیقلا موی  یلا  اهقئان  اهقئاس و  اهدئاق و  ملعا  انا  و 
مود دلج  رد ص 198  يربط  نیدلا  بحم  يراقلا و  ةدمع  رد  یفنح  نیدلا  ردب  ءافلخلا و  خـیرات  رد ص 124  یطویس  نیدلا  لالج  زین  و 

رد ص 338 زین  يرابلا و  حتف  متشه  دلج  رد ص 485  ینالقسع  رجح  نبا  ناقتا و  ریسفت  مود  دلج  رد ص 319  یطویس  ةرضنلا و  ضایر 
ّالا ۀـمیقلا  موی  یلا  نوکی  ءیـش  نع  ینولئـست  هّللا ال  ینولـس و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنیامنیم  لقن  بیذـهتلا  بیذـهت  متفه  دـلج 

. لبج یف  ما  لهس  یف  راهنب  ما  تلزن  لیلب  ملعا أ  انا  الا و  ۀیآ  نم  ام  هللا  وف  هللا  باتک  نع  ینولس  مکتربخا و 
زا يردق  رگا  دـیامنب  نمـشد  تسود و  لباقم  رد  یئاعدا  نینچ  دـناوتیم  يرگید  بیغ  ملعب  ملاع  زج  تسین و  بیغب  ياعدا  تانایب  نیا  ایآ 

هدومنیم و رهاظ  مه  لمع  ماقم  رد  هدوب و  بیغ  ملعب  ملاع  ترـضح  نآ  هک  تسناد  دیهاوخ  دیرگنب  فاصنا  رظن  اب  دـیوش و  جراخ  تداع 
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. هدادیم ربخ  تابیغم  زا 

دیدرگ نیسح  ماما  لتاق  هک  سنا  نب  نانس  زا  نداد  ربخ 

یفقث لاله  نبا  تاراغ  باتک  زا  رصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرـش  لوا  دلج  رد ص 208  ار  اهربخ  نیمه  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
ره رد  هک  هدب  ربخ  ارم  ینعی  رعش  ۀقاط  نم  یتیحل  یسار و  یف  امب  ینربخا  تفگ  تساخرب و  اج  زا  یصخش  دیوگ  هک  اجنآ  ات  هدومن  لقن 
ره ياپ  رد  هک  هداد  ربخ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  لیلخ  دندومرف  ترـضح  دشابیم  وم  ردق  هچ  نم  تروص  رـس و  زا  یفرط 

تاهناخ رد  دـنکیم و  اوغا  ار  وت  هک  تسا  یناطیـش  وت  تروص  زا  یئوم  ره  ياپ  رد  دـنکیم و  تنعل  ار  وت  هک  تسا  یکلم  وت  رـس  زا  یئوم 
درکیم و يزاب  هناخ  رد  هک  دوب  ياهچب  عقوم  نآ  رد  نانـس  شدـنزرف  دوب و  یعخن  سنا  وا  ار و  ربمغیپ  رـسپ  دـشکیم  هک  يراد  ياهلاسوگ 

رسپ دوب و  صاقو  یبا  نب  دعـس  هدننکلاؤس  دنتفگ  یـضعب   ) دش مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  لتاق  دوب و  البرک  رد  يرجه  لاس 61  رد 
هدومن لاؤس  فلتخم  سلجم  ود  رد  ود  ره  تسا  نکمم  دـش ) البرک  هلئاـغ  هدـننکاپرب  رکـشل و  ریما  هک  دوب  ۀـنعللا  هیلع  رمع  شاهلاـسوگ 

. دنشاب
. مراد تابیغم  رب  هطاحا  هتفرگ و  همشچرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  ملع  هک  دنامهفیم  رابخا  نیا  هلیسوب  ترضح 

رامع نب  بیبح  يرادملع  زا  نداد  ربخ 

يزور هک  دناهدومن  لقن  جهن  حرش  لوا  دلج  رد ص 208  دیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و  رد  لبنح  دمحأ  ماما  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زین  و 
يداو رد  هطیوع  نبا  دلاخ  تفگ  یـصخش  دندوب  ترـضح  نآ  فارطا  رد  باحـصا  هتـسشن و  هفوک  دجـسم  رد  يرهاظ  تفالخ  هرود  رد 

تیعمج نایم  زا  یناوج  رامع  نب  بیبح  هئاول  بحاص  ۀلالض و  شیج  دوقی  یتح  تومی  تمی و ال  مل  دومرف  ترـضح  تفر  ایند  زا  يرقلا 
مهاوخن ماهتفگن و  غورد  دندومرف  ترضح  متسه  امش  یقیقح  یمیمـص و  ناتـسود  زا  نینمؤملا و  ریما  ای  رامع  نب  بیبح  منم  درک  ضرع 

دراو لیفلا ) بابب  هراشا   ) دجسم رد  نیا  زا  یتسه و  وا  رادملع  وت  هدیدرگ و  یهارمگ  تلالض و  رکـشل  رادرـس  دلاخ  منیبیم  هناک  تفگ 
. دش دهاوخ  هراپ  هتفرگ  دجسم  ردب  مچرپ  هدرپ  دیوشیم و 

رکـشل دـش و  هفوک  یلاو  نوعلم  داـیز  نبا  هّللا  دـیبع  دـیلپ  دـیزی  تفـالخ  هرود  رد  تشذـگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربخ  نیا  زا  اـهلاس 
ار رامع  نب  بیبح  دلاخ و  ربخ  ترضح  نآ  زا  هک  یمدرم  نامه  رتشیب  داتسرفیم  هیلع  هّللا  تاولص  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  گنجب  یناوارف 

دجاسم تاعامتجا  لحم  قباس  رد  نوچ   ) تساخرب نایرکـشل  يوهایه  هلهله و  يادص  هک  دندوب  رـضاح  دجـسم  رد  يزور  دـندوب  هدـینش 
گنج البرک و  مزعب  رثا  تلالض  رکشل  رادرس  هطیوع  نب  دلاخ  دندید  دندومنیم ) جورخ  دورو و  دجسمب  شیامن  يارب  نایرکشل  اذل  دوب 

هدرپ دجـسمب  دورو  عقوم  دوب  وا  رادملع  رامع  نب  بیبح  هک  یتلاح  رد  دـش  دجـسم  دراو  لیفلا  باب  نامه  زا  شیامن  يارب  ربمغیپ  رـسپ  اب 
. ددرگ رهاظ  نیقفانم  رب  شملع  تقیقح  ترضح و  نآ  راتفگ  تقادص  ات  دش  هراپ  تفرگ  دجسم  ردب  مچرپ 

. دیامنب امش  رب  نیقی  تابثا  ات  هدوبن  بیغب  رابخا  عوقو  زا  لبق  تمالع  نیا  اب  ربخ  نیا  ایآ 

تابیغم زا  نداد  ربخ 

ترضح نآ  هک  یبیغ  ياهربخ  زا  دیئامرف  هعلاطم  هناقیقد  تسا  ترـضح  نآ  تاملک  بطخ و  زا  ياهعومجم  هک  ار  هغالبلا  جهن  امـش  رگا 
تالاح ناخ و  زیگنچ  تنطلس  اهلوغم و  هبلغ  جنز و  بحاص  جورخ  نیطالـس و  ناگرزب  لاوحا  محالم و  ثداوح و  زا  دینیبیم  رایـسب  هداد 

هک ار  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  لوا  دـلج  اـت ص 211  زا ص 208  اصوصخم  نایعیـش و  اب  اـهنآ  تـالماعم  زرط  روج و  ءاـفلخ 
ترثکب دیامنیم  داهشتسا  اهربخ  بطخ و  نآ  زا  ضعبب  هدوملا  عیبانی  باب 14  لوا  رد  مه  یفنح  یخلب  نالک  هجاوخ  دنکیم و  نایب  الصفم 
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. ددرگ تقیقح  فشک  ات  دینیبب  ترضح  نآ  ملع 

نوعلم نآ  ياهملظ  هیواعم و  هبلغ  زا  نداد  ربخ 

ياههتفگ مامت  اهدـعب  هچنانچ  ترـضح  نآ  نعل  بس و  رب  ندرک  رما  اهنآ و  رب  هیواهلا  هیلع  هیواعم  هبلغ  زا  هفوک  لهاب  نداد  ربخ  هلمج  زا 
دجی ام ال  بلطی  دجی و  ام  لکأی  نطبلا  قحدـنم  موعلبلا  بحر  لجر  يدـعب  مکیلع  رهظیـس  ّهنا  اّما  دومرف  هلمج  زا  دـش  عقاو  ترـضح  نآ 
ّیناف یّنم  اؤّربتت  الف  ةءاربلا  اّما  ةاجن و  مکل  ةاکز و  یل  ّهناف  ینّوبـسف  ّبسلا  اّماف  یّنم  ةءاربلا  یّبسب و  مکرمأیـس  ّهنا  الا و  هولتقت  نل  هولتقاـف و 

. ةرجهلا نامیالا و  یلا  تقبس  ةرطفلا و  یلع  تدلو 
نب ۀیواعم  نیعل  نآ  هک  دنراد  قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  نارگید  و  رصم ) پاچ   ) جهن حرـش  لوا  دلج  رد ص 356  دیدحلا  یبا  نبا 

هک ترضح  نآ  زا  نتسج  يّربت  مانـشد و  نعل و  بسب و  ار  مدرم  درک  رما  دیدرگ  مکحم  شتفالخ  رما  بلاغ و  یتقو  هک  هدوب  نایفـس  یبا 
هعمج زامن  هبطخ  رد  یتح  بارحم  ربنم و  رد  هناملاظ  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  لوادتم  ناناملسم  نایم  رد  عینش  لمع  نیا  لاس  داتشه  تدم 

زا ار  مدرم  فرط و  رب  ار  نعل  بس و  هناحلاص  ریبدت  اب  هک  رـصع  هفیلخ  يوما  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تفالخ  نامز  ات  دـندومنیم  نعل  بس و 
. دومن عنم  حبقا  لب  حیبق  لمع  نآ 

عیاقو هدرپ و  سپ  زا  هدوب و  بیغب  ملاع  ترضح  نآ  هک  دیئامن  قیدصت  سپ  دوب  هداد  ربخ  البق  ترضح  نآ  ار  حیبق  عینـش  لمع  نیا  عوقو 
. هتشاد ربخ  راگدرورپ  هضافاب  هدنیآ 

دندید ار  اهنآ  عوقو  مدرم  اهنرق  اهلاس و  نتشذگ  زا  دعب  هک  داد  رایسب  اهربخ  لیبق  نیا  زا 

گنجب عورش  زا  لبق  هیدثلا  وذ  ندش  هتشک  زا  نداد  ربخ 

جراوخ زا  هکنیاب  داد  ربخ  زین  داد و  ار  هیدـثلا ) وذ  هب  فورعم  هلمزت   ) جراوخ و لتق  ربخ  گـنج  عوقو  زا  لـبق  ناورهن  گـنج  رد  هلمج  زا 
مکنم کلهی  ةرشع و ال  مهنم  تلفی  هک ال  ترابع  نیاب  دنوشیمن  هتـشک  رفن  هد  زا  شیب  ناناملـسم  زا  دننکن و  ادیپ  تاجن  رفن  هد  زا  شیب 

. ةرشع
. دش عقاو  مامت  اهدعب  دوب  هداد  ربخ  هچنآ  هک  دناهدومن  لقن  نارگید  یخلب و  نالک  هجاوخ  دیدحلا و  یبا  نبا  هچنانچ 

نوکت داکت  یتلا  رابخالا  نم  ربخلا  اذه  دیوگ  ربخ  نیا  لیذ  رـصم ) پاچ   ) جهن حرـش  لوا  دـلج  رد ص 425  دـیدحلا  یبا  نبا  اصوصخم 
. هتازجعم نم  وه  ۀفاک و  سانلا  لقن  هراهتشال و  ةرتاوتم 

ترـضح نآ  تقیقح  تیالو و  ماقمب  یپ  دوشب و  امـش  زا  لاکـشا  ههبـش و  عفر  ات  هدوبن  هدـنیآ  روماب  ندوب  هاگآ  بیغب و  رابخا  اـهنیا  اـیآ 
. تسا هدوب  اراکشآ  توافت  ءافلخ  ریاس  ترضح و  نآ  نیب  هک  دیئامن  قیدصت  هنافصنم  دیربب و 

عقاو اهنرق  اـهلاس و  زا  دـعب  هک  هدادـیم  ربخ  هیبیغ  روما  زا  هنوگچ  هتـشادن  تعیبط  ملاـع  ءارو  اـم  اـب  لاـصتا  هدوبن و  ّیندـل  ملع  ياراد  رگا 
. دیدرگیم

هثداح و ربخ  دایز و  تسدب  يرجه  دیـشر  هیریوج و  ندش  هتـشک  دایز و  نب  هّللا  دیبع  تسدب  راّمت  مثیم  ندـش  هتـشک  زا  نداد  ربخ  دـننام 
مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  دوخ  دنبلد  دنزرف  تداهـش  نداد  ربخ  همه  زا  رتالاب  هیواعم و  ناوعا  تسدب  قمح  نب  رمع و  لتق 

نیا مامت  هک  ترـضح  نآ  هلتق  دعـس  رمع  سنا و  زا  نداد  ربخب  مدومن  هراـشا  ـالبق  هچناـنچ  دومنیم  ار  ترـضح  نآ  هلتق  یفرعم  ررکم  هک 
هحلط نب  دمحم  تادلجم و  ریاس  جهن و  حرـش  لوا  دـلج  رد ص 208  دـیدحلا  یبا  نبا  يربط و  لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباـکا  ار  راـبخا 

. دناهدومن لقن  احورشم  نارگید  یمزراوخ و  بیطخ  یطویس و  یعفاش و 
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ار مجلم  نبا  یفرعم  دوخ و  لتق  زا  نداد  ربخ 

نآ هکیلاـحرد  تسا  نم  لـتاق  هکنیاـب  ار  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  ندومن  یفرعم  دوـخ و  لـتق  زا  نداد  ربـخ  هیبـیغ  راـبخا  هلمج  زا 
هک دناهدومن  لقن  نارگید  هباغلا و  دسا  مراهچ  دـلج  رد ص 25  ریثا  نبا  هچنانچ  دومنیم  ترـضح  نآب  ارهاظ  دادو  هقالع و  راـهظا  نوعلم 

: تفگ دوشگ و  ترضح  نآ  حدمب  نابز  باحصا  روضح  رد  دش  بایفرش  یتقو 
يدنلا وذ  بذهملا  نمیهملا و  تنا 

لوالا زارطلا  یف  مغارضلا  نبا  و 
دمحم یصو  ای  کصخ  هللا 

لزنملا باتکلا  یف  الضف  كابح  و 
: تایبالا رخآ  یلإ 

: دومرف باوج  رد  ترضح  دندومن  بجعت  ترضح  نآب  وا  هقالع  ترثک  ناسل و  تقالط  زا  باحصا  عیمج 
دادولاب ینم  کحصنا  انا 

يداعالا نم  تنا  ۀفشاکم و 
: دومرف وا  باوج  رد  ترضح  دیوگ  قعاوص  رد ص 82  رجح  نبا  زین  و 

یلتق دیری  هتایح و  دیرا 
يدارم نم  لیلخ  نم  كریدغ 

لتاق وت  منادیم  راکشآ  حضاو و  هکلب  تسا  نینچ  هن  دومرف  تسا  هدمآ  ناتدب  نم  مان  زا  دیاهدینش  ارم  مسا  ایوگ  درک  ضرع  نمحرلا  دبع 
زین دـنناسر و  لـتقب  ارم  نک  رما  تسا  نینچ  رگا  درک  ضرع  یئاـمنیم  باـضخ  مرـس  نوـخب  ارم  دیفـس  نساـحم  نیا  يدوز  نـیمهب  ینم و 

زا لبق  صاصق  دهدیمن  هزاجا  نم  نید  هکنآ  يارب  یندشن  ینعی  لاحم  تسا  يرما  نیا  دومرف  ترـضح  دـندومن  ار  اضاقت  نیمه  باحـصا 
!؟ ار تیانج 

اعرـش هدـیدرگن  زراب  رهاظ  فالخ  رب  یلمع  وت  زا  زونه  تسا  رهاظ  لامعاب  طوبرم  نید  ماـکحا  یلو  ینم  لـتاق  وت  دـنکیم  مکح  نم  ملع 
. میامن يراج  وت  رب  یمکح  مناوتیمن 

صاصق درکیمن و  تلادع  رگا  ینعی  دوخ  تلادـعب  بلاط  یبأ  نب  یلع  دـش  هتـشک  دـیوگ  دوخ  لاطبالا  باتک  رد  یـسیلگنا  لیلراک  رتسم 
ردارب دنزرف و  ول  دندرکیم و  ادیپ  یسکب  نظ  ءوس  هک  يدرجمب  ملاع  نیطالس  هچنانچ  دنامیم  تمالسب  شندب  اعطق  درکیم  تیانج  زا  لبق 

. دندومنیم ناشمودعم  يروف  دوب  ناشزیزع  براقا  لایع و  و 
یفرعم مزج  روطب  ار  دوخ  لتاق  هکنآ  نیع  رد  دراذـگن  نوریب  تناید  عرـش و  هریاد  زا  اـپ  هک  دوب  يدرم  دار  هناـگی  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو 

ات تشاد  یعرم  وا  هرابرد  ار  تبحم  تفار و  لامک  هکلب  درکن  صاصق  هدـماین  لمعب  وا  زا  یتیاـنج  زونه  رهاـظ  بسح  رب  نوچ  یلو  دومن 
. روما بقاوع  نطاوب و  رب  ار  ترضح  نآ  ملع  هطاحا  دومن  تابثا  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  تواقش 

رگا هکنآ  هچ  دوب  دـهاوخن  يرگید  دنـشابیم  ایاطخ  زا  موصعم  هک  ماما  ربمغیپ و  زج  بیغب  ملاـع  هکنیا  رب  تسا  يرگید  لـیلد  دوخ  نیا  و 
هیلع نینمؤملا  ریما  دننام   ) دناتمصع ياراد  نوچ  ماما  ای  ربمغیپ  یلو  دومن  دهاوخ  اهداسف  روما  قیاقحب  شناد  ملع و  يور  دشابن  موصعم 

. دومنن تیانج  زا  لبق  صاصق  دراذگن  نوریب  رونا  عرش  هرئاد  زا  اپ  دوخ  لتاق  رب  عالطا  ملع و  اب  مالّسلا )
داد و رد و  زا  ترسم  ملاع  کی  اب  هدیـسر  هار  زا  یناوج  هک  هدوبن  تابیغم  رارـسا و  رب  ترـضح  نآ  عالطا  ملع و  تابثا  رب  لئالد  اهنیا  ایآ 

ترـضح نآ  هک  دوشیم  قیدصت  دشاب  فاصنا  يردـق  رگا  ادـخب  ینم  لتاق  وت  دـیامرفب  ترـضح  دـناوخب  هحیدـم  دـسوبب و  تسد  تبحم 
. تسا هدوب  نطاب  رهاظب و  ملع  ياراد 
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مالّسلا هیلع  یلع  تّیلضفا  تّیملعاب و  هراشا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدومن  لقن  یعفاش  هحلط  نبا  مّظنملا  ّرد  زا  هدوملا ص 65  عیبانی  باب 14  لوا  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش 
. دومرف

یّننا نیلّوالا و  ملع  تزح  دقل 
موتک نیرخآلا  ملعب  نینظ 

اهرساب بویغلا  رارسا  فشاک  و 
میدق ثداح و  ثیدح  يدنع  و 

مّیق ّلک  یلع  مّویقل  ّینا  و 
میلع نیملاعلا  ّلکب  طیحم 

ّیلع ملعلا و  ۀنیدم  انا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاق  اریعب  نیعبـس  ۀحتافلا  ریـسفت  نم  ترقوأل  تئـش  ول  ترـضح  نآ  دومرف  نآ  زا  دـعب  و 
. بابلاب هیلعف  ملعلا  دارا  نمف  اهباوبا  نم  تویبلا  اوتأ  یلاعت و  هّللا  لاق  اهباب 

لقع زا  تسا  جراخ  ءاصحا  دح  زا  لئالد  هکنآ  لاح  و   ) دوبن نارگید  رب  ترـضح  نآ  مدقت  لصف و  الب  تفالخ  تابثا  رب  یلیلد  چـیه  رگا 
تیملعا و ماقم  یکی  لیلد  ود  نیمه  رگم  میدومن ) هراشا  اهنآ  زا  يرصتخمب  هتشذگ  ياهبش  رد  هچنانچ  عامجا  تنـس و  باتک و  لقن و  و 

دزن رد  ترـضح  نآ  تیلـضفا  تیملعا و  درادـن و  ملاع  رب  مدـقت  قح  یلهاج  چـیه  قطنم  لـقع و  هدـعاق  يور  هک  ترـضح  نآ  تیلـضفا 
رارقا ترابع  نیا  لضفالا  یلع  لوضفملا  مّدق  دیوگ  شباتک  لوا  هبطخ  نمض  دیدحلا  یبا  نبا  یتح  تسا  راکشآ  زراب و  نمشد  تسود و 

لضفا و رب  ار  مامت  فکلا ) رفص  ینعی   ) لوضفم تساوخ  ادخ  دیوگ  بصعت  تداع و  يور  اهتنم  تسا  ترـضح  نآ  تیلـضفاب  فارتعا  و 
. دراد مدقم  لمکا 

قطنم بابرا  نادنمـشناد و  ءالـضف و  ضارتعا  دروم  هک  هدوبن  هتـسیاش  دیدحلا  یبا  نبا  دـننام  یملاع  صخـش  زا  ینایب  نینچ  هکنآ  لاح  و 
سدـقا تاذـب  تسا  یئاجیب  تبـسن  نیا  هدومن و  هدـیقع  راهظا  لقع  قطنم و  ملع و  دـعاوق  فـالخ  رب  هک  دـنریگ  هدرخ  وا  رب  دریگ و  رارق 

هچ ات  درادیمن  مدقم  لضاف  رب  ار  یلوضفم  دیامنیمن و  قطنم  لقع و  فالخ  رب  یلمع  زگره  میلع  میکح  يادخ  هکنآ  هچ  مظعا  راگدرورپ 
. لضفا ملعا و  رب  دسر 

رب لوضفمب  دـسر  هچ  اـت  لـضفا  رب  لـضاف  میدـقتب  دوشیمن  رـضاح  هدرب  قطنم  ملع و  زا  ياهرهب  دراد و  روعـش  مهف و  رـصتخم  هک  يرـشب 
. لضفا

ماهفتسا قیرطب  رمز )  ) هروس 39 هیآ 12  رد  دوخ  هکنآ  لاح  دراد و  مدـقم  لضفا  رب  ار  یلوضفم  میلع  میکح  يادـخ  تسا  نکمم  هنوگچ 
. َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  دیامرفیم  يراکنا 

يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  دیامرف  سنوی )  ) هروس 10 هیآ 36  رد  زین  و 
تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  تما  رد  مدقت  قح  تیلضفا  تیملعا و  تهج  زا  سپ 
لوسر دعب  رشبلا  لضفا  مالّسلا  هیلع  ّهنا  دیوگ  هک  اجنآ  هدومن  ینعم  نیاب  رارقا  احیرـص  جهن  حرـش  لوا  دلج  رد ص 4  دـیدحلا  یبا  نبا  و 

. نیملسملا عیمج  نم  ۀفالخلاب  ّقحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا 
نیمه رخآ  رد  هک  اصوصخم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  ياههدومرف  تسا  لوا  لیلد  اب  طـبترم  هک  مود  لـیلد  و 

. بابلا تأیلف  ملعلا  درا  نم  دیامرفیم  ثیدح 
دوخ يارب  مدرم  هک  یسک  نآ  ای  تسا  تعاطاب  یلوا  دیورب  وا  هناخ  برد  دنکیم  رما  ربمغیپ  هک  یـسک  نآ  ایآ  دیهد  فاصنا  ادخب  ار  امش 
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. دنیامن نّیعم  تفالخ  ناونعب 
تـسا ینالقع  تهج  نامه  هک  دیامنیم  نیعم  ار  مدقت  قح  تهج  تلع و  دوش  هدرک  تعاطا  دـیاب  تسا  عاطم  ربمغیپ  رما  هکنآ  رب  هوالع 

. دشاب تیملعأ  هک 
یّصن مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یتسیابیم  دوب  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیس  يارب  مدقت  قح  تیلـضفأ  تیملعأ و  تهج  زا  رگا  خیش :

. میاهدروخنرب ام  یّصن  نینچب  هکنآ  لاح  دنیامنب و  وا  زا  يوریپ  دیاب  دننادب  تما  هک  دیامنب  بانج  نآ  رب 
امـش رد  هزادنا  نآ  تداع  دـیاب  ارچ  هک  دوشیم  یعاد  رثأت  بابـسا  هداعلا  قوف  لضف  ملع و  اب  نایاقآ  امـش  لاثما  زا  تانایب  لیبق  نیا  یعاد :

. دهد رارق  دوخ  روهقم  ار  امش  تقیقح  شناد و  ملع و  هک  دشاب  هدرک  ریثأت 
لها تداهشب  هدیناسر  سلجم  ضرعب  ار  هدراو  صوصن  هدومن و  ناهرب  هماقإ  ناتدوخ  هربتعم  بتک  زا  یعاد  هک  تسا  بش  هد  زیزع  ياقآ 

. دیاهدیدن یّصن  دیئامرفیم  هتفرگ  رس  زا  ار  ثحب  اقآ  بشما  هزات  تالجم  دئارج و  سلجم و 
میامنیم امـش  زا  لاؤس  کی  هدیـشوپ  مشچ  همه  زا  کلذ  عم  هّیفخ  هّیلج و  صوصن  زا  تسا  رپ  رـسارس  ناتدوخ  هربتعم  بتک  هک  یتلاح  رد 

. هن ای  دنراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریس  ملعب و  جایتحا  تما  ایآ  هک 
مّلـس هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هیلاعتم  هریـس  هیلاع و  مولعب  تمایق  زور  ات  تما  هباحـص و  یگمه  تاـجایتحا  هک  تسا  یهیدـب  خـیش :

. دشابیم
احیرص هک  هنیدم  ثیدح  نیمه  رگم  دوبن  تماما  تفالخ و  باب  رد  ترضح  نآ  زا  یحیرص  صن  چیه  رگا  رجالا  مکل  هّللا  نسحا  یعاد :

. دوب مارم  تابثا  يارب  یفاک  بابلا . تأیلف  ملعلا  دارا  نم  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هدومرف 

هدوب تما  ملعا  یلع  ربمغیپ  هدومرف  هب 

هک یلع  هناخ  رد  دورب  دیاب  درادرب  هرهب  نم  ملع  زا  دهاوخیم  سک  ره  دـیامرفیم  هک  تسا  ثیدـح  نیا  زا  رتحـضاو  حیرـص و  ّصن  مادـک 
ار نایاقآ  تقو  مدومن و  تبحـص  عوضوم  نیا  فارطا  رد  مامت  ترارح  اب  یعاد  ار  بش  ماـمت  تسا  رحـس  تقو  نـآلا  تسا  نم  ملع  باـب 
ام تانایب  مامت  دیهدب  باسح  فرحب  شوگ  تداع  يور  دیهاوخیمن  ناتفالسا  دننام  نایاقآ  هکنیا  لثم  دیدومن  درـس  ارم  اقآ  لاحلا  متفرگ 

. دیئامنیم ّصن  راکنا  هتفرگ و  هدینشن  ار 
لهاج راب  ریز  مدرم  ملعا  ملاع و  دوب  اب  هک  هتفگ  لـحن  لـلم و  باـبرا  زا  يدنمـشناد  لـقاع  مادـک  تسا  یملع  ّصن  زا  رتـالاب  ّصن  مادـک 

. موشیم امش  قطنمب  میلست  یعاد  هدش  ملاع  رد  ینایب  نینچ  قطنم  ملع و  رد  رگا  دنورب 
هک ام  قطنم  میلـست  دـیاب  امـش  دـنیامنب  لهاج  زا  يوریپ  تیعبت و  مدرم  ملعا  ملاع و  دوب  اب  هک  درادـن  دوجو  ملاـع  رد  یقطنم  نینچ  رگا  و 

قطنم لـقع و  ملع و  مکحب  دـیاب  هدوب  تما  ملعا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  دـیوشب  تسا  شناد  ملع و  باـبرا  ماـمت  قطنم 
. دیئامنب وا  زا  يوریپ  تیعبت و 

میعن وبا  ظفاح  بقانم و  رد  یمزراوخ  دـیؤملا  وبا  دنـسم و  رد  لبنح  دـمحا  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  مدرک  ضرع  البق  هچنانچ 
رد یّکم  رجح  نبا  یتح  یبرقلا  ةدوم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  عیباـنی و  رد  یخلب  نـالک  هجاوخ  ّیلع و  یف  نآرقلا  لوزن  رد  یناهفـصا 

. بلاط یبأ  نب  ّیلع  یتّما  ملعا  دومرفیم  ررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دننکیم  لقن  قعاوص 
ینیومح لوئسلا و  بلاطم  رد  هحلط  نب  دمحم  بقانم و  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  هچنانچ  دنسریمن  ترضح  نآ  ملع  هیاپب  هباحـص  زا  يدحا 

هیلع هللا  یلـص  ّیبنلا  ملع  تفگ  تما ) ربح   ) سابع نب  هّللا  دبع  هک  دننکیم  لقن  یبلک  زا  عیبانی  باب 14  رد  یفنح  نامیلس  خیش  دئارف و  رد 
ةرطقک اـّلا  ّیلع  یف  ۀباحـصلا  ملع  یملع و  اـم  ّیلع و  ملع  نم  یملع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبـنلا  ملع  نم  ّیلع  ملع  هّللا و  ملع  نم  هلآ  و 

. رحبا ۀعبس  یف  رحب 
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: هدومرف هیلع  هّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  انالوم  هک  تسا  هغالبلا  جهن  هبطخ 108  رخآ  رد 
. مکحلا عیبانی  ملعلا و  نداعم  ۀکئالملا و  فلتخم  ۀلاسرلا و  ّطحم  ةوبنلا و  ةرجش  نحن 

ادج تسا  رهاظ  ترضح  نآ  رد  رما  نیا  دیوگ  هبطخ  نیا  حرـش  رد  رـصم ) پاچ   ) جهن حرـش  مود  دلج  رد ص 236  مه  دـیدحلا  یبا  نبا 
. بابلا تأیلف  ۀنیدملا  دارا  نم  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اریز 

اهیف دحا  هقحلی  مل  اّدج  ۀعیفر  لاح  ملعلا  یف  هلاحف  هلمجلاب  دشابیم  يرایسب  مولع  مزلتـسم  هک  تسا  يرمأ  ءاضق  ّیلع  مکاضقا  دومرف  زین  و 
. یهتنا هّللا  لوسر  دعب  اهنم  هب  قحا  دحا  الف  مکحلا  عیبانی  ملعلا و  نداعم  ّهنأب  هسفن  فصی  نا  هل  ّقح  هب و  راق  و ال 

دناهدروآ فقاوم  رد ص 276  یجیا  یضاق  لوئسلا و  بلاطم  رد ص 23  هحلط  نب  دمحم  باعیتسا و  میـس  دلج  رد ص 38  ربلا  دبع  نبا 
. یلع مکاضقا  دومرف  مرکا  لوسر  هک 

ینسا رد ص 14  يرزج  دـمحم  ءاـیلوالا و  ۀـیلح  لوا  دـلج  رد ص 65  میعن  وـبا  ظـفاح  ءاـفلخلا و  خـیرات  رد ص 115  یطویـس  هچناـنچ 
مراهچ دلج  رد ص 38  ربلا  دبع  نبا  ریبک و  خـیرات  متفه  دـلج  رد ص 359  ریثک  نبا  تاـقبط و  رد ص 459  دعـس  نب  دمحم  بلاطملا و 

زا تسا ) روما  عیمج  رب  هطاحا  هک   ) تواضق رما  رد  یلع  ینعی  اناضقا  یلع  تفگیم  هک  دـناهدومن  لقن  باطخلا  نب  رمع  هفیلخ  زا  باعیتسا 
. دوب مدقم  یلوا و  ام  همه 

: دیوگ هحلط  نبا  مّظنملا  ّرد  بحاص  هک  دیامنیم  لقن  ةدوملا  عیبانی  رد ص 69  زین  و 
یف ام  عیمج  ۀلمـسبلا و  یف  ۀـحتافلا  یف  ام  عیمج  ۀـحتافلا و  یف  نآرقلا  یف  ام  عیمج  نآرقلا و  یف  ۀّیوامـسلا  بتکلا  رارـسا  عیمج  ّنا  ملعا 

تحت یّتلا  ۀـطقنلا  انا  ههجو  هّللا  مّرک  ّیلع  مامالا  لاق  ءابلا  تحت  یه  یّتلا  ۀـطقنلا  یف  ۀلمـسبلا  ءاب  یف  ام  عیمج  ۀلمـسبلا و  ءاـب  یف  ۀلمـسبلا 
. ءابلا

یلا یب  جرخف  ةرمقم  ۀلیل  یف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  مامالا  يدیب  ذخا  تفگ  هک  سابع  نبا  زا  دیامنیم  لقن  هدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  زین  و 
. رجفلا غوزب  یلا  ءابلا  رارسا  یف  یل  ملکتف  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  تأرقف : هللا  دبع  ای  أرقا  لاق : ءاشعلا و  دعب  عیقبلا 

مولع ثراو  هیبیغ و  رارـسأب  ملاع  هکنیا  رد  هدوب  درفب  رـصحنم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هباحـص  ناـیم  رد  هک  تسا  نیقیرف  یقاـفتا 
. تسا هدوب  ءایبنا 

نبا مّظنملا  ّرد  زا  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  لوئـسلا و  بلاـطم  رد  یعفاـش  هحلط  نب  دّـمحم  هچناـنچ 
. نیلسرملا ءایبنالا و  مولع  ثراو  ّیناف  بویغلا  رارسا  نع  ینولس  دومرفیم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دناهدومن  لقن  یبلح  هحلط 

ربنم يالاب  رد  ترضح  نآ  هک  دنیامنیم  لقن  عیبانی  رد  یخلب  نامیلـس  جهن و  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  زین  و 
. ضرالا قرط  نم  اهب  ملعا  ّیناف  تاومسلا  قرط  نع  ینولس  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  دومرفیم 

اذلف تسا  تابیغمب  ندوب  هاگآ  رب  لیلد  نیرتگرزب  هدوبن  زورما  دـننام  توکلم  رد  ریـس  لیاسو  هک  ینامز  نآ  رد  ترـضح  نآ  زا  اعدا  نیا 
. دندادیم ربخ  هیّوج  تارک  اهنامسآ و  زا  ترضح  نآ  دندومنیم و  لاؤس  ررکم 

گرزب هزجعم  دوخ  نداد  يزورما  دـیدج  تئیه  اب  قباـطم  ار  صاخـشا  باوج  هدوب  رئاد  يرـصم  سویملطب  تئیه  هک  ياهرود  رد  هوـالعب 
. تسا

دیدج تئیه  قبط  هیوج  تارک  زا  یلع  نداد  ربخ 

وا یملع  تسایر  يرجه  میـس  نرق  رد  هک  یـسودقلا  هرـس  سّدـق  یمق  میهاربا  نب  یلع  هقث  لداع  ثدـحم  لضاف  ققحم و  خیـش  هچناـنچ 
نب نیدلا  رخف  هتـشاد  لماک  تیفورعم  يوقت  عرو و  دـهز و  رد  هک  يوغل  ثدـحم  لضاف  خیـش  تافاّصلا و  هروس و  ریـسفت  رد  هدوب  زرحم 
الم موحرم  ریهش  همالع  بکوک و  ۀغل  رد  هدومن  فیلأت  لبق  لاس  دصیـس  ابیرقت  هک  نیرحبلا  عمجم  شفورعم  تغل  باتک  رد  یفجن  حیرط 
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هک دـناهدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  ملاعلا » ءامـسلا و   » راونـالا راـحب  دـلج 14  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  یـسلجم  رقاب  دّـمحم 
. ضرالا یف  یتلا  نئادملا  لثم  نئادم  ءامسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذه  دومرف 

لمع رادـم  هک  مه  یـسویملطب  تئیه  هدوبن و  ملاع  رد  يرثا  دـیدج  تئیه  زا  هک  ینامز  هرود و  کی  رد  ایآ  دـیهد  فاصنا  ادـخب  ار  اـمش 
. دنتسنادیم نامسآ  ياهخیم  هئیضم و  راونا  ار  ناگراتس  بکاوک و  دندوب  كالفاب  لئاق  هدوب  نامز  نآ  یکلف  نویضایر 

رابخا زا  رـشب  دارفا  زا  يدرف  رگا  دـنهدب  ربخ  ناگراتـس  عاضوا  تارک و  عضو  زا  هک  هتـشادن  دوجو  مه  يزورما  ياـهنیبرود  اهبوکـسلت و 
نینچ امـش  دریگ  رارق  ءاملع  لـمع  هجوت و  دروم  لاـس  رازه  زا  دـعب  هک  یتئیه  ملع  اـب  قباـطم  مه  نآ  دـهدب  ربخ  يوج  تارک  يواـمس و 

. دیروآیمن باسحب  بیغ  رابخا  رامش  رد  ار  ربخ  نیا  دینادیمن و  بیغب  ملاع  ار  ياهدنهدربخ 
ار یفطلیب  لاـمک  تسین  بیغب  ملع  هدیـسر  رایـسب  راـهطا  همئا  زا  ءاـملع  رباـکا  بتک  رد  هـک  راـبخا  زا  عوـن  نـیا  دـیئامرفب  دـیهاوخب  رگا 

. دراد گرزب  رما  نیا  رب  تلالد  ربخ  دوخ  اریز  دیدومن  رهاظ  ار  دوخ  بّصعت  دیدومرف و 
يوق ياهبوکـسلت  هک  مه  هزورما  یتح   ) تسا هدوب  دـیدپان  اهرظن  زا  اهنآ  یگنوگچ  هک  هّیّوج  تارک  ـالعا و  توکلم  زا  نداد  ربخ  رگا  و 

ار لـبق  لاـس  دصیـس  رازه و  ربخ  نآ  یگنوگچ  تقیقح و  قیدـصت  مه  هزورما  مولع  و  دوشیمن ) هدـید  حّلـسم  ریغ  مشچ  اـب  تسا  دوجوم 
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نیملـسملا  ماما  نینمؤملا و  ریما  انالوم  هک  دـیئامرف  قیدـصت  هدوب و  ملاع  بیغ  زا  نداد  ربخ  دـینادب  سپ  دـیامنیم 
دروم ار  توکلم  یلومعم  مشچ  اب  هدیدرگ  دوجوم  هزورما  هک  هیفشک  بابسا  لئاسو و  نودب  هک  تسا  هدوب  بیغب  ملاع  مالّـسلا  ةالـصلا و 

. هداد رارق  فاشکنا  فشک و 
. هدوب بیغب  ملاع  هدنهد  ربخ  هک  دنکیم  مکح  لاس  رازه  زا  لبق  رابخا  نینچ  ندینش  ضحمب  یقیقد  ناسنا  ره  اعطق 

يوسنارف قرشتسم  نئوژ  ویسم  اب  وگتفگ 

زا هک  یعقوم  هدومن  دـمآ  شیپ  یعاد  يارب  رفـس  نیمه  رد  هک  یّمهم  بلطمب  میامن  هراشا  نایاقآ  هزاجا  اـب  ماـقم  ياـضتقاب  تسا  بساـنم 
باوخ تخت  هس  ياراد  هک  میدوب  الیراو )  ) یتشک لوا  هجرد  قاطا  رد  میدش  یتشک  راوس  برع ) قارع  يّدـح  رـس  رهـش  نیرخآ   ) هرـصب

داژن زا  هکنآ  اب  بدؤم  لضاف و  رایـسب  دوب  ام  قاطا  رد  نئوژ ) ویـسم   ) مانب يوسنارف  نیقرـشتسم  زا  دنمـشناد  فیرـش  درم  کـی  اـقافتا  دوب 
. میدوب مرگرس  ینید  یملع و  ياهتبحص  اب  هزور  همه  سونأم و  مه  اب  اذلف  تسنادیم  بوخ  رایسب  ار  یسراف  یبرع و  نابز  دوب  هسنارف 
هجوتم يرفعج  هقح  بهذم  مالـسا و  سدقم  نید  قیاقحب  ار  مرتحم  درم  نآ  هدومن  لمع  دوخ  هفیظوب  هک  متـشاد  لماک  یعـس  یعاد  هتبلا 

. مزاس
هچ دـشابیمن  نایدا  ریاس  رد  هک  تسه  یئایازم  مالـسا  تناید  رد  هک  میامنیم  قیدـصت  دـنتفگ  ناشیا  تبحـص  نمـض  اـهزور  زا  یکی  رد 

یلمع تایفـشک  رد  هک  دـینکن  شومارف  لاح  نیع  رد  یلو  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  لمع  رد  لادـتعا  راک  همه  اج و  همه  رد  مالـسا  هکنآ 
دوخ یلمع  ّتنم  نیهر  ار  یملاع  هدوبر و  ار  تقباسم  تقبـس و  يوگ  دنتـسه  حیـسم  ترـضح  كاپ  تناید  رماوأ  تحت  رد  هک  اـهیئاپورا 

. دناهداد رارق 
دـشابیم همه  قیدصت  دروم  هکلب  تسین  یفرح  دناهدومن  هیملع  تایفـشک  رد  یغیلب  ّتیدج  یعـس و  مه  نارگید  اهیبرغ و  هکنیا  رد  یعاد :

زا امش  دوخ  نوچ  هتبلا  دناهدوب  یصاخشا  هچ  نونف  مولع و  رد  اهنآ  ملعم  داتسا و  دنتفرگ  اجک  زا  ار  یملع  ندمت  همشچرس  دید  دیاب  یلو 
زا اهیبرغ  نونف  مولع و  همـشچ  رـس  هک  دـیئامنیم  قیدـصت  دـیاهدومن  ثحب  روغ و  يزیچ  ره  تقیقح  رد  هک  دـیتسه  ینادنمـشناد  ءاملع و 

. مالّسلا هیلع  حیسم  ترضح  میلاعت  زا  هن  هدوب  نایمالسا  مالسا و 
راد مچرپ  نیملسم  نامز  نامه  رد  هکنآ  لاح  دندوب و  ّتیربرب  شحوت و  رد  قرغ  خیرات  تداهشب  يدالیم  متـشه  نرق  ات  اهیبرغ  هکنآ  هچ 

نیاب رارقا  هریغ  یناملآ و  لامرون  یـسیلگنا و  لیلراک  يوسنارف و  نانر  تسنرا  لیبق  زا  ناـتدوخ  ءاـملع  رباـکا  هچناـنچ  دـندوب ، رنه  ملع و 
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. دنراد ینعم 
مرتحم نادناخ  زا  هک  مدوب  شابلزق  ناخ  نیـسح  دّمحم  باون  بانج  نامهم  ار  یبش  مدوب  فرـشم  نیمظاک  رد  هک  یعقوم  رفـس  نیمه  رد 

برع قارع  لک  رد  یماس  بودـنم  نواعم  لاحلا  دـنراد و  انکـس  نیمظاک  البرک و  رد  تسا  اهلاس  تسا و  یفیرـش  درم  رایـسب  شاـبلزق و 
يوسنارف نادنمـشناد  زا  یکی  فیلأت  یباتک  اریخا  دندومرف  ناشیا  دمآ  نایمب  مالـسا  ندـمتب  اهیئاپورا  فارتعا  رارقا و  زا  تبحـص  دنتـسه ،
یمارگلب یلع  دیس  اقآ  يدنه  ردقلا  لیلج  لضاف  دیس  هک  تسا  یئابیز  باتک  رایسب  دناهدروآ  دلج  کی  نم  يارب  هدش  همجرت  ودرا  نابزب 

رد رتکد  برغ  فورعم  دنمـشناد  فیلأت  دشابیم  لدتـسم  لصفم و  میخـض و  رایـسب  تسا  برعلا ) ندمت   ) باتک نیا  مان  دناهدومن  همجرت 
هچنآ هک  دـیامنیم  تباث  روارگ  دـص  راهچ  اب  مأوت  يوق  رایـسب  هلوقنم  هسوسحم و  لئالد  اـب  هک  نوبولواتـسوگ )  ) داـصتقا قوقح و  بط و 

یناگدنز يروشک و  يرکشل و  یتکلمم  یکلم و  تارادإ  لیکشت  ترشاعم و  بدا و  زرط  یتح  عیانـص  فرح و  ندمت و  ملع و  زا  اهیبرغ 
. تسا برع  هیلاع  میلاعت  زا  دنراد  یعامتجا  يدرف و 

هدراذـگ برعلا  ندـمت  ار  شباتک  مان  دنمـشناد  گرزب  درم  نیا  تسا و  دراو  اـهیئاپورا  هاوفا  هنـسلا و  رد  هک  برع  زا  دارم  تسا  یهیدـب  )
(. دندوب بدا  ملع و  ره  زا  يراع  مالسا  زا  لبق  بارعا  ّالا  دنانیملسم و  بارعا 

هدیـشک و تمحز  قحلا  دـنداد و  نمب  سیراـپ  رد  نوبولواتـسوگ  رتـکد  يوسنارف  گرزب  دنمـشناد  دوخ  ار  باـتک  نآ  یلب  نئوژ ، ویـسم 
. دناهتشون بوخ 

اب جایتحا  عفر  ردـقب  ماهدـمآ  ناتـسودنهب  هک  کنیا   ) متـسنادیمن ودرا  نابز  نوچ  متفرگ  تناما  مسرب  باّون  بانج  زا  ار  باتک  نآ  یعاد :
شابلزق ناخ  قداص  باّون  دنمـشناد  تسود  بانج  متـشاد  فقوت  هبّیط  هدـلب  نآ  رد  هک  زور  هد  تدـم  رد  مدومن ) ادـیپ  طابترا  ناـبز  نیا 
مدوـمنیم تشادداـی  مه  یعاد  دـندومنیم  همجرت  دوـب  وگاـعد  هجوـت  دروـم  هک  یئاهتمـسق  هدوـمرف  تفطـالم  دادـغب  نیمظاـک و  نکاـس 

. مدش نونمم  ناشیا  زا  رایسب  دنداد  یعادب  دندومن و  همجرت  امامت  ار  برغم ) رد  مالسا  ندمت  ریثأت   ) مهد باب  زا  مود  لصف  اصوصخم 
دوخ هک  امـش  نطو  راید و  لها و  زا  يوسنارف  دنمـشناد  رتکد  نیا  دـیئامرف  هظحالم  متفگ  مدـناوخ  ناشیا  يارب  هدرک و  زاـب  ار  قاروا  نآ 

. دیوگ نینچ  هدومن  ینعم  نیاب  رارقا  لصف  نیا  رد  دیئامنیم  ار  ناشیا  هبتر  ماقم و  قیدصت 

برغم رد  مالسا  ندمت  ریثأت  رد  نوبولواتسوگ  راتفگ 

. هدیدرگ ندمت  رد  لخاد  اپورا  هلیسو  نیدب  هدش و  عقاو  رثؤم  ردق  نامه  زین  برغم  رد  هدیشخب  ریثأت  قرشم  رد  هک  يردقب  مالسا  ندمت 
تالاح برغب  روبزم  ندمت  دورو  زا  شیپ  هک  مینیبب  دیاب  میروایب  تسدب  ار  نآ  نازیم  میهاوخب  رگا  هدیشخب  برغمب  هک  يریثأت  ندمت  نیا 

. تسا هدوب  هچ  نایئاپورا  یناگدنز  عاضوا  برغم و 
برغم مامت  رد  هدومیپ  ار  یلاعت  یقرت و  هجرد  اهتنم  ایناپـسا  تکلمم  رد  مالـسا  ندـمت  هک  یتقو  نامه  ینعی  يدـالیم  مهد  مهن و  نرق  رد 

ار مدرم  دشیم و  هرادا  دنتـسنادیم  ملاع  ار  دوخ  هک  لهاج  نانابهر  تسدب  هک  اهاسیلک  رگم  تشادـن  دوجو  یملع  زکارم  ای  یملع و  نیمز 
!؟ دندادیم تداع  دوخ  یبهذم  تافارخب 

مالـسا و رگم  دنتـشادن  شناد ) ملع و  ذـخا  يارب   ) یهاـگهانپ دـندوب  شناد  مهف و  یپ  رد  ساـسح  صاخـشا  یـضعب  هک  مهدزاود  نرق  زا 
اناد نیملـسم  میلاعت  تحت  دنتفریم و  سلدـنآ  سرادـم  رد  دنتـسنادیم و  همه  زا  رترب  رتهب و  داتـسا و  ار  اهنآ  تاهج  عیمج  زا  هک  نیملـسم 

. دندشیم
تایح قح  برع  نیملسم  دنداد  ملاع  رد  هعسوت  دندومن و  شناد  ملعب و  یگرزب  تمدخ  هک  دنشاب  ناناملـسم  رادّتنم  دیاب  ملع  لها  مامت 

. یهتنا دیمان  برعلا  ندمت  ار  برغم  ندمت  یتسیاب  دنراد و  اهیبرغ  امب  یگرزب 
تایفشک تعنـص و  ملعب و  اهیبرغ  همه  دننام  یلاعبانج  دسیونیم  ناتدوخ  يوسنارف  ریهـش  دنمـشناد  هچنآ  زا  دوب  يرـصتخم  هصالخ  اهنیا 
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ات هدومن  مالـسا  زا  لبق  برعلا  ةریزج  خیرات  عاضواب و  یهجوت  زین  دـیئامنب و  اپورا  هفلاس  هنمزاب  يرظن  تسبوخ  یلو  دـیلابیم  اپورا  هزورما 
. دوشب امش  رب  تقیقح  فشک 

ةریزج هبش  زا  رنه  ندمت و  ملع و  ياههمشچرس  دوب ، ّتیربرب  شحوت و  رد  قرغ  زورما ) ندمت  دهم   ) سیراپ یتح  امش  ياپورا  هک  ینامز 
ایندب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ءایبنالا  متاخ  نایمالـسا  مالـسا و  نأشلا  میظع  دـئاق  یئامنهارب  نیملـسم  بارعا  طسوت  برعلا 

. ددرگ راکشآ  تقیقح  ات  مهد  هجوت  اهیئاپورا  نیملسم و  بارعا  ندمتب  ار  امش  ات  مرادرب  هتشذگ  زا  ياهدرپ  متسناد  مزال  دیدرگیم  شخپ 

ناملراش يارب  ار  نیملسم  تخاس  تعاس  نوراه  نداتسرف  هیده 

دوخب یتروص  رـس و  اپورا  هسنارف  ردـتقم  روطارپما  ناملراش  گرزب  تامدـخ  هطـساوب  يدـالیم  متـشه  متفه و  نرق  هک  دـینادیم  ناـتدوخ 
فحت و دومن  مکحم  یـسابع ) دیـشرلا  نوراه   ) دادـغب یمالـسا  تفالخ  رابرد  اب  ار  دوخ  طباور  یتقو  ناـمز  ناـمه  رد  کـلذ  عم  تفرگ 

يارب ضوع  رد  نوراه  هک  یئایاده  فحت و  زا  هلمج  نم  دـش  لدـب  در و  دیـشرلا  نوراه  هفیلخ  و  لوا ) هبترم  رد   ) ناملراش نیب  یئایادـه 
یگرزب تعاس  دوب و  هدیدن  اپورا  هک  یگرزب  لیق  برع و  نیملسم  تفاب  ياههچراپ  رخاف و  هسبلا  تارهاوج و  رب  هوالع  داتـسرف  ناملراش 

تعاس تاقوا 24  هک  دوب  نیملسم  ياهبرع  يدنمرنه  زا  تعاس  نآ  دندومن و  بصن  دوخ  یتنطلـس  ترامع  رد  رـس  رب  اهيوسنارف  هک  دوب 
. دومنیم نیعم  نیرز  گرزب  ماج  رد  يزلف  ياههناد  نداتفا  اب  هک  اهگنز  ندز  اب  ار 

تعنص نآ  یگنوگچ  تقیقح و  زا  دنتسناوتن  اپورا ) زورما  ندمتم  تختیاپ   ) سیراپ یلاها  مامت  هکلب  ناملراش  رابرد  يوسنارف  نادنمشناد 
. دناهدومن تبث  اپورا  ناگدنسیون  نادنمشناد و  زا  نارگید  برعلا و  ندمت  رد  نوبولواتسوگ  هچنانچ  دنروآ  رد  رس  گرزب 

ار نیملسم  تخاس  تعاس  هیضق  ناملراش و  نامز  خیرات  دیربب  یپ  نیملـسم  بارعا  ندمت  لباقم  رد  اپورا  ندمت  نازیمب  رتهب  دیهاوخب  رگا 
. دوشب قیاقح  فشک  ات  دیئامن  هعلاطم 

سیراپ مدرم  دنتـشادرب  نآ  يالاب  زا  شوپور  دندراذگ و  یتنطلـس  ترامع  رد  رـس  يالاب  یگرزب  جرب  رد  ار  تعاس  یتقو  دنـسیونیم  هک 
هک دـنداد  ناملراشب  ربخ  دـندومن ، هلمح  یتنطلـس  ترامع  فرطب  اههبرح  عاونا  قامچ و  بوچ و  اب  دـندید  ار  تعاس  ياههبرقع  تکرح 

نیا تلع  قیقحت  يارب  ار  رابرد  نادنمـشناد  ءارزو و  هتـسب  ار  تارامع  ياهرد  دـندومن ، یتنطلـس  تارامعب  هلمح  مامت  تینابـصع  اـب  تلم 
. دنداتسرف تلم  لمع 

گرزب نمـشد  ناطیـش  زا  دنتفگ  امب  اهـشیشک  اهلاس  دنیوگیم  هکلب  دنرادن  تنطلـس  ماقمب  يدـب  رظن  دـش  مولعم  رایـسب  يوگتفگ  زا  سپ 
ات میهد  تاجن  وا  ّرش  زا  ار  دوخ  مینک و  ادیپ  تسد  واب  اجک  رد  هک  میدوب  گرزب  نمشد  نیا  بقع  هتـسویپ  ام  دیئامن  يرود  دیاب  ّتیرـشب 

جرب ندرک  بارخ  يارب  ام  اذل  دیامن  ءاوغا  ار  ام  هک  دنکیم  یتاکرح  جرب  لخاد  رد  ناطیش  مینیبیم  هدش  هتخاس  جرب  نیا  هک  عقوم  نیا  رد 
!!! میاهدومن هلمح  ّتیرشب  ملاع  گرزب  نمشد  نتشک  و 

حیرـشت تلم  يارب  اهنآ  دـنداد  هئارا  اهنآب  ار  نیملـسم  یئامنرنه  تعاس و  عضو  هدرب  جرب  يـالابب  ار  تلم  ناـگرزب  زا  هتـسد  هتـسد  راـچان 
. دندیدرگ قرفتم  تنطلس  ماقم  زا  شزوپ  یهاوخ و  رذع  اب  تلم  هاگنآ  دندومن 

رد دندش و  رادیب  اهیبرغ  هک  يزور  نامه  زا  دندنام  بقع  هکلب  دندوبن  بقع  ریخ  دندوب  بقع  اهیئاپورا  زا  ناناملـسم  دـیئامرفن  امـش  سپ 
یپ رد  دندومن  فرح  عیانـص و  مولع و  ذخا  هریغ  دادغب و  هیردنکـسا و  هیلیبشا و  هبطرق و  سلدـنآ و  دـننام  نیملـسم  رنه  ملع و  سرادـم 

. دندیسر یلاعت  یقرت و  جواب  دنتفر و  لمع  یعس و 
یلو میتشاد  زیچ  همه  ام  ّالا  مینیبیم و  هک  دندیـسر  زور  نیاب  ات  دندنام  بقع  هدومن  ادیپ  دومخ  دندش و  رورپنت  لبنت و  رورغم  ناناملـسم 

. دیوگ هک  ام  يزاریش  ظفاح  دنمشناد  بیدا  لوقب  میاهدش  زیچ  همه  ریقف  زورما 
درکیم ام  زا  مج  ماج  بلط  لد  اهلاس 
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درکیم انمت  هناگیب  تشاد ز  دوخ  هچنآ 
زا یبرغ  نامدرم  ششوک  یعس و  رثا  رد  هکلب  دشابیمن  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضحب  طوبرم  امش  یتعنص  یملع و  تایقرت  هتـشذگ  اهنیا  زا 

. هدوب اهنآ  تایرشن  برع و  نیملسم  تاکرب  زا  مه  نآ  امش ) هدیقعب   ) حیسم ترضح  بلص  زا  دعب  نرق  هد 
فورعم نادنمشناد  ملاع و  لها  مامت  اب  نیملسم  نایاوشیپ  قرف  متفگ  هک  اج  نیاب  میدیسر  ات  میدومن  رایسب  تبحـص  عوضوم  نیا  رد  هتبلا 

. بابسا نودب  اهنآ  دننکیم و  تایفشک  بابسا  اب  اهنیا  هک  تسنیا  ایند 
اهنیب و هرذ  هک  ینامز  رد  هک  مدـناوخ  ینیبهرذ  تاـناویحب  عجار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  نیرهاـط  همئا  زا  ربخ  دـنچ  دوخ  ياعدـم  يارب 
اب ام  نأشلا  میظع  ربمغیپ  ترتع  زا  همئأ  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  لبق ) لاس  دصیـس  رازه و  رد  ینعی   ) تشادـن دوجو  ملاع  رد  اهپکـسرکیم 

. دندومن اهنآ  زا  زارتحاب  رما  یفرعم و  امب  هدید و  ار  ینیبهرذ  تاناویح  هیرهاظ  تاودا  تالآب و  حّلسم  ریغ  مشچ 
بکاوک و رد  تاقولخم  یئاوه و  تادوجوم  هیّوج و  تارک  زا  يوق  ياهنیبرود  اهبوکـسلت و  هلیـسوب  هک  دـیئامنیم  تاهابم  هزورما  اـهامش 

. دیاهدومن ادیپ  عالطا  هلمجلا  یف  ناگراتس 
مالّـسلا ةالـصلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نایمالـسا  یناث  ملعم  نیملـسم و  مود  ياوشیپ  لـبق  لاـس  دصیـس  رازه و  رد  یلو 
بـشما هک  يربخ  نیمه  هاگنآ  هداد  ربخ  دـیدج  تئیه  قبط  ینامـسآ  تارک  زا  گرزب  ياـهنیبرود  بوکـسلت و  دوجو  بابـسا و  نودـب 

. ضرالا یف  یّتلا  نئادملا  لثم  نئادم  ءامسلا  یف  یّتلا  موجنلا  هذه  دومرف  ترضح  نآ  هک  مدناوخ  ناشیا  يارب  مدیناسر  ناتضرعب 
تبث طبض و  ار  ربخ  نیا  هک  یئاهباتک  مان  منکیم  شهاوخ  دنتفگ  هدومن و  تشاددای  ار  ربخ  رکفت ) توکس و  يردق  زا  دعب  ، ) نئوژ ویـسم 

ياههخـسن یتح  تسا  دوجوم  ایند  مهم  ياههناخباتک  نیرتگرزب  سیراپ  ندنل و  رد  دنتفگ  هاگنآ  دنتـشون  متفگ و  دـیهدب  نمب  دـناهدومن 
اب میریگیم و  رظن  تحت  هناـقیقد  ار  اـهباتک  نـیا  اـههناخباتک  رد  سیراـپب  دـعب  موریم و  ندـنلب  لوا  نـم  تـسه  اـجنآ  رد  یباـتک  ره  یطخ 

شیادیپ زا  لبق  دیدومن  رکذ  امش  هک  یئاهباتک  نیا  فیلأت  خیرات  میدید  رگا  میهدیم  رارق  ثحب  دروم  ار  بلطم  نیقرـشتسم  نادنمـشناد و 
امش نم و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مالّسلا و  هیلع  یسیع  يادخ  مهدیم و  فرش  لوق  امشب  هدوب  ینامسآ  ياهنیبرود  اهبوکـسلت و 

. موشیم ناملسم  بلطم  ندیمهف  قیقحت و  زا  دعب  هک  دشاب  هاوگ 
هدوب یهلا  هوق  ياراد  هتـشاد  یتوکلم  مشچ  امتح  هتـشادن و  یئایند  مشچ  لبق  لاس  رازه  رد  بابـسا  نودب  يربخ  نینچ  هدـنیوگ  اعطق  اریز 
قوفام یملع  هوق و  نینچ  ياراد  مالـسا  ربمغیپ  نیـشناج  هفیلخ و  هک  دـشابیم  ینامـسآ  قح  نید  امتح  یئاوشیپ  نینچ  اـب  مالـسا  نید  سپ 

. یهتنا هدوب ، ّتیرشب  ياوق 
. دنیامن ّتیمکح  نینچ  یملع  يانبم  هدعاق و  يور  طقف  ضغب  ّبح و  نودب  هتخانشن  هدیدن و  ناگناگیب  هک  یئاج  مرتحم  نایاقآ 

وا زا  يوریپ  میدـید  طیارـش  دـجاو  يربمغیپ و  قیال  ار  سک  ره  هدـعاق  ود  نیمه  يور  میئامیپب و  ار  هار  نیا  یلوا  قیرطب  دـیاب  امـش  اـم و 
. میئامنب

ینارضرغ و زا  میرگنب و  تریـصب  فاصنا و  هدـید  اـب  رگا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ینیـشناج  تفـالخ و  ماـقم  تسا  نینچ  مه  و 
نیا تقایل  يدـحا  هباحـص  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  میمهفیم  مینک  نوریب  نت  زا  ار  تداع  سابل  جراخ و  بّصعت 

. دشاب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  زا  ابسن  العا  هوالعب  لضفأ  ملعأ و  دهزأ و  هک  هتشادن  ار  ینعم 

دوشیم مالّسلا  هیلع  یلع  هب  یهتنم  مولع  عیمج 

نآ دزن  رد  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدوب  تـالامک  لـئاضف و  عیمج  عماـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هکنآ  هچ 
هسدنه و هقف و و  وحن و  فرص و  تئارق و  ریـسفت و  مالک و  تمکح و  زا  تسا  فراعتم  قلخ  نایم  رد  هک  یمولع  عیمج  هدوب و  راوگرزب 
. دوشیم یهتنم  ترضح  نآب  مامت  ریطلا  قطنم  تغل و  تحاصف و  عیدب و  هظعوم و  هبطخ و  رعش و  باسح و  رفج و  ددع و  موجن و  بط و 
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مالک نآ  نف  نآ  لها  هک  هدومرف  نایب  یصاخ  مالک  یملع  ره  رد  هدومن و  ملع  حیرـشت  ای  هدوب  رکتبم  ترـضح  نآ  ای  مولع  نیا  عیمج  رد 
. تسا هدوب  ترضح  نآ  مالک  رب  حرش  دناهدرک  وگتفگ  نف  نآ  رد  هچ  ره  اهدعب  هداد و  رارق  ردصم  ار 

باب هلاما و  باب  هفاضا و  باـب  ّنإ و  باـب  زین  تسا و  فرح  لـعف و  مسا و  هملک  هک  دومرف  وحن  ملع  رد  یلئد  دوسـالا  وبا  هب  هچنآ  دـننام 
فرط زا  طلغ  زا  تاراـبع  ظـفح  يارب  تسا  یلوصا  روتـسد  مزج ، ّرج و  بصن و  عفرب و  بارعإ  میـسقت  تشاد و  موسرم  ار  فطع  تغل و 

. تسا هدیدرگ  رداص  ترضح  نآ 

مالّسلا هیلع  یلع  هیملع  تاماقمب  دیدحلا  یبا  نبا  فارتعا 

فـصنم ملاع  نیا  هک  دید  دیهاوخ  دـیناوخب  اقیقد  ار  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  باتک  هچابید  لوا  تاحفـص  امـش  رگا 
. هتفگ رد ص 6  احیرص  هدوتس  ار  ترضح  نآ  یملع  ماقم  هدومن و  یناعم  نیا  مامتب  قیدصت  هنوگچ 

اهرذـع و وبا  اهعوبنی و  لئاضفلا و  سیئر  وهف و  ۀـفئاط  ّلک  هبذاجتت  ۀـقرف و  ّلک  هیلا  یهتنت  ۀلیـضف و  ّلـک  هیلا  يزعت  لـجر  یف  لوقا  اـم  و 
. يذتحا هلاثم  یلع  یفتقا و  هل  ذخا و  هنمف  هدعب  اهیف  غزب  نم  لک  اهتبلح  یلجم  اهرامضم و  قباس 

. دنتخومآ یلع  زا  ار  هقف  هباحص  ءاهقف  دیوگ  دنادیم و  ترضح  نآ  زا  ار  لبنح  ماما  یعفاش ، ماما  کلام ، ماما  هفینح ، وبا  هعبرا  ءاهقف  ملع 
ار امـش  ناتدوخ  گرزب  ملاع  نآ  تانایب  راتفگ و  مامت  لقنب  هک  تسین  یـضتقم  نیا  زا  شیب  هدیماجنا  لوطب  یلیخ  ام  سلجم  بشما  نوچ 

. مزاس لوغشم 
فارتعا ناعذا و  قیدصت و  تداهش و  زا  دیوش  توهبم  ات  فصنم  گرزب  درم  نآ  هغالبلا  جهن  حرـش  هچابید  هب  دیئامن  هعجارم  تسا  مزال 

يراج وا  نابز  رب  يردا  هملک ال  رمع  مامت  رد  هک  تسا  بیجع  مالّـسلا  هیلع  یلع  رما  دـیوگ  هک  ناتدوخ  تعامج  زا  فصنم  خروم  ملاـع 
اذهب یفت  ۀّیرـشبلا ال  ةّوقلا  ّنال  تازجعملاب  قحلی  داکی  اذه  دیوگ و  هک  تالمج  رخآ  ات  هدوب  رـضاح  وا  دزن  رد  مولع  همه  هتـسویپ  هدـشن 

. طابنتسالا اذهب  ضهنت  رصحلا و ال 
لقن ار  اهربخ  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هتفای و  عوقو  اهنرق  هکلب  اهلاس  زا  دعب  هدیدرگ و  رداص  ترـضح  نآ  زا  هک  ياهیبیغ  رابخا  مهاوخب  رگا 
نیا زا  شیب  میاهدیسرن  قیاقح  لقن  راشعا  زا  يرشعب  هک  یتلاح  رد  ددرگیم  علاط  حبص  میامن  هراشا  دناهدومن  یناعم  نآب  قیدصت  هدومن و 

. موشیمن محازم 
. تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 

. دشابیم ناهرب  لیلد و  اب  میئوگیم  ام  هچنآ  دننادب  نایاقآ  هک  دشاب  یفاک  منکیم  نامگ  ناهذأ  ندش  نشور  هنومن و  يارب 
دوب يزور  ادرف  لثم  تسا  تابیغمب  ملاع  ترـضح  نآ  هک  دندیمهف  تما  دـش و  هتـشادرب  ترـضح  نآ  ملع  زا  هدرپ  هک  یئاهزور  هلمج  زا 

. تسا هدوب  هادف  انحاورا  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  هّللا  لوسر  هناحیر  تداعس  اب  تدالو  زور  هروهشم  هحیحص و  رابخا  ضعب  رب  انب  هک 

تما هکئالم و  تینهت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  ربخ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسرب  دندشیم  لخاد  مدرم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هدولومب  هونّیه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلع  اولخد  سانلا  ّنا 
لوسر ای  یّما  تنا و  یباب  درک  ضرع  تیعمج  نایم  زا  یصخش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  دولومب  ار  ترضح  نآ  دنتفگیم  تینهت  هلآ و 
تینهت يارب  ام  نوچ  درک  ضرع  دیدید  هچ  دومرف  میدرک  هدهاشم  یبیجع  رما  یلع  زا  زورما  هّللا  لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  هّللا 
روضح دناهدش و  لزان  تینهت  کیربت و  تهج  نامسآ  زا  کلم  رازه  تسیب  دصکی و  هکنیا  رذعب  دومن  عنم  امـش  رب  دورو  زا  ار  ام  میدمآ 

دیداد ربخ  واب  امـش  ایآ  دش  راد  ربخ  هنوگچ  دومن و  هرامـش  اجک  زا  یلع  هک  میدومن  بجعت  ام  دنـشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. درک ضرع  دناهدمآ  نم  دزن  رد  کلم  ردق  نآ  یتسناد  اجک  زا  دومرف  یلعب  دومن و  یمسبت  ترضح 
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دصکیب و مدـید  مدرک  هرامـش  نم  دـندزیم  فرح  امـش  اب  یتغلب  کی  ره  دـندومنیم  مالـس  لزان و  امـش  رب  هک  ياهکئالم  یّما  تنا و  یباب 
املع و هّللا  كداز  دندومرف  ترـضح  دناهدمآ  امـش  تمدـخ  کلم  رازه  تسیب  دـصکی و  مدـیمهف  دـندز  فرح  امـش  اب  تغل  رازه  تسیب 

(. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  هینک   ) نسحلا ابا  ای  دنک  دایز  ار  وت  ملح  ملع و  دنوادخ  نسحلا  ابا  ای  املح 
هّللا و نیما  ۀقیلخلا  ریخ  ۀّیربلا و  ماما  وه  هنم  ربکا  ۀیآ  هّلل  ام  هنم و  مظعا  أبن  هّلل  ام  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  دومرف  هدومن  تماب  ور  هاگنآ 

ّیلع ملعلا و  ۀنازخ  انا  نوملعت  متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولئـساف  یلاعت  هّللا  لاق  يّذلا  رکذلا  لها  وه  ملعلا و  یف  خسارلا  وه  هّللا و  ملع  نزاخ 
. حاتفملا تأیلف  ۀنازخلا  دارا  نمف  اهحاتفم 

هنافصنم تواضق 

قیدصت ناتبلق  كاپ  ترطف  يور  هدارا  نودب  دیئامن  هنالداع  تواضق  دیوش و  جراخ  تداع  زا  يردـق  دـیهد و  فاصنا  رگا  مرتحم  نایاقآ 
هدـیمح و تافـص  عیمج  دـجاو  لسر و  لماک  تآرم  بویغ و  رارـسا  ءایبنا و  مولع  عیمج  عماج  هک  یگرزب  تیـصخش  نینچ  هک  دـیامنیم 
دیورب و وا  هناخ  ردب  هدومرف  رما  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدوب  تمـصع  يوقت و  تلادع و  ماقم  بحاص  هدیدنـسپ و  قالخا 
زا يالعا  قلخ و  هتـسجرب  داژن  يوقت و  عرو و  دـهز و  ثیح  زا  هداد و  رارق  دوخ  تفلاخم  مه  ار  شتفلاخم  دوخ و  تعاـطا  ار  وا  تعاـطا 

یلاـیل رد  راـبخا  نآ  زا  ضعبب  هک  هدـناوخ  نیملـسملا  دیـس  نیقتملا و  ماـما  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یمـسقب  هدوب  همه 
دناهدوب یلئاضف  ياراد  کی  ره  مه  هباحـص  ول  هباحـص و  ریاس  زا  تسا  هدوب  تماما  تفالخ و  ماـقمب  قحأ  یلوا و  میدومن  هراـشا  هیـضام 

هّللا لوسر  براقأ  هباحـص و  مامت  نایم  رد  امـش  رگا  دراد . نارگید  رب  مدـقت  قح  ّتیولوا و  هک  تسا  لمکأ  لضفأ و  رد  ام  تبحـص  یلو 
وچمه رگا  میوشیم و  میلـست  ام  دـیامن  ترـضح  نآ  اب  يربارب  نطاب  رهاـظ و  تافـص  تـالامک و  لـئاضفب و  هک  دـیدومن  یفرعم  ار  يدرف 
تقیقح میلـست  دیاب  اقح  هتـشادن ) دوجو  هباحـص  نایم  رد  ترـضح  نآ  زج  یـصخاش  درف  وچمه  اریز   ) دیئامن یفرعم  دـیتسناوتن  ار  يدرف 

. دیئامن دنویپ  قح  اب  هدیشوپ و  قلخ  زا  مشچ  دیوش و 
بح و نودب  ار  ینید  هفیظو  مدومن و  قح  ءادا  مریگیم  هاوگ  دهاش و  ار  وت  ایادخ  مدرک ) ضرع  هتشادرب  نامسآ  يوسب  ار  دوخ  ياهتسد  )

تدوخ زا  ار  ینابیتشپ  ضوع و  متخاس  رهاظ  نانمـشد  ياهتمهت  لـباقم  رد  ار  تقیقح  مدومن و  عّیـشت  میرح  زا  عاـفد  مداد و  ماـجنا  ضغب 
. سب مهاوخیم و 

عیشت لوبق  رد  باون  تانایب 

هدومن هیلاع  يدابم  هیملع و  ینابم  زا  هدافتسا  هسدقم و  راونا  زا  هئاضتسا  رکذ  سلجم  نیا  هیشاح  رد  هک  تسا  بش  هد  بحاص  هلبق  باون :
هنابش ياهراتفگ  فارطا  رد  هزور  همه  رضاح و  سلجم  رد  مامت  قشع  اب  اهبش  مامت  هک  میتسه  رفن  دنچ  میدومن  عامتسا  ار  نیفرط  لئالد  و 

هدروآ و مهارف  امـش  هلیـسوب  ار  ام  تیادـه  بابـسا  هک  ار  دـحاو  يادـخ  منکیم  رکـش  میدومن  لماک  یجاّلح  ار  بلاطم  هدومن و  اهتبحص 
قح و بهذم  هیرشعانثا  هیماما  هعیش  قیرط  هک  دمآ  ققحم  تباث و  ام  رب  دص  رد  دص  الماک  میدینش  هدینشن  لئالد  میدش و  قحب  رـصبتسم 
ام رب  دـندومن  یفرعم  قح  زا  فرحنم  یـضفار و  یلاغ و  كرـشم و  امب  ار  اهنآ  هک  نیفلاخم  ءوس  تاغیلبت  فـالخ  رب  تسا  تقیقح  هقیرط 

. دنتسه اراد  اهنآ  ار  مالسا  یقیقح  نید  هک  دمآ  مولعم 
اههمانزور و ندـناوخ  زا  رهـش  نیا  رد  ام  دـننام  دـناتقیقح  قح و  یپ  رد  هک  ضرغیب  هداس  نامدرم  زا  يرایـسب  هکلب  رـضاح  هدـع  ام  هن 

. دناهدش قحب  رصبتسم  نیفرط  لئالدب  ندرب  یپ  تالجم و 
ام دزن  رد  یلو  نیفلاخم ، اب  طالتخا  یـصوصخ و  لغاشم  یمومع و  عماجم  رد  اهنآ  لاغتـشا  هطـساوب  دنرادن  رهاظت  یئاناوت  اهیـضعب  اهتنم 

. دناهدومن عّیشت  راهظا  هنامرحم 
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. دیدومن قیاقح  فشک  ام  همه  مهفب  کیدزن  هداس  نایب  اب  دیدراذگن و  یقاب  یماهبا  هار  امش  نوچ 
ار دوخ  هتشادرب و  ار  هدرپ  میهاوخیم  هک  تسا  بش  دنچ  میتسه  رهاظت  هدامآ  بلق  توق  اب  میرادن  كاب  یسک  زا  نوچ  رضاح  هّدع  ام  یلو 
خسار و دوخ  هدیقع  رب  هدینش و  يرتمکحم  لئالد  هدوزفا و  ام  تریـصب  رب  بش  ره  قافتا  نسح  زا  هدماین و  تسدب  تصرف  میئامن  یفرعم 

. میدش رتتباث 
يالوم نایعیـش  رتفد  رد  ار  ام  مان  دـیهد و  راختفا  امب  دیونـشب و  ار  ام  ریراقأ  هتـشادرب  ار  هدرپ  دـیهد  هزاجا  دورن  تسد  زا  تقو  هکنآ  يارب 

هب ار  ام  هک  دیئامرف  مالعا  مه  نایعیـش  هعماجب  دـیئامن و  طبـض  تبث و  مالّـسلا  مهیلع  رـشع  انثا  تیادـه  همئا  یلع و  نینمؤملا  ریما  نایملاع 
نیقی ملع و  يور  زا  ام  هک  دیهدب  تداهـش  مه  ناتراوگرزب  ّدج  روضح  یهلا و  لدع  همکحم  رد  تمایق  زور  رد  دـنریذپب و  دوخ  يردارب 

. میاهدروآ ادخ  لوسر  ءافلخ  ءایصوا و  رشع و  انثا  همئأ  تیالوب  نامیا 
لقع رون  یئانـشورب  ار  قح  هدومن  قیاـقحب  هجوت  تقیقح  شوگ  تریـصب و  هدـید  اـب  ياهتـسجرب  دارفا  منیبیم  هک  مدنـسرخ  یـسب  یعاد :

. دندش دراو  میقتسم  طارص  تسار و  هارب  هدروآ  تسدب 
رد لبنح  نب  دـمحا  ماما  لیبق  زا  تعامج  تنـس و  ءاملع  رباکا  هچنانچ  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یطارـص  نامه 

بقانم و رد  یمزراوخ  لئاضف و  رد  یلزاغم  نبا  لوئـسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  جهن و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و 
تـسا قح  یلع  هار  ینعی  هکـسمن  ّقـح  ّیلع  طارـص  دوـمرف  ترـضح  نآ  هک  دـناهدومن  لـقن  نارگید  هدوـملا و  عیباـنی  رد  یفنح  ناـمیلس 

. ار وا  میبسچیم 
رب تقیقح  قح و  هتـشادرب  ناشناگدید  لباقم  زا  راتتـسا  هدرپ  هدیدرگ و  جراخ  بّصعت  تداع و  زا  مه  ام  یمالـسا  ناردارب  ریاس  مراودیما 

. ددرگ راکشآ  اهنآ 
یلاکشا رـصتخم  کنیا  دیداد  ار  ام  تایعدتـسم  باوج  قالخا  نسح  زاب و  يور  اب  هک  ناتفاطلا  محارم و  زا  رکـشت  اب  بحاص  هلبق  باون :

هدیقع و ماکحتـسا  ام و  ناردارب  ناگدید  یئانـشور  نانتما و  ترـسم و  ثعاب  هک  دیئامن  لح  مه  ار  نآ  میراد  انمت  تسا  ام  لد  هشوگ  رد 
. ددرگ ام  نامیا 

. میامن ضرع  ار  نآ  باوج  ات  تسا  زیچ  هچ  رد  لاکشا  دیئامرفب  منکیم  شهاوخ  یعاد :
ریما تیـصخش  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هچنآ  اهبـش  نیا  رد  نوچ  دـشابیم  اـهنآ  یماـسا  رـشع و  اـنثا  همئأ  تماـماب  عجار  اـم  لاکـشا  باون :
ینثا همئأ  تماماب  تلالد  ار  ام  هک  تسه  ياهیآ  میرک  نآرق  رد  الوا  هک  دیهد  حرـش  ام  يارب  تسا  ینمتم  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

. ریخ ای  دیامنب  رشع 
. دیئامرف نایب  ام  بلق  نانیمطا  يارب  تسه  هچنانچ  ریخ  ای  هدش  تبث  نایعیش  ماما  هدزاود  یماسا  ام  ياهباتک  رد  ایناث 

تسا و رحـس  کـیدزن  گـنت و  تقو  نوچ  یلو  تسا  رـضاح  مه  نآ  باوج  دـیدومن و  عقومب  لاؤس  اـجب و  رایـسب  امـش  شیاـمرف  یعاد :
ای میامنیم  ضرع  باوج  دیروآیم و  فیرشت  بش  ادرف  ای  دیئامرف  تقفاوم  هچنانچ  دشکب  لوط  يردق  تسا  نکمم  مه  لاؤس  نیا  باوج 

. مزرو تردابم  باوج  ضرعب  حبص  ادرف 
ناردارب فرط  زا  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  ماما  ترـضح  هّللا  لوسر  هناحیر  داینب  تداعـس  دالیم  دیعـس  دیع  زور  ادرف  نوچ 

ار باوج  نیا  يدیع  ناونعب  اجنآ  رد  تسا  نکمم  تسا  رارقرب  رادلاسر  هینیـسح )  ) هرابماما رد  رهظ  ات  حبـص  زا  یلـصفم  نشج  ام  شابلزق 
. یلاعت هّللا  ءاش  نا  میامن  لاکشا  لح  هدومن و  ضرع 

هئیضم راونا  زا  هک  ار  یمرتحم  نایاقآ  دیئامرف  هزاجا  لاحلا  سپ  میوشیمن  امش  تقو  محازم  نیا  زا  شیب  میقفاوم و  راختفا  لامک  اب  باون :
. میامن یفرعم  كرابم  روضحب  دناهدومن  هئاضتسا  ینارون  سلجم  نیا 

. میریذپب تبحم  رهم و  شوغآ  رد  ار  زیزع  نایاقآ  هک  میاهدامآ  تّرسم  لیم و  ملاع  کی  اب  یعاد :
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ننست لها  رفن  شش  ندومن  رایتخا  عّیشت 

زا ناماما  رفن  هدزای  یلع و  تماما  تفالخب و  رارقا  هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا  ّالا  هلا  ياول ال  تحت  رد  بشما  دـنراد  راختفا  هک  ینایاقآ  باون :
. دنیامنب ترضح  نآ  نادنزرف 

،5 يدحرـس ) نایعا  زا   ) ناخ ردیح  مالغ  ، 4 مرتحم ) راجت  زا   ) نیماما مـالغ  هاش 3 ، یلع  دمحا  دیس  مّویقلا 2 ، دبع  امـش  صلخم  ریقح  . 1
(. فورعم نیکالم  لاجر و  زا   ) ناخ دمصلا  دبع  ، 6 باجنپ ) مرتحم  راجت  زا   ) ناخ دحالا  دبع 

نیرصبتسم یّنس و  هعیش و  ناردارب  رباکا  زا  ياهّدع  دنتـساخرب . همه  سلجم  لها  مامت  هتـساخرب  اج  زا  مه  یعاد  دندمآ  یعادب  ور  نایاقآ 
هقناعم اهنآ  اب  سلجم  لـها  ماـمت  دـعب  مدیـسوب  هتفرگ  تبحم  شوغآ  رد  ار  کـی  ره  دـندش . لـئان  عّیـشت  تداعـس  ضیفب  هک  نّنـست  لـها 

نیملسم یمالـسا  تاروتـسد  قباطم  تسا  دیع  بش  متفگ  اهنآ  یئوجلد  يارب  دندش  هتفرگ  یلیخ  ننـست  لها  ناردارب  مدید  نوچ  دندومن .
لوا میئامن ، هقناعم  هحفاصم و  مه  اب  یگمه  تسبوخ  اذـلف  تسا ، ناوارف  باوث  بجوم  هک  دـنیامن  هقناعم  هحفاصم و  رگیدـکی  اب  یتسیاـب 

ینیریـش تبرـش و  هاگنآ  هدیـسوب  ار  یگمه  یناشیپ  هدومن و  هقناعم  نیریاس  اـب  دـعب  مالّـسلا و  دـبع  خیـش  ظـفاح و  باـنج  ندرگب  تسد 
رب دوب  اهنآ  تانجو  رد  هک  ار  يرهاظ  ياهترودـک  میداد و  هزات  یترـسم  ار  سلجم  نیریـش  ياهتبحـص  اـب  دـندروآ و  سلجمب  یلـصفم 

. میدومن فرط 
. تسین یندش  شومارف  نآ  ذئاذل  رمع  رخآ  ات  هک  میدرب  یفاک  هرهب  اهبش  نیا  رد  امش  رادید  زا  ام  بحاص  ظفاح :

ياهبـش هچنانچ  دیدومن  يرایـسب  قیاقح  فشک  اریز  دهدب  ضوع  امـشب  ناتراوگرزب  دج  دیراد  یگرزب  تنم  هدنب  صخـش  رب  اصوصخم 
هبئاش زا  یلاخ  لئالد  هک  یفـصنم  لقاع  ناسنا  ره  ینعی  متـسین  لوا  بش  مدآ  نآ  نم  اعطق  دیدومن  رادـیب  ار  ریقح  هک  دـش  ضرع  مه  لبق 

مورب و ملاع  نیا  زا  تلاسر  تیب  لها  ترتع و  تیالو  هقیرطب  مراودیما  هک  ریقح  هدنب  نیا  دننام  دوشیم ، رایشه  رادیب و  اعطق  دونشب  ار  امش 
. مشاب يور  دیفس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لباقم  رد 

ود لایخب  ام  میراد  رایـسب  یـصخش  ياهراک  هدیدرگ و  گنت  ام  تقو  نوچ  یلو  مشاب  سونأم  امـش  اب  يرتشیب  تدم  هک  مدوب  لیام  یلیخ 
تکرح نهآ ) هار   ) لیر اب  بش  ادرف  هک  میهدـیم  رارق  عادولا  ۀـلیل  نایاقآ  هزاـجا  اـب  ار  بشما  هدـش  ینـالوط  یلیخ  اـفداصت  میدـمآ  هزور 

. میرادرب یصوصخ  ياههرهب  ناترضحم  زا  ات  دیوش  امرف  فیرشت  ام  لحمب  هک  مینکیم  توعد  امش  زا  میئامن و 
رهم و مرگرـس  بصعت  دانع و  نودب  تیمیمـص  دادو و  اب  لاحلا  یلا  مدمآ  لئان  ناتترایزب  هک  لوا  بش  زا  دـیئامرف  قیدـصت  نایاقآ  یعاد :
هک لاحلا  یلو  هدوبن  نایاقآ  تکرح  يارب  یعنام  یعاد  فرط  زا  هاگچـیه  مدومن  ادـیپ  یـصوصخم  هقـالع  سنا و  ناـیاقآب  مدوب و  تبحم 

. میامنیم هدهاشم  دوخ  رد  یبیجع  ریثأت  دیراد  تکرح  لایخ  نایاقآ  مونشیم 
ناوید رد  دـیآیم و  قارف  لاصو  بقع  رد  هکنآ  يارب  مفلاـخم  مومع ) فـالخ  رب   ) لاـصو سنا و  اـب  نم  دـیوگ  نیخماـش  ءاـفرع  زا  یکی 

: دومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالومب  بوسنم 
یتفلا یلع  بعص  توملا  ّنا  نولوقی 

بعصا هّللا  بابحالا و  ۀقرافم 
. دومن مهاوخن  شومارف  زگره  هک  متشادرب  رایسب  هشوت  اصوصخ  یلاعبانج  صخش  امومع و  نایاقآ  رادید  زا  بش  هد  نیا  رد  قحلا 

تعاس و تفه  شش  زا  هدایز  هدارإ  نودب  یبش  ره  دش و  ینالوط  رایـسب  نخـس  هتـشر  مالکلا  ّرجی  مالکلا  تبـسانمب  بش  هد  نیا  رد  ول  و 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  ثیداحا  لقن  هینآرق و  هفیرـش  تایآ  رکذ  ام  سلجم  رـسارس  نوچ  یلو  متفرگ  ار  مرتحم  ءاسلج  ناـیاقآ  تقو  رتشیب 

. میداد ماجنا  ار  تادابع  زا  یتدابع  دوخ  میدوب  رانک  رب  بعل  وهل و  هنالهاج و  جاجل  دانع و  زا  هدوب و  هلآ  هیلع و 
هلاطا ای  بدا  هئاسإ  ادـمع ) هن   ) اوهـس یعاد  فرط  زا  تاملک  یط  رد  هچنانچ  تسا  هابتـشا  نایـسن و  وهـس و  زکرم  ناـسنا  هکنآـب  رظن  یلو 
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ریخ ياعد  زا  ار  جاتحم  زیچان  یعاد  تاوعد  تباجتسا  ناظم  رد  دنیامرف و  ضامغا  وفع و  هدمآ  دب  مرتحم  نایاقآ  رظنب  ای  هداد  يور  مالک 
. دنیامرفن شومارف 

نسح هکنآ  هچ  دیبلطیم  شزوپ  هک  درادن  یشجنر  امـش  زا  ام  زا  يدحا  تسا و  لصاح  نانتما  لامک  ناتفاطلا  زاربا  نایب و  نسح  زا  ظفاح :
هکلب میرادـن  یگدرـسفا  ادـبا  مه  تاملک  لوط  زا  هدومن و  دوخ  بوذـجم  نوتفم و  ار  ام  هک  تسا  دایز  يردـقب  یلاعبانج  بدا  قالخا و 

. دشاب روآلالم  دوش  ینالوط  ردق  ره  مینکیمن  نامگ  هک  تسا  يوق  ياهزادناب  امش  نایب  نسح  ناسل و  تقالط 
یجنم دوعسم  دولوم  گرزب  دیع  زور  ادرف  نوچ  هک  میناسرب  ضرعب  یبلطم  مهاوخیم  مضیارع  همتاخ  رد  نایاقآ  محارم  زا  رکشت  اب  یعاد :

رد یهوکش  اب  نشج  سلجم  امش  یعیش  ناردارب  شابلزق و  مرتحم  نایاقآ  فرط  زا  دشابیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هناحیر  تما 
. تسا رارق  رب  رادلاسر  هینیسح )  ) هرابماما

هقالعب رظن  میئامنیم  توعد  هنامیمـص  نّنـست  لها  ناردارب  عیمج  زا  امـش  طـسوتب  رـضاح  ناـیاقآ  یلاـعبانج و  صخـش  زا  مرتحم  ناـیاقآ  و 
زا یّمهم  عاـمتجا  اـب  ار  حبـص  ادرف  ترـضح  نآ  حوتفرپ  حور  يدنـسرخ  يارب  دـیراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسرب  هک  یـصوصخم 

هکنیا رب  هوالع  نایعیش  نشج  سلجم  نآ  رد  ناتدوخ  تکرش  زا  هک  دیوش  امرف  فیرشت  نشج  سلجم  نآب  تعامج  تنس و  لها  ناردارب 
. دومن دیهاوخ  رکشتم  نونمم و  ار  ام  مومع 

یمالـسا هیداـحتا  ناـنچ  یمومع  نشج  نیا  رد  یمالـسا  یناـمیا و  ناردارب  هقرف  ود  تکرـش  اـب  هک  دومرف  دـیهاوخ  تقفاوم  یعاد  رظن  اـب 
. میراذگب تربع  تریح و  رد  دناناناملسم ) یئادج  هقرفت و  ناهاوخ  هک   ) ار مالسا  يداعا  هک  میهد  لیکشت 

( يزاریشلا نیظعاولا  ناطلس   ) يوسوملا دمحم  ینافلا  دبعلا  انا  یناثلا 1374 و  يدامج  یف  ۀباتکلا  نم  تغرف  دق 

ینیسح دالیم  دیع 

سلجم عورش 

رهشالا اهنابعش  رهش  تدف 
رهش الا  هنمی  اهنیب  نمف 

انعلا لاز  اّنع و  ّمهلا  يوط 
رشنی اننیب  انهلا  رشب  و 
مانالا باقر  یف  هثلاثل 
رکنت كرمعل ال  دایا 

طبس دالیمب  ءالولا  حبصف 
رفسم هب  مانالا  يداه 

يّذلا مامالا  ةاجنلا  باب  و 
رفغت هب  دابعلا  بونذ 

امس هیف  ۀمامالا  نصغ  و 
رمثی اهتیاده  ینج 

هرون نم  ةّوبنلا  ضور  و 
رهزم هرون  نم  ینس و 
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ۀعیش هدالیمب  نهتمل 
رصنع هّبح  یف  باط  مهل 

هیلع نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  میس  ماما  نینوکلا  یلوم  انالوم و  داینب  تداعس  دالیم  دیع  هک  لاس 1345  مظعملا  نابعش  میس  زور  حبص 
نایاقآ فرط  زا  یهوکـش  اب  نشج  سلجم ، علاـط ، دوب  مالّـسلا  ةالـصلا و  هتیرذ  نم  نیموصعملا  ۀعـست  هیخا و  هما و  هیبأ و  هدـج و  یلع  و 
هدروآ موجه  هوکش  اب  سلجم  نآب  هفلتخم  تاقبط  مومع  حبص  لوا  زا  دش  رارق  رب  دقعنم و  رادلاسر  هّینیـسح )  ) هرابماما رد  شابلزق  مرتحم 

هرابماما هب  نشج  رد  تکرـش  تهج  دندوب  هدـمآ  لزنمب  هک  هعیـش  لاجر  ءاملع و  زا  يریثک  عمج  قافتاب  یعاد  هدـنام  رهظب  تعاس  راهچ 
. دوب یهوکش  اب  سلجم  قحلا  میتفر ،

ار فارطا  هقبط  ود  گرزب  ياهقاطا  مامت  تمظع و  نآ  اب  هرابماما  عیسو  رایسب  ياضف  ینس  هعیـش و  هفلتخم  تاقبط  زا  تیعمج  رفن  نارازه 
. دندوب هدومن  رپ  ار  اهماب  يالاب  یتح  یمومع  ربعم  نایم  ات 

یعاد دورو  زا  دندوب  امرف  فیرـشت  مه  مالّـسلا  دبع  خیـش  دیـشر و  دّمحم  ظفاح  بانج  قافتاب  ننـست  لها  هماع و  ءاملع  نیمرتحم  نایاقآ 
ءاملع مارتحا  ساپب  کلذ  عم  دندوب  هدومن  نیعم  یّللجم  هاگیاج  یعاد  سولج  يارب  هکنیا  اب  دـش  اپرب  سلجم  رد  یبیجع  شورخ  شوج و 

رب ّلاد  اهنآ و  ماقمب  مارتحا  هک  یعاد  لمع  نیا  زا  رایـسب  متفر  ناشیا  تمدـخ  رـس  کی  هدومن  رظن  فرـص  دوخ  هاـگیاج  زا  هماـع  گرزب 
. دندش لاحشوخ  دوب  یعاد  یضرغیب  حانج و  ضفخ 

لباق یئارـسهحیدم  حادم  رفن  ود  ینیریـش  تبرـش و  فرـص  زا  دعب  دندروآ  سلجمب  یلـصفم  ینیریـش  تبرـش و  سولج  هقناعم و  زا  دـعب 
نیمرتحم زا  یتعامج  اب  دندوب  رواشیپ  هعیش  یمان  لاجر  زا  هک  ناخدمصلا  دبع  رادرس  بانج  هاگنآ  دندومن  یـسراپ  ودرا و  ناسلب  دیجمت 

زا هک  دـناهدامآ  امـش  زا  يدـیع  راظتناب  نیرـضاح  تعامج  تسا  دـیع  زور  نوچ  هک  دـندومن  ربنم  تساوخرد  یعاد  زا  دـندمآ و  شابلزق 
. دیهدب يدیع  اهنآب  دوخ  يربنم  تانایب 

لیم تسام  فقوت  رخآ  زورما  نوچ  دنتفگ  دـندش و  هطـساو  ظفاح  بانج  تبقاع  دـش  هدوزفا  اهنآ  رارـصا  رب  مدومن  عانتما  یعاد  دـنچ  ره 
مارتحا ساپب  اذـل  میامنب  ناشیا  لوق  زا  درمت  متـساوخن  مدوب  هدومن  ادـیپ  هقالع  ناـشیاب  نوچ  میربب  دوخ  اـب  يراـگدای  امـش  ربنم  زا  میراد 

نایاقآ ینس و  هعیـش و  لاجر  صاوخ  زا  ياهّدع  قافتاب  تعامج  زامن  ءادا  ربنم و  همتاخ  زا  دعب  مدوب و  ربنم  رهظ  بیرق  ات  متفر  ربنم  ناشیا 
. دش هداد  مومعب  نایعیش  هزوح  رد  دراو  هزات  نیمرتحم  نایاقآ  رفن  شش  دورو  راختفاب  یلصفم  ياذغ  دنتشادرب و  یسکع  نیرصبتسم 

هکلب دوبن  هدیاف  زا  یلاخ  نوچ  دندوب  هداد  راشتنا  دوخ  تاعوبطم  رد  هتـشون و  تالجم  دـئارج و  نیربخم  هک  مه  ار  یعاد  ربنم  نتم  کنیا 
. میدومن قحلم  باتک  لصاب  پاچ  يارب  اذل  دوب  ام  تارظانم  بش  هد  تانایب  لّمکم  مّمتم و  تفگ  ناوتیم 

ربنم زاغآ 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
. یلوق اوهقفی  یناسل  نم  ةدقع  للحا  يرما و  یل  رّسی  يردص و  یل  حرشا  ّبر 

ءاول بحاص  دوجوم و  ّلک  لّوا  دوجولا و  ّرس  یلع  مالّسلا  ةالصلا و  نیعمجا و  قلخلا  ءانف  دعب  یقابلا  نیلّوالا و  ۀّیلّوا  لبق  لّوالا  هّلل  دمحلا 
لیلاضالا تالوص  غمادلا  لیطابالا و  تاشیج  عفادلا  ّقحلاب و  ّقحلا  نلعملا  قلفنا و  امل  حتافلا  قبـس و  امل  متاخلا  دومحملا  ماقملا  دمحلا و 

دبع نب  دّمحم  مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیرخآلا  نیلّوالا و  دّیـس  ّیحطبالا  ّیمـشاهلا  ّیـشرقلا  ّیندملا  ّیّکملا  لوسرلا  یّمالا و  ّیبنلا 
ءایربکلا سیماون  ۀمکحلا  عیبانی  ۀیادهلا و  ملعلا و  ءامس  سومش  نیموصعملا  هئایصوا  نیرهاطلا و  هلآ  یلع  نیلسرملا و  ءایبنالا و  متاخ  هّللا 

هّللاب ذوعا  نیدـلا  موی  یلا  نالا  نم  نیرخآلا  نیلّوالا و  نم  مهلئاضف  يرکنم  مهیـضغبم و  مهئادـعا و  یلع  هّللا  ۀـنعل  یمظعلا و  هّللا  تایآ  و 
یلوا لوسرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  میرکلا  هباـتک  یف  میکحلا  هّللا  لاـق  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  میجرلا  ناطیـشلا  نم 
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. الیوأت نسحأ  ریخ و  کلذ  رخآلا  مویلا  هّللاب و  نونمؤت  متنک  نا  لوسرلا  هّللا و  یلا  هوّدرف  ءیش  یف  متعزانت  ناف  مکنم  رمالا 

تقیقح زاجم و  يدازآ 

نآب ءاکتا  دوخ  دـصقم  مارم و  تفرـشیپ  يارب  یموق  هقرف و  ره  هدـیدرگ و  مومع  ناسللا  بطر  تسا  اهلاس  هک  همهم  تاـعوضوم  زا  یکی 
لصا نیمه  يور  هک  هدیدرگ  رظن  هاتوک  رکفلا و  ریصق  نامدرم  زا  ياهتسد  زیوآ  تسد  اریخأ  هک  تسا  يدازآ  ّتیّرح و  عوضوم  دنیامنیم 

ّتیرح و دندیمهفن  هکنآ  لاح  دندیدرگ و  جراخ  نینیدـتم  هزوح  زا  هتفر و  نوریب  ماظع  ءایبنا  نایرج  ءاضق  نامرف  ریز  زا  يدازآ  ّتیرح و 
يدازآ ّتیرح و  نینچ  دراد و  لقع  ملع و  اب  لماک  تفلاخم  هسدـقم  نیناوق  هّقح و  عیارـش  دویق  نایملاع و  راـگدرورپ  ّتیدوبع  زا  يدازآ 

. دشابیم ءالقع  ءاملع و  نیقّقحم  ضوغبم  دودرم و  یعیبط و  ماظن  فالخ  جرم و  جره و  بجوم  رشب و  شیاسآ  ّلخم 
رـشب و ءانبأ  شتـسرپ  میظعت و  قولخم و  ّتیدوبع  زا  يدازآ  زا  تسا  تراـبع  تسا  حودـمم  بوخ و  رایـسب  هک  يدازآ  ّتیرح و  نآ  هتبلا 
هدـیدرگ و رونم  لقع  رونب  هک  هدـیمهف  ناسنا  هکنآ  هچ  تسا  ّتیناسنا  مزاول  زا  يدازآ  نینچ  دوخ  دـننام  ناـسنجمه  هناروکروک  تعاـطا 
رد هک  ددرگن  يدـحأ  فرـص  عیطم  هناروکروک  دـشاب  رانک  رب  دوخ  دـننام  یگدـنب  ّتیدوبع و  زا  یتسیاب  دـشابیم  تفرعم  ملع و  بحاص 

. ددرگ نادرگرس  تریح  تلالض و  يداو 
. دشاب مئاق  وا  رب  لقن  لقع و  لئالد  قیال و  لباق و  هک  دروآ  دورف  یئاجب  تعاطا  رس  تاقولخم  فرشا  ناسنا  دیاب  هتبلا 

عیمج امـش و  اـم و  قلاـخ  هک  ـالع  ّلـج و  ّتیدـحا  ترـضح  لاوزیب  تاذـب  دراد  صاـصتخا  ارـصحنم  یگدـنب  شیاتـس و  تسا  یهیدـب 
وا يارب  زیچ  همه  داجیا  هک  یقلاخ  مه  نآ  رداق  قلاخ  لباقم  رد  زجاع  قولخم  هک  هدـمآ  تباث  هیلقع  لـئالد  اـب  هک  تسا  ملاـع  تادوجوم 

. دشاب فرص  عیطم  عشاخ و  عضاخ و  یتسیاب  هدومن 
رد ام  مکحم  دنس  دشاب و  هدومن  وا  تعاطاب  رما  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یـسک  نآ  رگم  تسین  زئاج  ناسنا  رب  تاقولخم  زا  يدحا  تعاطا  و 

. تسا دیجم  نآرق  صاخشا  يرادربنامرف  تعاطا و 
يور هک  هداد  امب  الماک  يدـنچ  تایآ  رد  ار  تعاـطا  روتـسد  مینیبیم  میئاـمنیم  ینامـسآ  مکحم  دنـس  نیا  دـیجم و  نآرقب  هعجارم  یتقو 

. میروآ دورف  میظعت  رس  يدارفا  هچ  لباقم  رد  میئامنب و  یصاخشا  هچ  زا  تعاطا  ینالقع  دعاوق 

تسا بجاو  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  ادخ و  تعاطا 

تعاطا ینعی  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  هدومرف  احیرص  تسا  یعاد  ضیارع  علطم  هک  هفیرـش  هیآ  نیمه  رد  هلمج  زا 
. ار رما  نابحاص  ربمغیپ و  دینک  تعاطا  ادخ و  دینک 

. تسا بجاو  رمأ  نابحاص  ربمغیپ و  تعاطا  رشب  سنج  زا  لاعتم  دنوادخ  تعاطا  زا  دعب  هفیرش  هیآ  نیا  مکحب  سپ 
نیب هک  یفالتخا  طقف  درادن  ینعم  نیا  راکنا  يدـحا  دـنقفّتم و  نیملـسم  هعماج  مومع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  رماوأ  تعاطا  رد 

بجاو ار  رمالا  یلوا  تعاطا  شلوسر  دوخ و  تعاطا  زا  دعب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  رمالا  یلوا  يانعم  رد  دـندومن  داجیا  ناناملـسم 
. هداد رارق 

رمالا یلوا  يانعم  رد  ننست  لها  هدیقع 

لاـح لـماش  هک  دنرکـشل  نارـس  ناـیامرفنامرف و  ءارما و  هیآ  رد  رمـالا  یلوا  زا  دارم  هک  تسنآ  رب  هدـیقع  ار  نّنـست  لـها  هماـع و  ناردارب 
. دشابیم يرهاظ )  ) رما نابحاص  نیطالس و 

اهنآ هکنآ  لیلدـب  دنـشاب ! ملظ  روجف و  قسفب و  رهاجتم  دـنچ  ره  دـننادیم  بجاو  دوخ  رب  ار  نیطالـس  رما  تعاطا  نّنـست  لها  نایاقآ  اذـلف 
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!؟ تسا بجاو  ناشتعاطا  سپ  دنرمالا  یلوا  هیآ  لومشم 
رب لئالد  مامتب  هک  دـهدیمن  هزاجا  تقو  قیـض  اب  رـصتخم  سلجم  نیا  هک  تسا  لطاب  لقن  لقع و  لئالد  اب  ياهدـیقع  نینچ  هکنآ  لاـح  و 

. هّلک كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال  باب  نم  یلو  میزادرپب  لیصفتب  ات  دهاوخیم  تقو  هام  کی  القا  میامن  داهشتسا  اهنآ  هدیقع  نالطب 
دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 
دیشچ دیاب  یگنشت  رهب  کیل 

هنالداع تواضق  فاصنا  لها  ات  میامنیم  ثحب  عوضوم  نیا  فارطا  رد  ارـصتخم  دوخ  دصقم  فدـه و  تابثا  يارب  مرتحم  نایاقآ  هزاجا  اب 
. ددرگ تقیقح  فشک  هدومن 

دنمسق هس  رب  رما  نابحاص 

ای ةردقلاب ، بلاغ  ای  عامجالاب ، بوصنم  ای  دنتـسین  نوریب  لاح  هس  زا  دـنیامنیم  یئاور  نامرف  هعماج  رد  هک  نیطالـس  ءارما و  تسا  یهیدـب 
. دناهّللا بناج  نم  بوصنم 

دـشاب بجاو  ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  دننام  شتعاطا  دندومن  رارق  رب  تراماب  ار  وا  هدومن و  يدرف  رب  عامجا  نیملـسم  رگا  هک  لوا  هقیرط  اما 
. دنیامن رارق  رب  تراماب  ار  وا  یکاپ و  رایع و  لماک  درف  کی  رب  دننک  قاّفتا  امومع  دنناوتب  ناناملسم  هک  درادن  ینالقع  تبثم  لیلد 

. دنربخیب دنتسه  هدیقع  هچ  رد  هک  صاخشا  نطاوب  زا  دنرگنیم و  تالاح  رهاوظب  دنشاب  مهفلا  يوق  ردق  ره  نیملسم  هکنآ  يارب 

دندمآ رد  دساف  یسوم  بانج  بختنم  لیئارسا  ینب 

مالّسلا هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  هّللا  میلک  یسوم  ترضح  زا  هیرهاظ  نیزاوم  يور  اعطق  تاباختنا  رما  رد  دنشاب  اناد  لقاع و  نیملسم  ردق  ره 
. دوب دهاوخن  رتالاب  ادخ  هداتسرف  لماک  لقع  زا  اهنآ  همه  لوقع  دنشابیمن و  رتملاع  تسا  مزعلا  ولوا  ءایبنا  زا  هک 

رهاوظب رومأم  ءایبنأ  نوچ   ) دومن باختنا  رهاوظ  نسح  يور  ار  رفن  داتفه  لیئارسا  ینب  نادنمشناد  ءالقع و  نارازه  نایم  زا  یسوم  ترضح 
(. دندادیم رارق  رابتعا  رادم  ار  رهاظ  نسح  نامه  دندرکیمن  رظن  صاخشا  نطاوبب  دندوب 

دندوبن یبلق  تباث  حیحـص  هدیقع  نابحاص  لوا  زا  دش  مولعم  دندش  كاله  دـندمآ و  رد  دـساف  یگمه  ناحتما  عقوم  رد  درب  انیـس  روطب  و 
زا هیآ 154  رد  هدومن  ینعم  نیاب  هراشا  دـیجم  نآرق  هچنانچ  دـش  راکـشآ  دنتـشاد  نطاب  رد  هچنآ  تفر و  الاب  هدرپ  ناحتما  عقوم  رد  اهتنم 

(. فارعا  ) هروس 7
دارفا ریاس  دندرگ ، بّذعم  یلاعت  قح  باذعب  هقعاص  هلیـسوب  دنیآرد و  دلج  زا  رفاک  دساف و  ادخ  ربمغیپ  هّللا  میلک  نیبختنم  هک  یئاج  سپ 

. دنرادن لماک  حلاص  ءارما  باختنا  رب  تردق  یلوا  قیرطب  رشب 
هکیرأ رب  سولج  زا  دعب  هدومن  یسولاس  ارهاظ  دنـشاب و  قساف  ای  رفاک  نطاب  عقاو و  رد  اهنآ  حالـصلا  رهاظ  بختنم  تسا  نکمم  هکنآ  هچ 

. دنیامن ءارجا  اجیردت  ار  دوخ  هئّیس  دصاقم  هدرپیب  هتخادنا  ار  یحالّصلا  رهاظ  دلج  تراما  تنطلس و 
ریما و نینچ  تعاـطا  اـعطق  تسا و  هدـش  هدـید  رما  نیا  یلم ) ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  یتح   ) ءارما نیطالـس و  زا  يرایـسب  رد  هچناـنچ 

. دوب دهاوخ  مالسا  راثآ  وحم  مدرم و  قوقح  عایض  نید و  لالحمضا  بجوم  یهاشداپ 

دنشابیمن رمالا  یلوا  ءارما  نیطالس و 

شلوسر دوخ و  تعاطا  نیرق  ار  يرجاف  قساف  ملاظ و  رما  نابحاص  نیطالـس و  رما  تعاطا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنکیمن  رواـب  لـقع  زگره 
. تسا راکشآ  زراب و  هیور  هدیقع و  نیا  نالطب  سپ  دهد  رارق 
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نود یتلمب  صاصتخا  دشاب و  یمالسا  للم  یقیقح  باختنا  اب  نامز  ره  رد  دیاب  رمالا  یلوا  دشاب  یعرش  تما  عامجا  قح  نیا  رگا  هوالع  و 
رد ناناملسم  زا  يدارفا  ای  يدرف  ملاع ، رانک  هشوگ و  ره  رد  هک  تسا  نیملسم  هعماج  دارفا  مامت  یعرش  قح  نیا  دشاب . هتشادن  رگید  تلم 

يرهش رد  ياهتسد  هکنآ  هن  دنیامن  تکرش  رما  بحاص  نییعت  رد  دنهدب و  يار  باختنا  نآ  رد  دیاب  دنشاب  هتـشاد  انکـس  ياهیرق  ای  رهش و 
رظن یتیعمج  رگا  دـندرگ و  میلـست  اروبجم  نیملـسم  هتـسجرب  دارفا  ءالقع و  ریاس  دـشاب و  عاطم  ارابجا  اهنآ  يار  دـنهدب  يار  یتکلمم  اـی 

. دننادب بجاو  ار  ناشلتق  دنناوخ و  كرشم  یضفار و  ار  اهنآ  دشاب  هتشاد  یتفلاخم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  زا  دعب  یعامجا  نینچ  هک  مینیبیم  میئامن  هعلاطم  ار  مالسا  هلاس  دصیس  رازه و  خیرات  تاحفـص  هچنانچ 
رد عامجإب  هدیقع  سپ  دنـشاب  هداد  يأر  اعمتجم  اهنآ  یقیقح  ناگدنیامن  ای  ملاع  رد  دوجوم  نیملـسم  مامت  هک  هدشن  عقاو  ینامز  چیه  رد 

کی ره  و  دّدعتم ، یمالسا  کلامم  هعطقهعطق و  نیملسم  دالب  هک  هزورما  اصوصخم  دیـشوپ  دهاوخن  هدیـشوپن و  لمع  سابل  ياهرود  چیه 
. دنراد یهاشداپ  ریما و 

ددعتم رمالا  یلوا  ینامز  ره  رد  هکنآ  زا  هتـشذگ  دنیامن  باختنا  دوخ  يارب  یلقتـسم  رما  بحاص  هاشداپ و  یتکلمم  ره  یلاها  دوش  انب  رگا 
یفالتخا فالخ و  مه  اهنآ  نیب  هچنانچ  تفر  دنهاوخن  رگید  تکلمم  رمالا  یلوا  هاشداپ و  نامرف  ریز  کلامم  زا  کی  چیه  دوب و  دـهاوخ 

ره هکنآ  هچ  دوب  دنهاوخ  فیلکت  الب  ناناملسم  هدش ) عقاو  مالـسا  خیرات  رد  ررکم  هچنانچ   ) ددرگ لعتـشم  امهنیب  برح  هرئان  دوش و  عقاو 
ناناملسم زا  هتسد  ود  ره  ایآ  دنشکب  ار  دوخ  ناملسم  ناردارب  هداتفا و  مه  ناجب  راچان  دوخ  رمالا  یلوا  رمال  ۀعاطا  ناناملـسم  زا  هتـسد  ود 

!؟ دوب دنهاوخ  تشهب  لها  لوتقم  لتاق و  باثم و  یشکردارب  رد 
ءالقع راکنا  دروم  هک  دنکیمن  يزیچب  رمأ  دنسپلقع  لماک  عماج  نید  مالسا  زگره  هداد  يروتسد  نینچ  سدقم  عراش  مالـسا و  هک  اشاح 

. ددرگ ناناملسم  یئادج  هقرفت و  داجیا  ببس  هوالعب  دشابن  ءارجا  لمع و  لباق  و 
. دوب دنهاوخن  عامجالاب  بوسنم  هدومن  اهنآ  تعاطاب  رما  دنوادخ  هک  يرمالا  یلوا  سپ 

القن القع و  ار  عامجا  نالطب  ینس ) هعیـش و   ) نیقیرف نادنمـشناد  ءاملع و  روضح  اب  یـصوصخ  ثحب  سلجم  رد  هیـضام  یلایل  رد  هچنانچ 
. تسا هدیسر  دندوبن  رضاح  تاسلج  نآ  رد  هک  یمرتحم  نایاقآ  رظنب  دب  هدیدرگ ال  جرد  تالجم  دئارج و  تاحفص  رد  هک  میدومن  تباث 

هسیسد هزین و  رـس  هبلغ و  رهقب و  هک  يرجاف  راوخنوخ  كافـس  هفیلخ  ناطلـس و  ریما و  ره  ینعی  تسا  ةردقلاب  بوسنم  هک  مود  مسق  اما  و 
. ددرگ بجاو  شتعاطا  دشاب  ذفان  رما  بحاص  ّطلسم و  مدرم  رب  يزاب 

دننام رجاف  قساف  كابیب و  كافس  ءافلخ  ای  نیطالس و  ءارما و  تعاطا  هک  ددرگ  ینعمیب  هدیقع  نیاب  میلـست  دور و  راب  ریز  لقع  هنوگچ 
!؟ دشاب بجاو  ربمغیپ  ادخ و  تعاطا 

حیبقت دوخ  رتافد  بتک و  رد  ار  ملاظ  كافـس  ءارما  ءافلخ و  هماع  ءاملع  رباکا  زا  نیدـقنم  نیخروم و  ءاملع و  هنوگچ  تسا  نینچ  رما  رگا 
. اهنآ ریغ  ملسم و  وبا  هملس و  وبا  جاجح و  هّللا و  دیبع  هیبأ و  نب  دایز  كافس و  دیلپ  دیزی  هیواعم و  دننام  دنیامنیم 

دندـش نیملـسم  رب  هفیلخ  ناطلـس و  ذـفان و  رمآ و  یتقو  صاخـشأ  لیبق  نیا  تعاطا  دـیوگب  دـهاوخب  جاجل  هار  زا  یـسک  عقاولا  یف  رگا  و 
ینامـسآ مکحم  باتک  دـیجم و  نآرق  حیرـص  ّصن  فالخ  رب  یتعاطا  نینچ  اعطق  دـناهتفگ ) هماـع  ءاـملع  زا  ضعب  هچناـنچ   ) تسا بجاو 

. دشابیم
اهنآ تعاطا  زا  عنم  ار  نیملـسم  هداد و  رارق  نعل  دروم  ار  نیملاظ  قاّسف و  راّـفک و  دـیجم  نآرق  زا  يدـنچ  تاـیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  اریز 

. هدومن
!! دننک تعاطا  ار  رفاک ) هکلب  ملاظ  رجاف  قساف   ) رمالا یلوا  هک  دنکیم  رما  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هنوگچ  سپ 

؟ دشابیم حیابق  حبقأ  زا  راگدرورپ  سدقا  تاذب  داضتم  لوق  ود  تبسن  تسا  یهیدب 
هانگ زا  موصعم  رمالا  یلوا  یتسیاب  اعطق  دـیوگ  احیرـص  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  هماع  ءاملع  رباکا  زا  هک  يزار  رخف  هکنآ  لاح  و 
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. دادیمن رارق  متاخ  ربمغیپ  دوخ و  تعاطا  فیدر  رد  ار  وا  تعاطا  دنوادخ  ّالا  دشاب و 
ةردـقلاب بوصنم  ای  عامجالاب  بوصنم  رمالا  یلوا  تسین  نکمم  هک  دـش  تباث  هدـیقع  ود  نیا  نالطب  لـئالد  رـصتخم  نیمه  اـب  یتقو  سپ 

. دشاب

دشاب هللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  دیاب  رمالا  یلوا 

هعیـش هدـیقع  تسا  نیمه  بولطملا  تبثف  دـشاب  هّللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  رمالا  یلوا  یتسیاب  امتح  هک  میـس  مسق  دـنامیم  تباث 
زا موصعم  هدساف و  قالخا  هلیذر و  تافـص  عیمج  زا  هزنم  بذهم و  ربمغیپ  دـننام  یتسیاب  رمالا  یلوا  نوچ  دـنیوگیم  هک  هیرـشعانثا  هیماما 

يادخ دیاب  سپ  درادـن  الالقتـسا  اتاذ و  یلاعت  يادـخ  زج  يدـحأ  مهروما  نطاوبب  ملع  نوچ  دنـشاب و  انطاب  ارهاظ و  رئاغـص  رئابک و  مامت 
. دیامن نیعم  ار  رمالا  یلوا  یلاعت 

هدومن باختنا  الع  لج و  وا  سدقا  تاذ  یتسیاب  مه  ار  رمالا  یلوا  دتـسرفیم  تلاسرب  هدیزگرب و  قلخ  نایم  زا  ار  لوسر  هک  یئادـخ  نامه 
. دیامن یفرعم  مدرمب  و 

هک دـشاب  دـیاب  یـسک  رمالا  یلوا  هک  دـنکیم  مکح  هیآ  دوخ  رهاظ  تحارـص  دـیامنیم  مارم  تابثا  جراخ  زا  هک  لئالد  لـیبق  نیا  رب  هوـالع 
. تسا تلاسر  یحو و  ماقم  نآ  هک  لیلّدلاب  جرخ  ام  ّالا  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تافص  عیمج  دجاو 

. دشابیم الع  لج و  وا  تاذب  صوصخم  باختنا  قح  سپ  تسین  يرگید  راگدرورپ  تاذ  زج  تیرشب  تافص  عیمجب  ملاع  نوچ  و 
دینک تعاـطا  ار  ادـخ  لوـسرلا  اوـعیطا  هّللا و  اوـعیطا  دـیامرفیم  هک  هدروآ  اوـعیطا  ود  نکمم  بجاو و  نیب  قرف  يارب  هفیرـش  هیآ  رد  اذـلف 

زا اهنآ  ریغ  تردق و  تمکح و  ملع و  تایح و  لیبق  زا  دراد  تافـص  یتسه  زا  هچنآ  هک  دـینادب  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  ار  وا  هک  يوحنب 
. دشابیم وا  تاذ  نیع  وا و  دوخ 

مامت هک  دینادب  هدیدنـسپ  قالخا  هدیمح و  تافـص  عیمج  دجاو  حلاص و  دبع  دوجولا و  نکمم  ار  وا  هک  يوحنب  ار  ربمغیپ  دینک  تعاطا  و 
. تسا هدش  هضافا  واب  دوجولا  بجاو  بناج  زا  تافص  نآ 

واو نـیا  رد  دــیامنیم و  یفرعم  ار  رمـالا  یلوا  هفطاـع  واو  کـی  اـب  طـقف  دروآـیمن  اوـعیطا  هـملک  دــسریم  رمــالا  یلوا  یفرعمب  یتـقو  یلو 
ادخ لوسر  ار  هچ  ره  دشاب  دجاو  هک  تسا  سک  نآ  رمالا  یلوا  هک  دنامهفب  ریمـض  نشور  رکفلا  رونم  نامدرمب  دهاوخیم  هک  تسیاهفیطل 

لوسر هچنآ  هصالخ  تلاسر  غالبا  رد  لالقتـسا  یحو و  لوزن  لیبق  زا  تسا  دقاف  لیلدـب  هچنآ  رگم  تسا  هدوب  دـجاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لوسر تعاطا  خنس  زا  رمالا  یلوا  تعاطا  سپ  توبن  تلاسر و  ماقم  رگم  دشاب  هتشاد  دیاب  زین  رمالا  یلوا  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

! دشابیم هّللا 
. دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملا  دیس  عرش  نیناوق  نید و  نابهاگن  ماکحا و  يرجم  هک  تسنیا  رمالا  یلوا  نأش  طقف 

ریما اهنآ  هک  دنشابیم  ترـضح  نآ  هرهاط  ترتع  ربمغیپ و  لسن  زا  رـشع  ینثا  همئا  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  دندقتعم  هیماما  هعیـش  هعماج  اذلف 
. دنتسه ترضح  نآ  راوگرزب  دنزرف  هدزای  ربمغیپ و  تیب  لها  ترتع و  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

. دشابیم مالّسلا  ةالصلا و  مهیلع  رشع  ینثا  همئأ  تماما  تابثا  رب  هیماما  هعماج  هعیش و  لیلد  رتگرزب  هفیرش  هیآ  نیا  و 
هروس 2 هیآ 118  لیبق  زا  دـیامنیم  مارم  تابثا  تاهج  زا  یتهجب  کی  ره  هک  دـشابیم  اـم  لالدتـسا  دروم  هک  رگید  هریثک  تاـیآ  رب  هوـالع 

. َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  هرقب ) )
َنِم ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  ْمُُهتاهَّمُأ  ُهُجاوْزَأ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 6  و 

. َنیِرِجاهُْملا َو  َنِینِمْؤُْملا 
. َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هبوت )  ) هروس 9 هیآ 120  و 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 493 

http://www.ghaemiyeh.com


. ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  دعر )  ) هروس 13 هیآ 8  و 
. ِِهلِیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو  ماعنا )  ) هروس 6 هیآ 154  و 

. َنُولِدْعَی ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  فارعا )  ) هروس 7 هیآ 180  و 
. اُوقَّرَفَت َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 98  و 

. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  لحن )  ) هروس 16 هیآ 45  و 
. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 33  و 

. ٍضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 30  و 
. انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  رطاف )  ) هروس 35 هیآ 29  و 

ٌّيِّرُد ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُۀَجاجُّزلا  ٍۀَجاجُز  ِیف  ُحابْصِْملا  ٌحابْـصِم  اهِیف  ٍةاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  رون )  ) هروس 24 هیآ 35 
. ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی  اُهْتیَز  ُداکَی  ٍۀَِّیبْرَغ  َو ال  ٍۀَِّیقْرَش  ٍۀَنُوْتیَز ال  ٍۀَکَرابُم  ٍةَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی 

دنـسم رد  دمحا  ماما  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  هک  اجنآ  ات  درادن  ار  اهنآ  یمامت  رکذ  ياضتقا  سلجم  تقو  هک  رگید  رایـسب  تایآ  و 
مرکا لوسر  هک  دـناهدروآ  نینمؤملا  ریمأ  یف  نآرقلا  لوزن  رد  يزاریـش  رکب  وبا  ظفاح  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  میعن  وبا  ظـفاح  و 

. هدش لزان  تیب  لها  ام  هرابرد  نآرق  عبر  دومرف . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  لوزنلا و  بابـسا  رد  يدـحاو  دنـسم و  رد  لبنح  دـمحا  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  میعن  وبا  ظفاح  زین  و 

مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  یف  نآرقلا  لوزن  رد  يزاریـش  رکب  وبأ  ظفاح  دوخ و  خیرات  رد  ماش  ثدـحم  رکاسع و  نبا  لوئـسلا و  بلاطم 
زا هدوملا  عیباـنی  باب 42  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  نـالک  هجاوخ  بلاـطلا و  تیاـفک  باـب 62  لوا  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم 

. هحدم یف  ۀیآ  ۀئامثالث  نم  رثکا  ّیلع  یف  تلزن  دومرف  هک  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  دنیامنیم  لقن  یناربط 
اهنآ زا  ضعب  تسرهف  روطب  طقف  تقو  ندوبن  هطساوب  هک  دومن  تبحـص  یتعاس  دنچ  یتسیاب  القأ  تایآ  نیا  زا  کی  ره  فارطا  رد  هتبلا  و 

یطویـس و نیدـلا  لالج  يرـشخمز و  یبلعث و  ماما  يزار و  رخف  ماما  ریـسافت  لیبق  زا  هماع  ءاملع  رباکا  بتکب  نف  لها  اـت  مدومن  تئارق  ار 
. يدحاو يروباشین و  يربط و 

ماما دنـسم  يدیمح و  نیحیحـصلا  نیب  عمج  دواد و  یبا  ننـس  ملـسم و  حیحـص  يراخب و  حیحـص  ینیومح و  نیطمـسلا  دئارف  ياهباتک  و 
میعن و وبا  ظفاح  ءایلوالا  ۀیلح  دیدحلا و  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یشوگرخ و  یفطصملا  فرـش  رجح و  نبا  قعاوص  لبنح و  نب  دمحا 
ربلا و دـبع  نبا  باعیتسا  مساقلا و  وبا  مکاح  لیزنتلا  دـهاوش  یکلاـم و  همهملا  لوصف  یمزراوخ و  بقاـنم  یناتـسرهش و  رارـسالا  حـیتافم 

لوئـسلا بلاطم  یناهفـصا و  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ینادـمه و  یبرقلا  ةدوم  یفنح و  نـالک  هجاوخ  هدوملا  عیباـنی  يرهوج و  هفیقس 
ۀفـشر يزاریـش و  رکب  وبا  نینمؤملا  ریما  یف  نآرقلا  لوزن  یعفاـش و  یجنگ  بلاـطلا  تیاـفک  ریثا و  نبا  ۀـیاهن  یعفاـش و  هحلط  نب  دّـمحم 

. ددرگ فشک  اهنآ  رب  تقیقح  ات  دنرگنب  قیقحت  هدید  اب  هعجارم و  ار  اهنآ  ریغ  يولعلا و  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  يداصلا 
هیماما هعیـش  هعماج  هدـیقع  مدرک  ضرع  هک  میئامن  رکذ  میدروآ  لئالد  ّلدا  هک  ار  سلجم  لوا  هیآ  مهدـن و  مالک  هلاطا  تسبوخ  هصالخ 

. دنانیعمجا مهیلع  هّللا  مالس  رشع  ینثا  همئأ  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لئالد  قبط  هفیرش  هیآ  رد  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  تسنیا 
هک يرمالا  یلوا  تسا  تباث  هنیرق  مکحب  یلو  تسین  اهنآ  یمامت  رکذ  یـضتقم  سلجم  تقو  هک  تسا  رایـسب  انعم  نیا  رب  هیلقع  لئالد  اـما 

. دشاب ءاطخ  زا  موصعم  یتسیاب  تسا  ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  اب  ماوت  شتعاطا 
دش دهاوخ  نیضیقن  عامتجا  تسین  موصعم  رمالا  یلوا  دوش  هتفگ  رگا  هک  هدومن  ینعم  نیاب  رارقا  شریسفت  رد  مه  يزار  رخف  ماما  هچنانچ 

. تسلاحم نآ  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تافـص  دجاو  ات  دـشاب  ضرالا  یف  نم  لمکأ  یقتأ و  عروأ و  لضفأ و  ملعأ و  دـیاب  رمالا  یلوا  هکنآ  رگید  و 
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. دیآ بجاو  ثیح  ره  زا  شتعاطا  هدیدرگ 
رد دنوادخ  هک  تسیروط  ناشتمـصع  ماقم  هدشن  هتفگ  هماع ) ءاملع  رباکا  قیدصتب   ) رـشع ینثا  همئأ  هرابرد  زج  تما  نایم  رد  تافـص  نیا 

. تسا هداد  ینعم  نیاب  تداهش  ریهطت  هیآ 
رباکا زا  يربخ  دنچب  هنومن  باب  نم  هدیدرگ  رکذ  لیلج  نادناخ  نآ  تمصع  رد  ننست  لها  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  رد  يرایـسب  رابخا  و 

. میوجیم كربت  نّنست  لها  ءاملع 

هماع قرط  زا  همئأ  تمصع  رد  رابخا 

سابع نبا  زا  نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومح  مالـسالا  خیـش  باب 77 و  نمـض  هدوملا  عیبانی  رد ص 445  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  هلمج  زا 
نیـسحلا دـلو  نم  ۀعـست  نیـسحلا و  نسحلا و  ّیلع و  اـنا و  لوقی  ملـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوـسر  تعمـس  تفگ  هک  دـناهدومن  تیاور 

. نوموصعم نورّهطم 
نب مامالا  ّهنا  دومرف  دراذگ و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  فتک  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنیامنیم  لقن  یـسراف  ناملـس  زا  و 

. نوموصعم ءانما  راربا  ۀمئأ  هبلص  نم  ۀعست  مامالا 
. طسقلاب نوماّوق  نوموصعم  ءانما  راربا  ۀّمئأ  نیسحلا  بلص  نم  جرخیل  ّهنا  دومرف و  ترضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  تباث  نب  دیز  زا  و 

یملع و ثراو  تنا  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلعب  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  تفگ  هک  دنکیم  لقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  و 
. نیموصعملا ۀمئالا  ةرتعلا  مکتیرذ  نم  یتنبا و  جوز  یطبس و  وبا  تنا  نوملعی و  ام ال  سانلا  مّلعت  يدعب  ۀفیلخلا  مامالا و  تنا 

. دنکیم تیافک  رصتخم  تقو  نیا  رد  هنومن  يارب  هک  هدیسر  رایسب  هماع  ءاملع  رباکا  قرط  زا  رابخا  لیبق  نیا  زا 
باب نیا  رد  یصوصخ  تاسلج  هتشذگ و  یلایل  رد  هک  تسا  دراو  تعامج  تنس و  لها  قرط  زا  يرایـسب  رابخا  زین  اهنآ  ملع  هرابرد  اما  و 

. مینکیم افتکا  ربخ  دنچ  لقنب  هنومن  يارب  مه  زورما  هدیسر  تالجم  دئارج و  رد  نایاقآ  مرتحم  رظنب  دب  میدومن ال  لّصفم  ثحب 

تراهط تیب  لها  ترتع و  ملعب  هراشا 

هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ءایلوالا و  ۀیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  نیطمسلا و  دئارف  رد  ینیومح  مالسالا  خیش  قاحسا  وبا 
ملع و یلاعت  يادخ  دناهدش و  هدیرفآ  نم  تنیط  زا  نم  ترتع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دومرف  هک  دـنیامنیم  تیاور  ساّبع  نبا  زا 

. دیامن بیذکت  ار  ناشیا  هک  یسک  رب  ياو  هدومرف  تمارک  ناشیاب  مهف 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  دیسا  نب  ۀفیذح  زا  ۀباحصلا  ریس  باتک  بحاص  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

متوجن دقف  امهب  متکّسمت  نا  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا  دندومرف  یلاعت  قح  ءانث  دمح و  لصفم و  هبطخ  ءادا  زا  دعب  هلآ 
. مکنم ملعا  مّهناف  مهومّلعت  اوکلهتف و ال  مهنع  اورصقت  اوکلهتف و ال  امهومدقت  الف  دومرف  هک  دیامنیم  لقن  یتدایز  نیا  اب  یناربط 

بلص نم  ۀعست  لیئارسا  ینب  ءابقن  ددع  یترتع  نم  يدعب  ۀّمئالا  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  زین  دیـسا  نب  ۀفیذح  زا  رگید  تیاورب 
. مهعم ّقحلا  ّقحلا و  عم  مّهناف  مهوعّبتا  مکنم  ملعا  مّهناف  مهومّلعت  الف  یمهف  یملع و  هّللا  مهاطعا  نیسحلا 

تیوقت هک  دـناهدومن  لقن  ام  رـشع  انثا  همئا  تمـصع  ملع و  تابثا  رب  نّنـست  لها  هماع و  ءاملع  رباکا  هک  تسا  یلئالد  زا  يرـصتخم  اـهنیا 
. ار هیلقع  لئالد  دنکیم 

هدماین نآرق  رد  همئأ  یماسا  ارچ  هکنیا  رد  لاکشا 

یماسا ارچ  دنّقح  رب  نایعیش  رشع  انثا  همئأ  رگا  هک  دناهداد  رارق  مومع  سرتسد  رد  هدومن و  ههبش  داجیا  اهشارتلاکشا  ای  نارگیزاب  یـضعب 
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ار لاؤس  نیمه  یصوصخ  سلجم  رد  مزیزع  ناردارب  مه  هتشذگ  بشید  هدیدرگن  رکذ  تسا  تناید  مکحم  دنـس  هک  دیجم  نآرق  رد  اهنآ 
هدیدرگ دوجوم  یضتقم  مدمآ و  ربنم  نایاقآ  رارصاب  هک  کنیا  مدومن  زورماب  لوکوم  ار  باوج  دوب  هتـشذگ  تقو  نوچ  دندومن  یعاد  زا 

. میامنیم لاکشا  عفر  راگدرورپ  هّصاخ  تاهّجوت  اب 
نآرق رد  روما  عیمج  تایئزج  دـننکیم  نامگ  هک  هدـیدرگ  رکفلا  ریـصق  نامدرم  زا  ياهتـسد  ریگنماد  یگرزب  هابتـشا  منکیم  ضرع  ۀـمدقم 

طقف هدـیدرگ  لزاـن  زجوم  رـصتخم و  لـمجم و  رایـسب  تسا  ینامـسآ  مکحم  باـتک  هک  دـیجم  نآرق  هکنآ  لاـح  تسا و  دوجوم  دـیجم 
هیآ 7 رد  هچناـنچ  هدومن  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  نّیبم  ناـیبب  لوکوم  ار  روما  تاـیئزج  یلو  تسا  روما  تاـیّلک  ضرعتم 

. اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  دیامرفیم  رشح )  ) هروس 59
نایب حرـش و  یلو  هدیدرگ  رکذ  اهنآ  تایلک  دیجم  نآرق  رد  هک  مینیبیم  میرگنیم  تاید  ات  تراهط  زا  مالـسا  نیناوق  ماکحاب و  یتقو  اذـلف 

. هدومرف ربمغیپ  ار  اهنآ 

لاکشا زا  باوج 

تعاطا میرادن و  لوبق  ام  تسین  دیجم  نآرق  رد  رـشع  انثا  ناماما  ددع  یماسا و  نوچ  دـنیوگیم  دـننکیم و  یـشارتلاکشا  هک  ینایاقآ  الوا 
تحارـص هدشن و  هدرب  مان  دیجم  نآرق  رد  هچ  ره  هک  دـشاب  نینچ  رما  رگا  هک  تفگ  اهنآب  دـیاب  دـشابیمن ، نآرق  رد  هک  ار  يزیچ  مینکیمن 

. ددرگ كورتم  دیاب  هدیدرگن  رکذ  وا  تایئزج  درادن و 
هک ياهیآ  دیجم  نآرق  رد  هکنآ  هچ  ار  مهریغ  یسابع و  يوما و  ءافلخ  نیدشار و  ءافلخ  زا  يوریپ  ّتیعبت و  دنیامن  كرت  دیاب  نایاقآ  سپ 
رد تما  رایتخا  عامجا و  هقیرط  یـسابع و  يوما و  ءافلخ  و  مالّـسلا ) هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  ریغ   ) نیدـشار ءافلخ  تفالخ  ماقمب  هراشا 

كرـشم و یـضفار و  ار  اهنآ  نیفلاخم  هدومن و  اهنآ  زا  تیعبت  هدـعاق  لصا و  هچ  يور  سپ  هدـماین  اهنآ  یماسا  ددـع و  تفـالخ و  نییعت 
!؟ دنناوخیم رفاک 

. ددرگ كورتم  یتسیاب  هدشن  اهنآ  زا  یمان  رکذ و  دیجم  نآرق  رد  هچ  ره  هک  دشاب  نینچ  رما  رگا  هتشذگ  اهنیا  زا  و 
. هدیدرگن رکذ  دیجم  نآرق  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  تایئزج  اریز  دندرگ  ماکحا  تادابع و  عیمج  كرات  دیاب  نایاقآ  اعطق 

هدماین نآرق  رد  زامن  ءازجا  تاعکر و  ددع 

ات هدومن  باب  نآ  رد  هغیلب  تادـیکأت  تاشرافـس و  مرکا  لوسر  نیقیرف  قافتاب  هک  تسا  نید  عورف  زا  هیلوا  لـصا  هک  ار  زاـمن  هنومن  يارب 
«. اهاوس ام  ّدر  ّتدر  نا  اهاوس و  ام  لبق  تلبق  نا  نیدلا  دومع  ةالصلا   » هدومرف هک  اجنآ 

دوجـس عوکر و  هروس و  دمح و  زا  اهنآ  ءادا  قیرط  اهزامن و  تاعکر  ددع  زا  يرکذ  ادبا  دـیجم  نآرق  رد  مینیبیم  هداد  رارق  هعلاطم  دروم 
!؟ هدماین نآ  ءازجا  زا  يرکذ  دیجم  نآرق  رد  نوچ  درک  كرت  ار  اهزامن  یتسیاب  سپ  هدشن  دهشت  رکذ و  و 

ددـع نییعت  یلو  ةالـصلا  اومیقا  ةالـصلا ، ماـقا  ةالـصلا ، مقا  هدـمآ  ـالمجم  ةالـص  هملک  طـقف  دـیجم  نآرق  رد  تسین  روطنیا  هکنآ  لاـح  و 
. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نّیبم  نایب  رد  شتابحتسم  تابجاو و  زا  ناکرأ  ریاس  تاعکر و 

لوسر نایب  رد  اهنآ  تاروتـسد  طئارـش و  تایئزج و  هدمآ و  دـیجم  نآرق  رد  اهنآ  تایلک  هک  نید  نیناوق  ماکحا و  ریاس  تسا  مسق  نیمه 
. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ار شتاروتسد  ءازجا و  ریاس  تاعکر و  دادعا  نییعت  ةالص و  يانعم  حیرشت  یلو  هدمآ  نآرق  رد  ازجوم  ةالـص  هملک  هک  یمـسق  نامه  سپ 
. میتسه تاروتسد  نآب  لمع  فّظوم  ام  هداد و  ربمغیپ 

رمالا یلوا  هدومرف و  المجم  ازجوم و  دـیجم  نآرق  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  زا  دـعب  تفـالخ  تماـماب و  عجار  مسق  نیمه 
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. ار رما  نابحاص  دینک  تعاطا  ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  زا  دعب  ینعی  مکنم 
لیمب و دنناوتیمن  ار  ةالص  هملک  هچنانچ  دننک  ینعم  ار  رمالا  یلوا  دنناوتیمن  دوخ  شیپ  زا  ینس  هعیش و  زا  نیملـسم  نیرـسفم  تسا  یهیدب 

یف هدعقمف  هیأرب  نآرقلا  رّسف  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  نیقیرف  تاور  ثیدح  رد  اریز  دننک  ینعم  دوخ  هدارإ 
. رانلا

يانعم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  دیجم  نآرق  نّیبم  زا  ایآ  دـنیبب  نآرق  نّیبم  نایب  هب  دـنک  هعجارم  دـیاب  یلقاع  ناملـسم  ره  هتبلا 
یباوج تسا  دیجم  نآرق  نّیبم  هک  مرکا  لوسر  ترـضح  هدـش و  یلاؤس  رگا  هن  ای  هدـش  یلاؤس  ترـضح  نآ  زا  هدیـسر  يربخ  رمالا  یلوا 

. ار ترضح  نآ  نایب  راتفگ و  دنیامن  تعاطا  ّتیعبت و  هدومن  بصعت  تداع و  كرت  تسا  بجاو  تما  هعماج  رب  هداد 
یلـص مرکا  لوسر  هکنیا  رب  دنک  تلالد  هک  یثیدحب  مدومن  هعلاطم  الماک  ار  ینـس  هعیـش و  رابخا  بتک  ریـسافت و  هک  تسا  يدیدم  تدم 

هعیـش و  ) نیقیرف بتک  رد  يرایـسب  راـبخا  سکع  رب  یلو  مدروخن  رب  دنانیطالـس  ءارما و  رمـالا  یلوا  زا  دارم  دـشاب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا 
یفاک ياهباوج  ترضح  نآ  دندومن  لاؤس  ار  رمالا  یلوا  يانعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دناهدومن  لقن  هک  تسا  دوجوم  ینس )
هنومن يارب  سلجم  تقو  ياضتقمب  يربخ  دـنچ  لاحلا  دناترـضح  نآ  راوگرزب  دـنزرف  هدزای  یلع و  رمالا  یلوا  زا  دارم  دـندومرف  هداد و 

ادـبا هدیـسر  ّصاـخ  هباحـص  هرهاـط و  ترتـع  قیرط  زا  هعیـش  ءاـملع  رباـکا  قرط  زا  هک  يرتاوتم  راـبخاب  دیـشاب  هجوتم  هتبلا  منکیم  ضرع 
. میامنیمن داهشتسا 

نشور كاپ و  ریمضب  ار  تواضق  هدومن و  افتکا  هدیـسر  تعامج  تنـس و  لها  نایاقآ  قرط  زا  هک  يرایـسب  رابخا  زا  ربخ  دنچ  رکذب  طقف 
مراذگیماو فاصنا  قطنم و  ملع و  اب  نایاقآ 

دنتسه هرهاط  ترتع  زا  همئا  یلع و  رمالا  یلوا  زا  دارم 

هدیـسر امب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  دیوگ  نیطمـسلا  دئارف  رد  دّمحم  نب  میهاربا  ینیومح  مالـسالا  خیـش  قاحـسا  وبا  . 1
. دنتسه ادخ  لوسر  تیب  لها  بلاط و  یبأ  نب  یلع  هفیرش  هیآ  رد  رمالا  یلوا  زا  دارم 

هللا یلص  مرکا  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  سیق  نب  میلس  زا  نسحلا و  یبا  زا  ینادمه  فسوی  نب  یسیع  . 2
یلوا ناشیا و  قح  رد  هدومن و  دوخ  تعاطاب  نورقم  ار  ناشیا  تعاـطا  یلاـعت  يادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  نم  ناکیرـش  دومرف  هلآ  هیلع و 

نوچ نم  دیئامن ، ناشیا  رماوأ  ماکحا و  زا  دایقنا  دیـشاب و  ناشیا  رادربنامرف  دـیورن و  نوریب  ناشیا  مالک  زا  دـیاب  هدومرف  لیزنت  مکنم  رمالا 
. مهلّوا تنا  یلع  ای  دومرف  دنناسک  هچ  اهنآ  هک  رمالا  یلوا  زا  ارم  هد  ربخ  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدینش  ار  نخس  نیا 

مرکا لوسر  یتقو  هک  دنکیم  تیاور  تاداقتعا  هلاسر  رد  تسا  هدوب  ننـست  لها  هماع و  ءاملع  مظاعأ  زا  هک  يزاریـش  نمؤم  نب  دّـمحم  . 3
یلع ناش  رد  دیدرگ  لزان  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  هفیرش  هیآ  داد  رارق  هفیلخ  هنیدم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. بلاط یبأ  نب 
رد هک  دـیامنیم  لقن  بقانم  زا  هداد  رارق  هیآ  نیمه  صوصخم  هک  ةّدوملا  عیباـنی  باب 38  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نالک  هجاوخ  . 4

ینعی ۀنیدملاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هفّلخ  نیح  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  یف  تلزن  ۀیآلا  هذه  ّنا  هک  تسا  دهاجم  ریـسفت 
ضرع هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  وا  داد  رارق  هفیلخ  هک  ینامز  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  قح  رد  هدـش  لزاـن  هیآ  نیا 
یضار ایآ  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  دومرف  ترـضح  اههچب  اهنز و  رب  یهدیم  رارق  هفیلخ  ارم  هّللا  لوسر  ای  درک 

نم هفیلخ  مه  ار  وت  داد  رارق  یسوم  هفیلخ  دنوادخ  ار  نوراه  هک  یمـسق  نامه  ینعی  یـسوم ، زا  یـشاب  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  هک  یتسین 
. داد رارق 

رجاهم و زا  یتعامج  نامثع  تفالخ  هرود  رد  تفگ  هک  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  شدوخ  دنسب  دنکیم  لقن  ینیومح  مالسالا  خیش  زا  و  . 5
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دینزب فرح  مه  امـش  یلع  ای  دندرک  ضرع  دوب  هتـسشن  تکاس  اهنآ  نایم  رد  یلع  دننکیم و  لقن  ار  دوخ  لئاضف  هتـسشن و  مدید  ار  راصنا 
ام رب  ّتنم  ادخ  دندرک  ضرع  ریغ ؟ هلیسوب  ای  هدومرف  ءاطع  ناتدوخ  يارب  یلاعت  يادخ  دینکیم  لقن  هک  یلئاضف  نیا  ایآ  دندومرف  ترضح 

یعـس هک  میدوب  يرون  نم  تیب  لها  نم و  دومرف  ربمغیپ  هک  دـینادیمن  اـیآ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  دوجوب  هدراذـگ 
بلـص رد  ار  رون  نا  دومرف  قلخ  ار  مدآ  نوچ  سپ  لاس  رازه  هدراهچب  ار  مدآ  دنک  قلخ  هکنیا  زا  لبق  یلاعت  يادخ  تردـق  نیب  میدومنیم 
كاـپ بالـصا  زا  مسق  نیمه  شتآ  ناـیم  رد  میهاربا  بلـص  رد  یتـشک و  ناـیم  رد  داد  رارق  حوـن  تشپ  رد  دـمآ و  نیمزب  هک  داد  رارق  وا 

ادخ لوسر  زا  میدینش  ام  یلب  دنتفگ  دحا  ردب و  لها  زا  نیقباس  دندوبن ، مارح  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  یئاهردام  اهردپ و  زا  هزیکاپ  ياهمحرب 
قوبسم و رب  ار  قباس  تسا  هداد  تلیضف  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دینادیم  مسق  ادخب  ار  امش  دومرف  ار  تالمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
َو هفیرـش  هیآ  دـش  لزاـن  یتـقو  دـینادیم  اـیآ  ادـخب  ار  امـش  مهدـیم  مسق  دومرف  یلب  دـنتفگ  مالـسا  رد  نم  رب  يدـحأ  تسا  هتفرگن  تقبس 

لزاـن زیچ  هچ  رد  هیآ  نیا  هکنیا  نیقباـس و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرک  لاؤس  َنوـُبَّرَقُْملا  َکـِئلوُأ  َنوـُِقباَّسلا  َنوـُِقباَّسلا 
يادخ دینادرگ  لزان  ءایصوالا  لضفا  یّیصو  ّیلع  هلسر و  ءایبنالا و  لضفا  اناف  مهئایـصوا  ءایبنالا و  یف  ّلج  زع و  هللا  اهلزنا  دومرف  هدیدرگ 

دـشابیم ءایـصوا  نیرتهب  نم  یـصو  یلع  متـسه و  وا  نالوسر  ءایبنا و  نیرتهب  نم  سپ  اهنآ  ءایـصوا  ءاـیبنا و  قح  رد  ار  هیآ  نیا  لـج  زع و 
َو ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  ْمُْکنِم و  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هیآ  دش  لزان  یتقو  دـینادیم  ایآ  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف  هاگنآ 

َنِینِمْؤُْملا اـَل  َو  ِِهلوُسَر  ـال  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذِـخَّتَی  َْمل  َو  هیآ  َنوُعِکار و  ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُـسَر 
. ًۀَجِیلَو

يارب دومن  ریـسفت  هک  یمـسق  نامه  ار  تیالو  اهنآ  رب  دیامن  ریـسفت  ار و  رما  تالو  دیامن  یفرعم  هک  ار  شربمغیپ  دومرف  رما  لاعتم  يادـخ 
تلاسرب ارم  هلالج  لج  دنوادخ  هک  یتسردب  سانلا  اهیأ  دومرف  مخ و  ریدـغ  رد  مدرم  رب  ارم  دومن  بصن  سپ  ار  جـح  ةاکز و  زامن و  اهنآ 

انا نینمؤملا و  یلوم  انا  يالوم و  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنا  نوملعت  ا   » دومرف هاگنآ  دنیامنیم  بیذکت  ارم  مدرک  نامگ  نم  هنیـس  دـش  گنت  داتـسرف 
زا اـهنآب  متـسه  فرـصتب  یلوا  نم  متـسه و  نینمؤم  يـالوم  نم  نم و  يـالوم  لـج  زع و  يادـخ  هک  دـینادیم  اـیآ  مهـسفنا » نم  مهب  یلوا 
نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف  تفرگ و  ارم  تسد  سپ  هّللا  لوسر  ای  یلب  دـندرک  ضرع  اـهنآ  ياهـسفن 

هک یسک  رادب  تسود  ایادخ  دشابیم  وا  رد  فرصتب  یلوا  یلوم و  یلع  سپ  متـسه  واب  فرـصتب  یلوا  یلوم و  نم  ار  سک  ره  ینعی  هاداع 
تاسلج رد  هیضام  یلایل  رد  البق  هک  تسیرابخا  دیؤم  زین  ربخ  نیا   ) درادب نمـشد  ار  یلع  هک  یـسک  رادب  نمـشد  درادب و  تسود  ار  یلع 

تسا هنوگچ  یلع  تیالو  هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  تساخرب  ناملـس  دشابیم ) فرـصتب  یلوا  ینعمب  یلوم  هملک  مدرک  ضرع  یـصوصخ 
نم ار  سک  ره  تسا  نم  تیـالو  لـثم  یلع  تیـالو  ینعی  هسفن  نم  هب  یلوا  ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  یئـالوک  ّیلع  ۀـیالو  دوـمرف 

َو ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  تیالو  هیآ  دش  لزان  سپ  وا  سفن  زا  واب  تسا  فرـصتب  یلوا  یلع  سپ  وا  سفن  زا  واب  متـسه  فرـصتب  یلوا 
یتلاسرب و ّیبر  ءاضر  ۀـمعنلا و  مامتا  نیدـلا و  لاـمک  اـب  ربکا  هّللا  دومرف  ربمغیپ  سپ  ًاـنیِد  َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ 

يارب ار  تیالو  نم و  يارب  ار  تلاسر  داد  اضر  دومن و  مامت  ار  تمعن  لماک و  ار  نید  هک  یلاعت  يادخ  تسگرزب  ینعی  يدعب  ّیلع  ۀـیالو 
یلوا ینعمب  یلوم  هملک  هک  مدرک  ضرع  یـصوصخ  تاسلج  رد  هیـضام  یلایل  رد  هک  تسا  يراـبخا  دـیؤم  زین  ربخ  نیا   ) نم زا  دـعب  یلع 

(. دشابیم فرصتب 
ّمث نسحلا  ینبا  ّمث  يدـعب  نم  نمؤم  ّلک  ّیلو  یّیـصو و  یثراو و  یخا و  ّیلع  دومرف  ار  تدوخ  ءایـصوا  ام  يارب  اـمن  ناـیب  دـندرک  ضرع 
نم ءایـصوا  ینعی  ضوحلا  ّیلع  اودری  یّتح  مهقرافی  هنوقرافی و ال  نآرقلا ال  عم  مه  مهعم و  نآرقلا  نیـسحلا  دلو  نم  ۀعـستلا  ّمث  نیـسحلا 

دـالوا زا  رفن  هن  نآ  زا  سپ  نیـسح  نسح و  نم  نادـنزرف  سپ  نم  زا  دـعب  نمؤـم  ره  یلو  نـم و  یـصو  ثراو و  ردارب و  یلع  زا  دـنترابع 
. دنوش دراو  نم  رب  تمایق ) رد  ینعی   ) ضوح رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  دنانآرق  اب  اهنآ  تساهنآ و  اب  نآرق  دنانیسح 

نب یسیع  سیق و  نب  میلس  زا  بقانم  زا  رگید  ربخ  هس  مدومن  ضرع  سلجم  تقو  ياضتقاب  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  لّصفم  ربخ  نیا  زا  دعب  و 
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. دنتراهط تیب  لها  رشع و  انثا  همئأ  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  دنکیم  لقن  هیواعم  نبا  يرسلا و 
. دشاب یفاک  میدومن  رکذ  هک  يربخ  دنچ  نیمه  رمالا  یلوا  يانعم  تابثا  يارب  منکیم  نامگ 

هماع و گرزب  ءاملع  قرط  زا  هک  يربخ  دنچب  طقف  مه  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  نیرهاط  همئأ  هسدقم  یماسا  هرامش و  ددعب و  عجار  اما  و 
. میئامنیم رظنفرص  هدیسر  تراهط  تیب  لها  ترتع و  قیرط  زا  هک  ياهرتاوتم  هرثاکتم  رابخا  زا  میامنیم و  داهشتسا  هدش  لقن  ننست  لها 

رشع انثا  همئأ  دادعا  یماسا و  باب  رد 

هک دیامنیم  لقن  سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  ینیومح  مالسالا  خیش  نیطمـسلا  دئارف  زا  هدوملا  عیبانی  باب 76  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  . 1
یئاهباوج مه  ترـضح  دومن  لاؤس  دیحوت  زا  يدنچ  لئاسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  دـش  فّرـشم  مان  لثعن  يدوهی  درم 

هّللا لوسر  ای  درک  ضرع  دعب  دیدرگ  فرشم  مالسا  فرشب  لثعن  هاگنآ  میامنیم ) يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  تقو  قیـض  تبـسانمب  هک   ) دنداد
تسیک امش  یـصو  هک  هد  ربخ  ار  ام  هدومن  تیـصو  نون  نب  عشویب  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ام  ربمغیپ  هتـشاد و  یـصو  يربمغیپ  ره 

یلع نم  یصو  ینعی  نیسحلا  بلص  نم  ۀمئأ  ۀعست  هولتت  نیسحلا  نسحلا و  ياطبس  هدعب  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  یّیـصو  ّنا  دومرف  ترـضح 
لثعن دنشابیم  مالّسلا  هیلع  نیسح  بلص  زا  ناماما  رفن  هن  ناشیا  زا  دعب  نیـسح و  نسح و  نم  هدازرتخد  ود  وا  زا  دعب  تسا و  بلاط  یبأ  نب 
هنباف ّیلع  یـضم  اذاف  ّیلع  هنباف  نیـسحلا  یـضم  اذا  دومرف  ترـضح  یئامرف  نایب  نم  يارب  ار  ناشیا  هفیرـش  یماـسا  مراد  اـنمت  درک  ضرع 

یـضم اذاف  دّمحم  هنباف  ّیلع  یـضم  اذاف  ّیلع  هنباف  یـسوم  یـضم  اذاف  یـسوم  هنباف  رفعج  یـضم  اذاف  رفعج  هنباف  دّمحم  یـضم  اذاف  دّمحم 
ناماما یماسا  رکذ  زا  سپ  رـشع  انثا  ءالؤهف  يدهملا  دّمحم  ۀّجحلا  هنباف  نسحلا  یـضم  اذاف  نسحلا  هنباف  ّیلع  یـضم  اذاف  ّیلع  هنباف  دّمحم 
هدومرف یفرعم  يدهم  دّمحم  مانب  هک  مهدزاود  ماما  ات  تسا  ماما  ردپ  ياجب  شرـسپ  تشذگ  رد  يردـپ  ره  هکنآ  نداد  حیـضوت  هناگهن و 

هّللا و ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ  لثعن  هاـگنآ  هداد  باوج  ترـضح  هدومن و  لاؤس  ار  کـی  ره  تداهـش  هقیرط  هک  تسا  لـصفم  ربخ  لـیذ 
رفن هدزاود  نآ  هک  مهدیم  تداهش  امش و  تلاسر  ادخ و  تینادحوب  مهدیم  تداهش  ینعی  كدعب  ءایصوالا  مّهنا  دهشا  هّللا و  لوسر  ّکنا 
تبث الماک  یسوم  ترـضح  همانتیـصو  رد  ماهدید و  نیـشیپ  ءایبنا  بتک  رد  يدومرف  هچنآ  قیقحتب  هنیآره  دنـشابیم  امـش  زا  دعب  ءایـصوا 

. تسا
تـسود ار  اهنآ  هک  تسا  یـسک  يارب  تشهب  ینعی  مهفلاخ  مهـضغبا و  نمل  لیو  مهعّبتا و  مهّبحا و  نمل  یبوط  دـندومرف  ترـضح  هاگنآ 
يراعشا ترضح  نآ  روضح  رد  لثعن  هاگنآ  دنک  تفلاخم  درادب و  نمـشد  ار  اهنآ  هک  تسا  سک  نآ  يارب  منهج  دنک و  تعباتم  درادب و 

: تفگ دومن و  داشنا 
رشبلا ریخ  ای  کیلع  یلعلا  وذ  هّللا  یلص 
رختفملا ّیمشاهلا  یفطصملا و  ّیبنلا  تنا 
رما ام  اوجرن  کیف  اّنبر و  اناده  مکب 

رشع ینثا  ۀمئأ  مهتیّمس  رشعم  و 
ردک نم  مهافطصا  مث  یلعلا  بر  مهابح 
رهزلا يداع  نم  باخ  مهالاو و  نم  زاف  دق 

رظتنملا مامالا  وه  امظلا و  یقسی  مهرخآ 
رما ام  نیعباتلا  یل و  رایخالا  کترتع  و 

رقس هالصت  فوسف  اضرعم  مهنع  ناک  نم 
لّـضفملا وبا  و  يراصنا ، هّللا  دبع  نب  رباج  زا  باخرق  نبا  عقـسا  نب  ۀلثاو  زا  یمزراوخ  بقانم  زا  عیبانی  باب 76  رد  نـالک  هجاوخ  زین  و  . 2
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( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  صاخ  هباحـص  زا  هک   ) يراصنا رباج  زا  دوخ  دنـسب  وا  یعفاش و  میهاربا  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  ینابیش 
دعب دش  فرشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  تمدخ  ریبج  نب  ةدانج  نب  لدنج  مانب  دوهی  زا  يدرم  تفگ  هک  دیامنیم  لقن  تسا  هدوب 
ایؤر ملاع  رد  هتـشذگ  بش  درک  ضرع  هاگنآ  دش  ناملـسم  يراج و  نابز  رب  نیتداهـش  یفاک  ياهباوج  ندینـش  دیحوت و  لئاسم  لاؤس  زا 

رب روایب  مالسا  ینعی  هدعب  نم  هءایصوا  کسمتـسا  ءایبنالا و  متاخ  دمحم  دی  یلع  ملـسا  هک  دومرف  نمب  مدیـسر  نارمع  نب  یـسوم  تمدخ 
. وا زا  دعب  ءایصواب  وش  کّسمتم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  دّمحم  تسد 

نم ءایصوا  دندومرف  ترضح  مدرگ  کّسمتم  اهنآب  هک  دننایک  امش  ءایـصوا  امرفب  کنیا  دومرف  مالـسا  نیدب  فّرـشم  ارم  هک  ار  ادخ  دمح 
: تسا نینچ  درک  ضرع  دنرفن  هدزاود 

. یئامرف نایب  نم  يارب  ار  اهنآ  یماسا  تسا  نکمم  ماهتفای  ةاروت  رد  مسق  نیمه  مه  نم 
هیلع یلع  ناماما  ردپ  ءایصوا و  ياقآ  دیس و  اهنآ  لوا  نیـسحلا  نسحلا و  هانبا  مث  ّیلع  ۀمئالا  وبا  ءایـصوالا  دّیـس  مهلوا  دندومرف  ترـضح 

. دنانیسح نسح و  شدنزرف  ود  نآ  زا  سپ  مالّسلا و 
ایند زا  وت  هشوت  داز و  نیرخآ  ددرگ و  دـلوتم  نیدـباعلا  نیز  هک  یتقو  رد  دـسریم  رخآـب  ترمع  هاـگنآ  ینکیم  تاـقالم  ار  رفن  هس  نیا  وت 

. دیامن رورغم  ارت  لاّهج  لهج  ادابم  ناشیاب  شاب  کسمتم  سپ  دوب  دهاوخ  ریش  تبرش  کی 
ار نیـسح  زا  دـعب  یماسا  مراد  انمت  ماهدـید  ریبش  ربش و  ایلیا و  مانب  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  مسا  ءایبنا  بتک  ۀـیروت و  رد  نم  درک  ضرع 

هنبا هدعبف  رقابلاب  بّقلی  دمحم  هنبا  هدـعبف  نیدـباعلا  نیزب  بّقلی  یلع  هنبا  مامالاف  نیـسحلا  ةّدـم  تضقنا  اذا  دـندومرف  ترـضح  یئامرف  نایب 
هنبا هدعبف  ّیکزلا  ّیقتلاب و  یعّدی  دّمحم  هنبا  هدعبف  اضرلاب  یعّدی  یلع  هنبا  هدعبف  مظاکلاب  یعّدی  یـسوم  هنبا  هدعبف  قداصلاب  یعّدـی  رفعج 

جرخی مث  بیغیف  ۀجحلا  مئاقلا و  يدهملاب و  یعّدی  دّمحم  هنبا  هدـعبف  يرکـسعلاب  یعّدـی  نسحلا  هنبا  هدـعبف  يداهلا  یقنلاب و  یعّدـی  یلع 
ياهبقل اب  ار  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  زا  دعب  ناماما  رفن  هن  یماسا  هکنیا  زا  سپ  املظ  اروج و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  ضرالا  ألمی  جرخ  اذاف 

دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیامنیم و  جورخ  نآ  زا  سپ  دوشیم  بیاغ  ۀّجح  مئاق و  يدـهم  دّـمحم  اهنآ  یمهن  دومرف  دومن  نایب  اهنآ 
. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  ینانچ  مه 

بیغلاب نونمؤی  نیذلا  نیقتملل  يدـه  لاق  هباتک و  یف  هللا  مهفـصو  نیذـلا  کئلوا  مهتبحم  یلع  نیمیقملل  یبوط  هتبیغ  یف  نیرباصلل  یبوط 
. نوبلاغلا مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح  کئلوا  یلاعت  لاق  مث 

دنوادخ هک  دنتسه  اهنآ  تسا  اهنآ  تبحم  رد  ناگدنامیقاب  يارب  تشهب  تسا و  ترضح  نآ  تبیغ  رد  ناگدننک  ربص  يارب  تشهب  ینعی 
دنروآیم بیغب  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  دیامنیم ) تیاده  ار  اهنآ  دیجم  نآرق  هک   ) يوقت لها  هک  هدومن  فصو  ار  اهنآ  دـیجم  نآرق  رد 

. دنابلاغ ادخ  بزح  هک  دینادب  دیامرفیم  نآرق  رد  هک  هّللا  بزح  دنتسه  اهنآ  و  تسا ) ترضح  نآ  تبیغ  دارم  هک  )
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  یعار  نامیلس  وبا  زا  دیامنیم  لقن  دوخ  دنسب  بقانم  رد  یمزراوخ  ءابطخلا  بطخا  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  . 3
لها يوسب  مدرک  رظن  دّـمحم  ای  هک  دومرف  یحو  نمب  لاعتم  يادـخ  جارعم  بش  رد  دومرفیم  هک  ترـضح  نآ  زا  مدینـش  تفگ  هک  هلآ  و 

نم يوش  دای  نم  اب  وت  هکنآ  رگم  یئاج  رد  موشن  دای  مدرک  ادـج  وت  يارب  دوخ  ياهمان  زا  یمان  مدـیزگرب و  ناـشیا  ناـیم  زا  ار  وت  نیمز و 
منم مدرک  ادج  وا  يارب  دوخ  ياهمان  زا  یمان  مدیزگرب و  نیمز  لها  نایم  زا  ار  یلع  وت  زا  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم وت  مدومحم و 

تیالو دوخ و  رون  زا  مدیرفآ  ار  نیسح  دالوا  زا  نامامإ  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  وت و  دمحم  ای  مالسلا  هیلع  یلع  تسا  وا  یلعا و 
دمحم اـی  تسا  نارفاـک  زا  درک  راـکنا  سک  ره  تـسا و  ناـنمؤم  زا  درک  لوـبق  سک  ره  سپ  مدرک  ضرع  اـهنیمز  اهنامـسآ و  رب  ار  اـمش 

: دومرف باطخ  یلب  مدرک  ضرع  ینیبب  ار  ناشیا  یهاوخیم 
رفعج و نب  یسوم  دّمحم و  نب  رفعج  ّیلع و  نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  ّیلع  نیـسحلا و  نسحلا و  ّیلع و  اذاف  ترظنف  شرعلا  نیمی  یلا  رظنا 

. مهنیب ّيّرد  بکوک  ّهنأک  نسحلا  نبا  يدهملا  دّمحم  ّیلع و  نب  نسحلا  دّمحم و  نب  ّیلع  ّیلع و  نب  دّمحم  یسوم و  نب  ّیلع 

عیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  www.Ghaemiyeh.comياهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 500 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنآ ات  دومن  نایب  کی  کی  ار  اهنآ  ياهمـسا  و  ار ) دوخ  ءایـصوا  رفن  هدزاود   ) مدـید مدرک  رظن  نوچ  شرع  تسار  فرطب  نک  رظن  ینعی 
ءالؤه دـمحم  ای  دیـسر  یهلا  باطخ  هاگنآ  دوب  ناشخرد  هراتـس  يّرد و  بکوک  دـننام  اهنآ  ناـیم  رد  نسح  دـنزرف  يدـهم  دـمحم  دومرف 

. كؤایصوا مه  يدابع و  یلع  یججح 
. دنتسه وت  ءایصوا  نم و  ناگدنب  رب  دننم  ياهتّجح  اهنیا  ینعی 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رـشع  انثا  هّمئأ  یماسأ  دادعا و  دنیوگیم  هک  یـصاخشا  نآ  لباقم  رد  ام  ياعدم  تابثا  يارب  منکیم  نامگ 
. دشاب یفاک  سلجم  تقو  ياضتقمب  تعامج  تنس و  ياملع  رباکأ  هربتعم  تاور  فرط  زا  هنومن  باب  نم  ربخ  هس  نیمه  هدیسرن  هلآ 

ینیومح و نیطمـسلا  دئارف  یفنح و  یخلب  نامیلـس  هدوملا  عیبانی  یمزراوخ و  بقانمب  دـنک  هعجارم  تساهنیا  زا  شیب  بلاط  یـسک  رگا  و 
نب دمحم  لوئسلا  بلاطم  یکلام و  همهملا  لوصف  یعفاش و  ینادمه  یلع  دیس  ریم  یبرقلا  ةدوم  یعفاش و  یلزاغم  نبا  هیقف  ثدحم  بقانم 

هدایز دننیبب  ات  دنتسه  ننست  لهأ  هماع و  ءاملع  رباکأ  لضافأ و  زا  یگمه  هک  ءاملع  زا  نارگید  يزوج و  نبا  طبـس  هرکذت  یعفاش و  هحلط 
ءانثتـساب هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  رـشع  انثا  همئأ  ءافلخ و  هرابرد  تعاـمج  تنـس و  ناردارب  قرط  زا  ربخ  دـص  زا 

. تسا یصحت  ّدعت و ال  هک ال  هعیش  رابخأ 

تسا هدزاود  ربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  ددع 

نب هّللا  دبع  هک  ياهقلح  رد  ام  تفگ  هک  سیق  نب  رمع  زا  دـیامنیم  لقن  یبرقلا  ةدوم  زا  مهدزاود  ةدوم  رد  یعفاش  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم 
ایآ هّللا  دبع  ای  تفگ  متسه  نم  تفگ  هّللا  دبع  دیتسه  هّللا  دبع  امش  زا  کی  مادک  دومن  لاؤس  دمآ  یبارعا  میدوب  هتسشن  دوب  وا  رد  دوعسم 
ینب ءابقن  ددع  رشع  انثا  يدعب  ءافلخلا  دومرف  ربمغیپ  یلب  تفگ  باوج  رد  داد  ربخ  امشب  دوخ  زا  دعب  ءافلخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

(. دندوب بیقن  هدزاود  هک   ) لیئارسا ینب  ءابقن  ددعب  دنشابیم  هدزاود  نم  زا  دعب  ءافلخ  ینعی  لیئارسا 
. هدومن لقن  ار  ربخ  نیا  هبیش  هّللا  دبع  زا  قورسم  زا  یبعش  زا  زین  و 

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یگمه  هرمـس  نب  رباج  زا  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  دوعـسم و  نب  هّللا  دـبع  زا  ثعـشا  زا  ریرج  زا  زین  و 
: دومرف هک  دناهدومن 

: دومرف هک  تسا  کلملا  دبع  ربخ  رد  لیئارسا و  ینب  ءابقن  ددعب  رشع  انثا  يدعب  ءافلخلا 
. دنامشاه ینب  زا  مامت  دنالیئارسا  ینب  ءابقن  ددعب  هک  نم  زا  دعب  هفیلخ  هدزاود  نآ  ینعی  مشاه  ینب  نم  مهلک 

باب نیا  رد  يرایسب  رابخا  یلحم  ره  ياضتقاب  اقّرفتم  دوخ  ياهباتک  رد  ننست  لها  مهم  ياملع  ریاس  میدومن  رکذ  هک  اهباتک  نیا  رب  هوالع 
لقن باب  نیا  رد  يرایسب  رابخا  هداد و  عوضوم  نیاب  صاصتخا  ار  هدوملا  عیبانی  باب 77  یفنح  یخلب  نامیلس  نالک  هجاوخ  هک  دناهدروآ 

. مهریغ یبعش و  ینادمه و  یلع  دیس  ملسم و  دواد و  یبأ  يذمرت و  نیخیش و  زا  هدومن 
رـشع انثا  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  یبنلا  دعب  ءافلخلا  نا  هک  هدومن  لقن  قیرط  تسیب  زا  هدـمع  باتک  رد  هیقف  نسح  نب  ییحی  دـیوگ  هلمج  زا 

شیرق نم  مهلک  ۀفیلخ 
. دناشیرق زا  ناشمامت  هک  دنشابیم  هفیلخ  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  ینعی 

هک دـناهدومن  لقن  قیرط  هس  زا  يدـیمح  قیرط و  کـی  زا  يذـمرت  قیرط و  هس  زا  دواد  یبأ  قیرط و  هن  زا  ملـسم  قیرط و  هس  زا  يراـخب  و 
هک تسا  رابخا  نآ  زا  ضعب  رد  دناشیرق و  زا  اهنآ  مامت  دنرفن  هدزاود  نم  زا  دعب  ناماما  ءافلخ و  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

. مشاه ینب  نم  مهلک 
ءافلخ تماما  تابثإ  رب  ّهلاد  ثیداحا  دـناهتفگ  ننـست ) لها  هماع و  ءاملع  ینعی   ) ءاـملع نیققحم  زا  ضعب  دـیوگ  رد ص 446  هک  اجنآ  اـت 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دارم  دنادیم  یمدآ  هک  تسا  روهشم  يرایسب  قرطب  رفن  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب 
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زا ءافلخ  اب  ثیداحا  نیا  تقباطم  تسین  نکمم  و  دـشابیم ، شدوخ  ترتع  تیب و  لـها  زا  رـشع  اـنثا  همئأ  دوخ  زا  دـعب  ءاـفلخ  ددـع  نییعت 
(. دندوب راهچ  اهنآ  و   ) هدومرف هدزاود  ددع  نییعت  ربمغیپ  هکنآ  هچ  ترضح  نآ  زا  دعب  هباحص 

دندوب ملاظ  یگمه  هکنآ  رب  هوـالع  دـندوب ) رفن  هدزیـس   ) دـندوب رتشیب  رفن  هدزاود  زا  هکنآ  يارب  هیما  ینب  نیطالـس  رب  دوشیمن  لـمح  زین  و 
ینب زا  و  مالّـسلا ) هیلع  تقو  ماما  ندومن  نیـشنهناخ  تفالخ و  بصغ  رد  تسیفاک  مه  رمع  ملظ  تاـبثا  رد   ) زیزعلا دـبع  نب  رمع  ءانثتـساب 

. مشاه ینب  نم  مهلک  هک  ترضح  نآ  هدومرفب  رظن  دندوبن  مه  مشاه 
تیاـعر مه  ادـبا  و  دـندوب ) رفن  جـنپ  یـس و   ) هدوب هدزاود  زا  رتـشیب  اـهنآ  ددـع  هکنآ  يارب  دوشیمن  مه  ساـبع  ینب  كولم  رب  لـمح  زین  و 
یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  دومرف  يروش )  ) هروس 42 هیآ 22  رد  هک  ترتع  هرابرد  ار  لاعتم  دنوادخ  هیـصوت  دندومنن 

. ءاسک ثیدح  و 
تیب لها  ترتع و  زا  هناگهدزاود  ناماما  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هدراو  ثیداحا  رابخا و  همهنیا  دوش  لمح  دیاب  دب  سپ ال 
ابسن مهالعا  مهاقتا و  مهعروا و  مهّلجا و  مهنامز و  لها  ملعا  اوناک  مّهنال  هیرـشعانثا ) هیماما  هدیقعب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تراهط 
لها قیقحتلا و  ملعلا و  لها  مهفرع  اذک  ۀّیندللا  ۀثارولاب و  مهّدجب و  الصّتم  مهئابآ  نع  مهمولع  ناک  هللا و  دنع  مهمرکا  ابسح و  مهلضفا  و 

قیفوتلا فشکلا و 
بسح و ثیح  زا  اهنآ  لضفا  بسن و  ثیح  زا  اهنآ  زا  رتالاب  دـندوب و  ناشنامز  لهأ  يایقتأ  عروأ و  الجأ و  ملعأ و  اـهنآ  هکنآ  يارب  ینعی 

لها هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسرب  لصّتم  ناشناردـپ  قیرط  زا  ابوهوم ) و   ) اثرإ اهنآ  مولع  دـنراگدرورپ و  دزن  اـهنآ  نیرتیمارگ 
. دندومن یفرعم  فیرعت و  مسق  نیاب  ار  اهنآ  قیفوت  اب  ناگدننک  فشک  قیقحت  ملع و 

وا تیب  لها  ترتع و  زا  هناگهدزاود  ناماما  دوخ  زا  دعب  ءافلخ  نییعت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دارم  هک  ار  دیاقع  نیا  دنکیم  دـییأت  و 
مکیف كرات  ینا  دومرف  ترضح  نآ  هک  هدیسر ) رتاوت  دحب  ینس  هعیش و  نیقیرف  هحیحص  تایاور  قبط  هک   ) نیلقث فیرش  ثیدح  دنشابیم 

. ادبا اهدعب  اولضت  نل  امهب  متکّسمت  نا  ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا 
. هجاوخ مالک  یهتنا  دشابیم ، ینعم  نیا  دیؤم  هدیدرگ  رکذ  باتک  نیا  رد  هک  يرایسب  ثیداحا  زین  و 

ولغ دنتسه و  یضفار  نایعیش  دنیوگن  دننکن و  هبتـشم  امـش  رب  ار  رما  ات  ننـست  لها  هماع و  ءاملع  دیاقع  رظن و  راهظا  زا  يرـصتخم  دوب  نیا 
. یّنس ای  دشاب  هعیش  هاوخ  دشابیم  كاپ  ياهرظن  نیمه  هجیتن  دندش  مأوت  رگا  فاصنا  ملع و  دینادب  هکلب  دننکیم 

امش يامنهار  اهنآ  كاپ  تایرظن  نیعمجا ، مهیلع  هّللا  مالـس  رـشع  انثا  همئأ  تماما  ماقم  تابثا  رد  دناهدومن  لقن  هک  هریثک  رابخا  رب  هوالع 
زا رـشع  انثا  همئا  زا  يوریپ  تعباتم و  تعاطا و  رگا  نایعیـش  هعماج  هک  دننادب  ام  سلجم  زا  نیبئاغ  نینچمه  نیرـضاح و  نایاقآ  ات  دشابیم 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف  دیجم و  نآرق  مکحب  دنیامنیم  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و 
هربتعم بتک  رد  هکلب  هدیـسرن  ارتاوتم  نایعیـش  رابخا  رد  طقف  همّرکم  تاوذ  نآ  هیلاع  تافـص  هناگهدزاود و  دادعا  هسدقم و  یماسا  لقن  و 

. هدیدرگ رکذ  رایسب  اقرفتم  هماع  گرزب  ءاملع 

تسا تقیقحب  لوصو  زا  عنام  بصعت  هنالهاج و  تداع 

دنـسیونیم و ار  لیلج  نادـناخ  نآ  قح  رد  هلزان  دـیجم  نآرق  تایآ  ریـسفت و  دـننکیم و  رابخا  لقن  اهنآ  هک  تسنآ  هماع  ءاملع  اب  اـم  قرف 
عنام بّصعت  مه  ار  یضعب  دنشابیم و  لیلد  ناهرب و  نودب  دوخ  فالـسا  وریپ  هتفرگ و  رارق  تداع  ریثأت  تحت  یلو  دنیامنیم  مه  رظن  راهظا 

يوه و هدنام  رثایب  یّلکب  دارفا  نیا  دوجو  رد  ءاقترا  لماکت و  ریس  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسین  درومیب  سپ  دنیامن  قیدصت  نابزب  هک  تسا 
!! هدمآ بلاغ  هلقاع  هوق  رب  تداع 

رتشیب بتارمب  خی  تدورب  زا  هک  دنیامنیم  ياهدراب  تالیوأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هلوقنم  رابخا  حیرشت  ماقم  رد  یهاگ  هکلب 
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. ددرگیم قیقحت  ملع و  لها  بجعت  ثعاب  هک  تسا 
حـضاو و ار  قح  بّصعت ) نیع  رد   ) فاـصنا لـقع و  ملع و  یئاـمنهارب  دـننز  راـنک  رب  ار  داـنع  بّصعت و  هدرپ  تقیقح  عقاو و  يور  زا  رگا 

دـشابیم هماع  نیمدقتم  نیبّصعتم  نایعا  نیققحم و  ءاملع  زا  هک  یلزتعم  يرـصب  ظحاج  رحب  نب  ورمع  نامثع  وبا  هکنانچ  دـننیبیم  راکـشآ 
زا ضعب  هدوملا  عیبانی  باب 52  رد  یفنح  نالک  هجاوخ  دراد و  قیاقح  نیاب  هراشا  يرجه  لاس 255  یفوتم  نییبتلا  نایبلا و  باتک  بحاص 

تیبلا لها  لضف  یف  ۀعزانملا  نم  ۀنـسحلا  قالخالا  تدسفا  ۀمیلـسلا و  لوقعلا  تصقن  تاموصخلا  نا  دیوگ  هک  هدومن  تبث  ار  وا  تاملک 
دـیتاسالا و فلـسلا و  دـیلقت  حرط  يوهلا و  بصعتلا و  كرت  هباتک و  یف  هللا  دارم  بلط  هعابتا و  قحلا و  بلط  انیلع  بجاولاـف  مهریغ  یلع 

. ءابآلا
بلاغ و ناشلقع  ملع و  رب  بصعت  تداع و  کلذ  عم  ددرگیم  يراج  ناشملق  ریزب  هدارایب  هک  يرظن  نینچ  اب  هک  تسا  فسأت  ياـج  یلو 

. دناهدیدرگ ءالقع  رثأت  بجوم  هدش و  امیپهار  فالسالل  اعبت  تقیقح  فالخ  رب 
هتشاد مدقم  تراهط  تیب  لها  رب  قح  ریغ  نم  ار  نارگید  سفن  ياوه  يور  هتساخرب  هعزانم  همـصاخمب و  بّصعت  تداع و  ریثأت  تحت  رد 

. هدیدرگ ناهرب  لیلد و  نودب  فالسا  عبات  هدز  رانک  رب  ار  هربتعم  رابخا  نآرق و  زا  هدراو  صوصن 
هرهبیب ملع  زا  سایق و  يأر و  نابحاص  هک  ار  ناـیامن  ملاـع  ءاـهقف و  زا  نارگید  اـی  کـلام  اـی  هفینح  وبا  بصعت  تلاـهج و  يور  زا  ـالثم 

. دنیامنیمن یهجوت  مالّسلا  امهیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  ماما  تراهط  تیب  لها  هیقفب  یلو  دننکیم  يوریپ  دناهدوب 
شناد ملع و  نمرخ  نیچهشوخ  نانآ  دسیونیم  هغالبلا  جـهن  حرـش  هچابید  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننام  ناشدوخ  ءاملع  رباکا  هکنآ  لاح  و 

رکذ احورـشم  باتک  نیا  رد  هچنانچ   ) دـناهدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّصاخ  ناگدـنیامن  تراـهط و  تمـصع و  لـیلج  نادـناخ 
(. دیدرگ

نایعیش هنافصنم  رارقا 

رباکا هک  ار  ینیهارب  لئالد و  نیمه  یتقو  میدـقتعم  ءازجلا  موی  نیـسپزاب و  زورب  میـسرتیم و  لاعتم  رداـق  يادـخ  زا  نوچ  نایعیـش  اـم  یلو 
ابلق و میئامنیم  فارتعا  رارقا و  هدـمآ  بلاغ  بصعت  تداع و  رب  میدـید  دـناهدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  مه  تعامج  تنـس و  ءاـملع 

ترتع سدقم و  باتک  نامه  زا  میئامنیم  يوریپ  تسا و  دراو  یهلا  تاروتـسد  رد  هدومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنآب  اناسل 
. میئآ لئان  يدبا  تداعسب  میراودیما  هدرپس و  امب  ترضح  نآ  هک  ياهرهاط 

نبا ظفاح  هکنانچ  هداد  رارق  لیلج  نادـناخ  نآ  تعباتم  تبحمب و  ار  يدـبا  تاجن  تداعـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  هچ 
رد تفگ  هک  سیقلا  دـبع  زا  ناشدوخ  خـیاشم  ءاملع و  زا  دـیامنیم  لقن  تسا  هماع  ءاملع  زا  هک  ینادـمه  یفوک  دـمحم  نب  دـمحا  هدـقع 

جارعم بش  دومرف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ  هک  اجنآ  ات  مدینش  ار  یلـصفم  ثیدح  يراصنا  بویا  وبا  زا  هرـصب 
نیسحلا نسحلا و  دوب  هدش  هتشون  سپس  هب  هترصن  یلعب و  هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  تسا ال  هتشون  مدید  شرع  قاس  رب  مدرک  رظن 

وت ءایـصوا  اهنیا  دش  یحو  دننایک : ناشیا  یهلا  مدرک  ضرع  ۀّجحلا  نسحلا و  یـسوم و  رفعج و  دّمحم و  دّمحم و  ّیلع و  ّیلع و  ّیلع و  و 
. دشابیم نانآ  نانمشد  يارب  منهج  اهنآ و  ناتسود  يارب  تشهب  ینعی  مهیضغبمل  لیولا  مهیبحمل و  یبوطف  وت  زا  دعب  دنتسه 

(. میامن هفاضا  زاب  ای  دیدش  عناق  دش و  هداد  امش  بشید  لاکشا  باوج  ایآ  باّون  بانج  متفگ  هدومن  باّون  ياقآ  هب  باطخ  هاگنآ  )
ام امشب و  دنوادخ  هدنامن  یقاب  لد  لها  لد  رد  یلاکـشا  ههبـش و  رگید  میدش  ضیفتـسم  لمکا  متأ و  وحنب  میراد  ار  رکـشت  لامک  باون :

(. دنتفگ نیمآ  یگمه   ) دیامن تمحرم  ریخ  يازج 
دّمحم و تمظع  اب  نادناخ  هطـساوب  هک  مرادن  یلاعت  يادخ  زا  زج  یئازج  ضوع و  دیما  نوچ  متفگ  نیمآ  لماک  هجوت  اب  مه  یعاد  دوخ  )

محارم لومشم  مه  رخآ  زور  ات  تسا  دیما  هدومرف  زورما  ات  هکنیا  امک  دیامرف  تیانع  فطل و  رظن  امب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  دّمحم  لآ 
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(. میشاب وا  ياهتنا  الب  فاطلا  و 

ینس هعیش و  نارداربب  هناقفشم  حیاصن  تارکذت و 

هتشر هک  مرتحم  نانامهم  ننـست  لها  زیزع  ناردارب  ظفاح و  بانج  هصاخ  سلجم  لها  نیمرتحم  نایاقآ  زا  مهاوخیم  ترذعم  یلیخ  یعاد :
. میامن نایب  مزیزع  ناردارب  يرادیب  يارب  ار  دوخ  ینورد  دیاقع  زا  يرصتخم  مراچان  مضیارع  همتاخ  رد  یلو  دش  ینالوط  ارابجا  نخس 

. دنهد رارق  لمع  دروم  ّتیدج  لامک  اب  هک  ینس  هعیش و  زا  ناملسم  ناردارب  مامتب  ام  زا  تسیمایپ  یعاد  نایب  نیا  و 
بلاغ مصخ  رب  هک  هدوبن  نآ  هدـش  داریا  هیـضام  یلایل  رد  هک  هّیقطنم  نیهارب  لئالد و  هماقا  رابخا و  تایآ و  رکذ  زا  ضرغ  هک  دـینادب  الوا 

. میئآ
ریثأت تحت  هرود  ره  رد  تداع  يور  هک  میاهتفرگ  رارق  دوخ  ناملـسم  ناردارب  لباقم  رد  هکلب  مینیبیمن  دوخ  لباقم  رد  یمـصخ  اـم  نوچ 
تیب لها  تلاسر و  نادناخب  توادع  تالاکـشا و  تاهبـش و  ءاقلا  یلو  دناهداتفا  هابتـشا  رد  هتفرگ و  رارق  بصاون  جراوخ و  يایاقب  راتفگ 

. منادیم اهیوما  جراوخ و  بصاون و  هیحان  زا  ار  تراهط 
رود اهنآ  هیفاص  بولق  يور  زا  ار  ترودک  تردک و  رابغ  درگ و  قطنم  ناهرب و  هحورم  اب  توادع  هنیک و  نودب  هک  تسا  مزال  ام  رب  اذلف 

. میئامنب هابتشا  عفر  انشآ و  اهنآ  تاهبش  ياقلإ  بصاون و  جراوخ و  نانزهار  اب  ار  اهنآ  هدومن و  قیاقح  تابثا  میئامن و 
هدرپیب و   ) دندناسر امب  ناشدوخ  ياملع  رباکا  دناهداد و  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  هک  یتقیقح  قح و  قیرط  رد  ام  اب  رگا 

. دوشیم لصاح  نانتما  ترسم و  لامک  دندش  ادصمه  هدیدرگ ) تیالو  ماقمب  نم  يامنهار  رتهب  اهنآ  گرزب  ياملع  ياههتشون  میوگب 
مامت هناردارب  توادع  هنیک و  نودب  هتـسناد  دوخ  ناردارب  ار  اهنآ  مهزاب  ددرگ  ندـش  ادـصمه  زا  عنام  بصعت  تداع و  رد  دومخ  هچنانچ 
بلاغ ام  رب  نآرق  نانمـشد  ات  هداد  مهب  قافتا  داـحتا و  تسد  دـیحوت  هملک  ءـالعا  رد  هتفرگ  تبحم  شوغآ  رد  ار  رگیدـکی  ینـس  هعیش و 

. دنیاین
هناگی دـناهتفرگ و  هجنپ  يوق  نانمـشد  ار  ام  فارطا  اریز  میراد  قافتا  داحتاب و  جاـیتحا  تقو  همه  زا  شیب  ناناملـسم  اـم  هزورما  هکنآ  هچ 

. تسا ام  تیئود  قافن و  ددرگیم  ام  رب  اهنآ  هبلغ  ببس  هک  یهار 
زور رد  مالـسا  ینعی  ابیرغ  دوعیـس  ابیرغ  مالـسالا  ءدـب  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ام  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هک  تسنیا  هن  رگم 
راثآ هک  اریز  دـشاب  ام  نامز  نیمه  هداد  ربخ  ربمغیپ  هک  ینامز  تسا  نکمم  تبرغ  تلاـحب  دـنکیم  دوع  تسا  دوز  دوب  بیرغ  روهظ  لوا 

. تسا ادیوه  رهاظ و  نآ  تبرغ 
دیدرگ تلاسرب  ثوعبم  قلخ  تیاده  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش و  برعلا  ةریزج  هبـش  رد  تقیقح  روهظ  هک  نامز  نآ  رد 

اهتـسرپتب و تعیبط و  هدام و  لها  اراصن و  دوهی و  هدرک  زیچان  ار  ءایبنا  تامحز  نید  يداعأ  هتفرگ  رارق  رفک  هرـصاحم  رد  دـیحوت  ملاـع 
رد دـندوب  هک  دـیحوت  لها  زا  یلیلق  دـندومنیم و  یئامرف  مکح  زور  نآ  يایند  رد  ینعم  مامتب  اـهنآ  ناگدـناشنتسد  اهلادـبا و  کـچوک 

ياـهراشف لـباقم  رد  رایـسب  تاـمحز  اـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنالا  متاـخ  دـیحوت  ربـمغیپ  دنتـشادن  مادـنا  ضرع  تردـق  رفک  قاـحم 
. دیدرگ نیکرشم  رب  هبلغ  دیحوت و  هملک  يالعإب  ّقفوم  یتدم  لیلق  رد  هکنآ  ات  دومن  تماقتسا  اهنآ  ياسرفتقاط 

تسا تدایس  بجوم  قافتا  داحتا و 

دـیحوت و داـجیا  رهاـظ  بسح  رب  نیکرـشم  راـفک و  رب  هبلغ  رد  ترـضح  نآ  هبرح  نیرتگرزب  درک  دـنلب  ملاـع  رد  ار  دـیحوت  مچرپ  ملع و 
. دومن قفتم  دحتم و  مه  اب  ار  برع  تتشتم  قرفتم و  دارفا  اوحلفت  هّللا  ّالا  هلا  اولوق ال  فیطل  يادن  اب  هک  دوب  صلاخ  تدحو 

ياوقب ندوبن  زهجم  اب  مالـسا  ردـص  تردـق  هوقیب و  نیملـسم  هک  دوب  اهنآ  رد  قافتا  داحتا و  داجیا  ترـضح و  نآ  هیلاع  میلاـعت  رثا  رد  و 
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تـسرپشتآ تسرپتب و  راـفک  رب  هلمح  ددـع  تـلق  اـب  دـندوب  زهجم  مور ) ناریا و   ) ناـمز نآ  گرزب  ندـمتم  لود  هـک  زور  نآ  یگنج 
ات ایناپسا  و  نوفـسیت )  ) نئادم هینطنطـسق و  زا  ار  دیحوت  مچرپ  نرق  مین  زا  رتمک  رد  دندومن  اهنآ  عایـشا  هثالث و  میناقأب  نیکرـشم  سوجم و 

. دندروآ رد  زازتهاب  اپورا  هراق 
هتفرگ رارق  رافک  هرصاحم  رد  زورما  دیحوت  ملاع  دینکیم  هدهاشم  مالسا  ملاع  رد  زورما  ار  ابیرغ  دوعیس  يانعم  دیرگنب  تریصب  هدیدب  رگا 

تالمح مامت  اذـل  دننیملـسم ) طقف  تیناـسنا  ملاـع  رد  هدـمآ  تباـث  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لـئالد  اـب  هک  یقیقح  دـیحوت  رادمچرپ  نوچ  (و 
. تسا نیملسم  امب  يداعأ 

رد اهنآ  ياههدـناشنتسد  اهلادـبا و  کچوک  رنخب و  نیوراد و  كدزم و  دـنمرم و  سیطارقمیذ و  عابتا  تعیبط و  هدام و  بابرا  یفرط  زا 
. یمالسا کلامم 

دناهدومن و هرصاحم  ار  ناهج  دحوم  نیملسم  پاپ ، ناکیتاو  بلطهاج  هاوخ  دوخ  نایرابرد  یحیسم و  للم  نارادمتسایس  رگید  فرط  زا  و 
. دنیامنیم ار  ششوک  یعس و  ياهتنم  ام  يدوبان  انف و  يارب 

گنس هک  دنیامنیم  ّتیدج  اوق  مامت  اب  تسا و  قافن  فالتخا و  دیلوت  ام  رب  هبلغ  يدوبان و  وحم و  يارب  يرامعتسا  لود  هبرح  نیرتگرزب  و 
هکنآ هچ   ) دنیامنب تموکح  دنیآ و  بلاغ  اهنآ  رب  رگیدکیب  ناناملـسم  ینیبدـب  قافن و  تیئود و  رثا  رد  هتخادـنا  ناناملـسم  نایم  رد  هقرفت 

(. امنب تموکح  زادنیب و  قافن  دنیوگ  هک  تسا  فورعم  اهنآ  نایم  رد 

ینس هعیش و  نارداربب  هناقفشم  ظعاوم  اضیا 

اب لبق  لاس  هاجنپ  دصیـس و  رازه و  رد  ام  گرزب  ربمغیپ  هک  یمـسق  ناـمه  تسا  مالـسا  تبرغ  زور  ینـس  هعیـش و  ناردارب  مرتحم  ناـیاقآ 
. دمآ بلاغ  تردق ، اب  يداعا  رب  نیملسم  رد  قافتا  داجیا  هدنکارپ و  بارعا  ندومن  دحتم 

. تسا قافتا  داحتا و  ناملالقتسا  ظفح  ام و  يزوریپ  هلیسو  هناگی  مه  زورما 
: یسراپ نابز  نیریش  رعاش  لوقب 
تفرگ ناهج  تحالم  قافتاب  تنسح 

تفرگ ناوتیم  ناهج  قافتاب  يرآ 
تازیهجتب زهجم  اهنآ  هزادـنا  ره  هکلب  يّدام  تازیهجتب  طقف  هن  دـیئامن  زهجم  ارناتدوخ  دـینکیم  هک  يراک  طقف  دیـسرتن  يداعأ  تردـق  زا 

. دنوشیم هدنشک  ياهزاگ  امیپاوه و  شوپهرز و  کنات و  گنفت و  پوت و  زا  يّدام 
هروس 8 هیآ 62  رد  هک  تسا  دیجم  نآرق  تاروتـسد  زا  دشابیم و  تلم  هعماج و  ره  یتایح  مزاول  زا  هک  هیرهاظ  تازیهجت  رب  هوالع  اهامش 

ُهَّللا ُمُهَنوُمَْلعَت  ْمِِهنوُد ال  ْنِم  َنیِرَخآ  َو  ْمُکَّوُدَع  َو  ِهَّللا  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  َو  ٍةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  َو  دـیامرفیم  لافنا 
. ْمُهُمَْلعَی

زا دیناوتب  هک  دح  نآ  ات  دینک و  ایهم  ار  دوخ  نانمشد ) اب  ینعی   ) اهنآ اب  هزرابم  ماقم  رد  نانمؤم ) يا   ) امـش دیامرفیم و  هکنآ  ینعم  هصالخ 
هورگ رب  دـیزاس و  مهارف  ناتدوخ  نانمـشد  ادـخ و  نانمـشد  دـیدهت  يارب  يراوس  نابـسا  و  ناـمز ) ره  ياـضتقاب   ) یگنج تـالآ  هقوذآ و 

. دیشاب اّیهم  زین  تسا  هاگآ  اهنآ  اب  ادخ  دیتسین و  علطم  نانآ  ینمشد  رب  امش  هک  يرگید 
رود دوخ  زا  ار  تیئود  ینیبدب و  دینک  كاپ  ار  اهلد  دیئامن  هعماج  رد  قافتا  داحتا و  دیلوت  ینعی  هیونعم  تازیهجتب  دـینک  شـشوک  یعس و 

. دیشاپن مه  زا  هریغ  یخیش و  یفوص و  ینس و  هعیش و  مانب  ار  نیملسم  دارفا  و 
یفوص یخیش و  ینس  هعیش و  مانب  مه  لباقم  رد  اهفصو  دیداد  یلخاد  ياهگنج  لیکشت  دیدمآ و  رب  هملک  فالتخا  هعزانم و  ماقم  رد  رگا 

( لافنا  ) هروس 8 هیآ 48  رد  هچنانچ  دربیم  ار  اهوربآ  فالتخا  هعزانم و  اریز  دوریم  امش  يوربآ  هک  دینادب  عطق  دیداد  رارق  مدقتم  دّدجتم و 
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. دورب امش  يوربآ  دیوش و  لد  دب  سپ  ءارآ  فالتخاب  دینکم  فالخ  عارن و  ینعی  ْمُکُحیِر  َبَهْذَت  َو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزانَت  َو ال  دیامرفیم 
تسار هار  نیا  هصالخ  ِِهلِیبَس  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْسُم  یِطارِـص  اذه  َّنَأ  َو  دیامرف  ماعنا )  ) هروس 6 هیآ 154  رد  و 

. قح هار  زا  ار  امش  اههار  قرط و  نآ  دزاس  قّرفتم  سپ  ار  هدنکارپ  ياههار  دینکن  تعباتم  دینک و  تعباتم  ار  میقتسم 
مکحم نامـسیر  نیتم و  لبح  هب  دیبسچب  اُوقَّرَفَت  َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  هدومرف  احیرـص  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 98  رد  زین  و 

. دیشاب قفّتم  دّحتم و  ینعی  دیشابن  قرفتم  هک  یتلاح  رد  مه  اب  ادخ 
ندمت و ملع و  رادمچرپ  لاس  دصتـشه  هک   ) دیئآ لئان  هیلّوأ  تدایـسب  دیروآ و  تسدب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  ماقم  دـیهاوخب  رگا  هصالخ 

. هیدیحوت تازیهجتب  دیوش  زّهجم  دیاب  دیدوب ) ناهج  یئاقآ  تدایس و 
نیگهودـنا دـیوشن و  تسـس  ینعی  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَأـْلا  ُُمْتنَأ  َو  اوـُنَزَْحت  ـال  َو  اوـُنِهَت  ـال  َو  دـیامرف  نارمع ) لآ   ) هروـس 3 هـیآ 133  رد 

هب هکنآ  طرـشب  دیتسه  همه  قوفام  حتاف و  هتـسویپ  امـش  ناتدوخ ) فعـض  نارگید و  تردق  زا  دیـشابن  دیماان  سویأم و  هصالخ   ) دیدرگن
. دیئامن لمع  ینامیا  همانرب 

دشابیم یئادج  هقرفت و  بجوم  تبیغ  نظ و  ءوس 

هچ دیئامنب  ار  رگیدکی  بیغلا  ظفح  دیشابن  نیبدب  رگیدکیب  تبـسن  دیرادرب  نایم  زا  ار  اهنظ  ءوس  هک  تسنآ  نامیا  همانرب  طیارـش  هلمج  زا 
. تسا رگیدکیب  ینیبدب  قافن و  تیئود و  همدقم  یئادج و  هقرفت و  مخت  ندرک  تبیغ  نظ و  ءوس  هکنآ 

( تارجح  ) هروس 49 هیآ 12  رد  دنکیم و  تبیغ  نظ و  ءوس  زا  عنم  احیرص  دیجم  نآرق  رد  هدرمش و  هریبک  ناهانگ  زا  ار  تبیغ  مالسا  اذلف 
نینمؤم تعامج  يا  هصالخ  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  اوُسَّسََجت  َو ال  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرف 

ار یئاهزیچ  دینکم  سسجت  تسا و  هانگ  اهنامگ  زا  ضعب  هک  یتسردب  دوخ  نمؤم  ردارب  قح  رد  دب  نامگ  زا  دیئامن  بانتجا  دیوش و  رود 
دیاب دـیامرفیم  هدومن  تبیغ  باب  ّدـس  سّـسجت  يواکجنک و  زا  ندرک  یهن  زا  دـعب  نینمؤم و  بویع  اهیدـب و  زا  دـشاب  یفخم  امـش  رب  هک 

(. دشابیم یئادج  همدقم  رگیدکیب و  امش  توادع  هنیک و  ینیبدب و  بجوم  هکنآ  هچ   ) ار رگیدکی  دینکن  تبیغ 
دیزیهرپب و هک  داب  امـش  رب  ینعی  انزلا  نم  ّدشا  ۀبیغلا  ّناف  ۀبیغلا  مکایا و  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو  ثیدح  رد 

. انز زا  تسا  رتتخس  ندرک  تبیغ  هک  یتسردب  سپ  تبیغ  زا  دینک  بانتجا 
دیامرف هک  اجنآ  ات  یعون  ررـض  تبیغ  دراد و  یـصخش  ررـض  اـنز  هک  تسنآ  هداد  رارق  اـنز  زا  رتدـیدش  ار  ندرک  تبیغ  هکنآ  تلع  کـی 

لوبق شاهبوت  دیامنن  یضار  هدومن  تبیغ  هک  ار  یسک  ات  هدننکتبیغ  یلو  دوشیم  هدیزرمآ  هتفریذپ و  طرـش  نودب  دنک  هبوت  رگا  هدننکانز 
. تسا هدیدرگ  جرد  هطوسبم  بتک  رد  هک  یطئارش  اب  دوشیمن 

سپ تسا  ندومن  یماّمن  ینیبدب و  ندرک و  تبیغ  اهنآ  نیب  توادع  هنیک و  داجیا  رگیدکیب و  ناناملـسم  ینیبدب  بابـسا  لئاسو و  زا  یکی 
. دوش فرط  رب  امش  نایم  زا  ینیبدب  تیئود و  ات  دینک  كرت  ار  تبیغ 

هنتف نامدرم  هک  ار  نانیچنخـس  اهماّمن و  دش  دیهاوخ  قلخ  ادخ و  بوضغم  هک  دینکن  یماّمن  دـیئامن  بانتجا  ینید  نارداربب  دـب  نامگ  زا 
نکمم نوچ  دنیامنن  امش  نایم  رد  ینیبدب  تیئود و  دیلوت  ات  دینک  رود  ناتتیعمج  دوخ و  زا  دننکیم  يروآربخ  دنتـسه و  نز  مهب  ود  وج و 

. دنشاب ناگناگیب  زومرم  يدایا  زا  اهنآ  هک  تسا 
يروآربخ نیتفت و  هلیـسوب  هک  ینید  ناردارب  ناناملـسم و  سابل  هب  دنوشیم  ادـیپ  هناگیب  ناسوساج  ابلاغ  صاخـشا  لیبق  نیا  نایم  رد  نوچ 

دوخ هتسکش  ياهملق  اب  یخرب  دوخ و  تانایب  اب  یضعب  دنیامنیم  اّیهم  هدامآ و  نانمشد  هبلغ  يارب  ار  هنیمز  دننکیم و  قافن  فالتخا و  دیلوت 
دص زا  هدایز  دنیامنیم و  ناناملـسم  نایم  ینمـشد  توادع و  داجیا  نتـشون  تراهط  تیب  لها  ناوریپ  هعیـش و  رب  ّدر  فینـصت  فیلأت و  مانب 

. دنیامنیم رود  نیملسم  هعماج  زا  ار  ناملسم  نایعیش  نویلیم 
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. دیامن ینیبدب  داجیا  توادع و  هنیک و  دیلوت  ناناملسم  نیب  دیابن  یبهذم  تارظانم  یملع و  تاثحابم  دنیامن  هجوت  مرتحم  نایاقآ 
دیاب میراد  هلبق  کی  باتک و  کی  یگمه  میـشابیم  هّللا  لوسر  دـمحم  هللا  ّالا  هلا  ـال  هدـنیوگ  همه  میراد  ياهدـیقع  ره  ینعم  لد و  رد  رگا 
نطاب هب  لدـبم  رهاظ  يزور  تسا  نکمم  ۀـقیقحلا  ةرطنق  زاجملا  ياـضتقمب  یلو  تسا  زاـجم  رهاـظ  ول  میهدـن و  تسد  زا  ار  رهاـظ  ظـفح 

. دنیآ بلاغ  ام  رب  هلیسو  نیاب  هک  میهدن  دیحوت  نانمشد  يداعأ و  تسدب  تصرف  میشاب  ردارب  مه  اب  دیاب  سپ  ددرگ 
. دننک ظفح  رگیدکیب  تبسن  ار  ینیبشوخ  یئور  شوخ  دیاب  هکلب  دنرگنب  توادع  هنیک و  رظن  اب  رگیدکیب  یتسیابن  ینس  هعیش و 

هوق لوح و  زا  هک  مرادیم  مالعا  ربنم  نیا  يالاب  زا  ماهدش  هتخانـش  ینید  غلبم  ظعاو و  مانب  متـسه و  نیملـسم  همه  زا  رتکچوک  هک  یعاد 
هتـشاد ینیبدـب  توادـع و  هنیک و  اتّیم  اّیح و  لهاج  ای  ملاع  ینـس  ردارب  کیب  تبـسن  رگا  مشاب  نوریب  تسا ) گرزب  مسق  هک   ) راـگدرورپ

. مشاب
دوخ کیرـش  راضم  عفد  عفانم و  بلج  رد  متفریذپ و  ناملـسم  ردارب  کی  دننام  ماهدید  ار  ینـس  دارفا  زا  يدرف  ملاع  ياجک  ره  رد  هاگره 

. متسناد
نوریب ننـست  لها  سابلب  دنـشابیم و  بصاون  جراوخ و  يایاقب  زا  هک  تسا  مولعم  ناشراتفگ  تاـملک و  اههتـشون و  زا  هک  يدارفا  نآ  رگم 

رفک هعیـش و  ّدر  رب  اهباتک  دنزادنا  یم  ینـس  هعیـش و  مانب  نیملـسم  نیب  تیئود  قافن و  مخت  ینامز  هرود و  ره  رد  هک  دنتـسه  اهنآ  هدمآ 
. دنیامنیم نایعیش  تاساسحا  کیرحت  دنهدیم  راشتنا  اهنآ 

اهنآ زا  زگره  یعاد  لد  هک  تسا  دارفا  لیبق  نیا  يدوجو  تاکیرحت  راثآ و  زا  هعیـش  ءاملع  رباـکا  نتـشکب  يوتف  نایعیـش و  ياـهماع  لـتق 
مهارف ار  ناناملسم  یئادج  هقرفت و  هلیسو  اهنآ  روتـسدب  دنتـسه و  ناگناگیب  رافک و  تسد  تلآ  هک  دنتـسه  اهنآ  هکنآ  هچ  دوشیمن  كاپ 

. دشابیم ناناملسم  نیب  یئادج  هقرفت و  داجیا  تیئود و  قافن و  ناشفده  هدرپ  ریز  رد  یلو  دنهدیم  داحتا  يادن  دنیامنیم .
ات دـنیامن  رود  دوخ  زا  دنـشاب  ماقم  هبترم و  ره  رد  کّتهتم  لهاج  ای  لمع  الب  ملاع  هاوخ  ار  دارفا  لیبق  نیا  هک  تسا  مزـال  یناملـسم  ره  رب 

. ددرگ داحتاب  لدبم  نیملسم  قافن 
ار هفیلخ  دندومن و  اهراک  هفیلخ  مانب  دنتفرگ و  ار  ناّفع  نب  نامثع  میـس  هفیلخ  فارطا  هک  دنتـسه  یئاهنامه  ناوریپ  عابتا و  دارفا  لیبق  نیا 
دومن و ادـیپ  همتاخ  عیجف ) زرط  نآ  اب   ) نامثع هفیلخ  لتقب  تبقاع  هدـیدرگ  نیملـسم  تاساسحا  کیرحت  ات  دـندومن  اههمان  نتـشونب  راداو 

. دنتشک ار  دوخ  هفیلخ  نیملسم  دنتفگ  هک  دمآ  دراو  مالساب  یگرزب  همطل 
ار نیملـسم  خیرات  هتخادرپ  اهنآ  نایعیـش  تلاسر و  تیب  لها  ترتع و  یعمج  هتـسد  راتـشکب  هیما  ینب  دـیزی و  هیواعم و  فارطا  رد  دـعب  و 

!! دندومن رادهکل 
ار هنتف  شتآ  تالجم  دـئارج و  رد  یتح  تالاقم  راشتنا  اهباتک و  نتـشون  رد  دـننکیم  یعـس  دـندروآ  تسدـب  یتردـق  اجکره  مه  لاحلا  و 

. دندرگ ناگناگیب  يراوس  بکرم  هدنکفا  نیملسم  رد  فالتخا  هدز و  نماد 
یمالغ ریـسا و  ناونعب  هدوب  یـسک  هچ  هک  دـینک  تقد  هیواعم  رواـشم  یمور ) مـالغ  نوجرـس   ) تـالاح فارطا  رد  يردـق  مرتحم  ناـیاقآ 

دندادـیم رارق  لـمع  دروم  ار  وا  يار  تفرگیم و  رارق  هیواـعم  روش  دروم  یتکلمم  نوئـش  عیمج  رد  دراو و  هیواـهلا  هیلع  هیواـعم  هاگتـسدب 
ماما ترضح  عوضوم  رد  اذلف  تسا . لقاع  رایسب  هک  نک  تروشم  نوجرس  اب  موزل  عقاوم  رد  هک  درک  تیصو  دیلپ  دیزی  هب  هیواعم  هچنانچ 

وا روتـسد  قباطم  دنک  مامت  ار  راک  ات  امن  هفوک  مکاح  ار  هّللا  دیبع  هک  داد  يار  درک  تروشم  وا  اب  دیزی  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا 
، دیدرگ ترـضح  نآ  نارتخد  تراسا  هّللا و  لوسر  تیب  لها  ترتع و  ماع  لتق  ببـس  اپرب و  البرک  هنتف  ات  دومن . هفوک  مکاح  ار  هّللا  دـیبع 
هبلغ و يارب  ار  هـنیمز  هدـیدرگ و  دراو  نیملـسم  ياههاگتـسد  رد  نوگاـنوگ  ياـهتروص  فـلتخم و  ياهـسابل  هـب  ناـگناگیب  هـشیمه  سپ 

. دنیامنیم مهارف  ناگناگیب  يالیتسا 
مالعا رگید  تایالو  رد  یتح  ینـس  هعیـش و  زا  نیملـسم  نیبئاغب  دـینک و  تشاددای  ار  یعاد  ضیارع  زیزع  ناردارب  نیرـضاح  ناـیاقآ  سپ 
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دیهد مهب  داحتا  تسد  بصاون  جراوخ و  زا  شیم ) سابلب  سبلم  ناگرگ   ) اهنآ نارگیزاـب  زومرم و  يداـیا  ناـگناگیب و  مغر  یلع  دـیئامن 
. دیشاب نابرهم  مه  اب  دیوش و  رضاح  لماک  نظ  نسح  اب  رگیدکی  عماجم  دجاسم و  رد 

ءاملع و نایاقآ  اب  هک  یبش  هد  مامت  رد  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  دیئامنن  يرود  مه  زا  یبهذم  تارظانم  یملع و  ياهتبحـص  هملک  دنچ  يارب 
مه لاحلا  هتـشادن و  اهنآب  يرظن  ءوس  نیرتکچوک  میتشاد  یبهذم  تارظانم  ینید و  یملع  تارکاذم  ننـست  لها  ناردارب  ریاس  ءالـضف و 
اهنآ اـب  هتـسویپ  مراد  لـیم  منیبیم و  هدـنریگ  اـبیز و  یهوجو  مرگنیم  دوخ  ینـس  ناردارب  زا  تیعمج  همه  نیاـب  هتـسشن و  ربنم  يـالاب  هک 

. میشاب هتشاد  یبهذم  روماب  لاغتشا  هنامیمص  سونأم و 
نیملـسم هک  يراتفر  نیا  زا  ریغ  امب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیب  لها  ترتع و  بهذم ، نایاوشیپ  نید و  ناگرزب  مرتحم ، نایاقآ 

. دندرکیم لمع  دوخ  دناهداد و  روتسد  دنراد  زورما 

دشابیمن هعیش  ینس و  دجاسم  نیب  یقرف 

نم درک  ضرع  مالّـسلا  امهیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  قیاقح  رارـسا  فشاک  قطان  قحب  ماما  تمدخ  يوار  هک  دراد  ربخ  رد  اصوصخم 
تویب دجاسم  دندومرف  ترضح  کین  ای  تسا  دب  نم  لمع  نیا  ایآ  مراذگب  زامن  اهاجنآ  رد  مرادن  لیم  دیآیم و  مدب  نیفلاخم  دجاسم  زا 

اهیف رکذی  نا  هللا  بحاف  همد  نم  ةرطق  ۀعقبلا  کلت  باصاف  لتق  یبن  یصو  وا  یبن  ربق  یلع  ینب  دق  الا و  دجسم  نم  ام  ینادیمن  رگم  دناهّللا 
. لفاونلا نم  اهیف  اورثکا  ضئارفلا و 

هک يربمغیپ  ّیـصو  ای  يربمغیپ  ربق  رب  تسا  هدش  انب  قیقحتب  رگم  ینـس ) ای  هعیـش  دجـسم  کچوک  ای  گرزب   ) تسین يدجـسم  چیه  ینعی 
دوش دای  هکنیا  هتشاد  تسود  یلاعت  يادخ  نوخ  نآ  ببسب  سپ  هدیـسر  یـصو  ای  یبن  نآ  نوخ  زا  هرطق  هعقب  نیا  رد  سپ  هدیدرگ  هتـشک 

. ار تابحتسم  لفاون و  دجاسم  نآ  رد  دنیامن  دایز  ار و  تابجاو  دنیامن  ءادا  سپ  دجاسم  عاقب و  نآ  رد 
ملاع دهدیمن  راتفگ  هزاجا  نیا  زا  شیب  تقو  تسا  رهظ  کیدزن  هک  دندومن  هیلاع  یناعم  جارختسا  رابخا  لیبق  نیا  زا  هعیش  گرزب  ءاهقف  و 

. هدومرف هّیهقف  هموظنم  رد  هتبرت  هّللا  سّدق  مولعلا  رحب  يدهم  دیس  موحرم  هعیش  گرزب  هیقف  میلع و 
دجسملا ةالص  لضف  یف  رسلا  و 

دهشتسم هب  موصعمل  ربق 
ةرهطملا همد  نم  ۀّشرب 

هرکذ دبعل  هللا  هرهط 
هک ور  نانچ  هر  دـندرکیم . تیبرت  ار  دوخ  ناوریپ  نایعیـش و  مسق  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  نید و  ناگرزب  هصـالخ 

. دنتفر ناورهر 
يدایأ دیـشابن  نیبدب  دینکن و  نیهوت  رگیدکیب  دیورب  کیدزن  ینـس  هعیـش و  دجاسم  زا  کی  رهب  لفاون  ضئارف و  ءادا  عقوم  مرتحم  نایاقآ 

زامن هتـسب  تسد  زاب و  تسد  ای  ندومن  كاپ  كاخ  تبرتب و  هدجـس  لیبق  زا  ار  هیهقف  لـئاسم  فـالتخا  تسرپهناـگیب  نارگیزاـب  زومرم و 
دنیامنیم ینیبدـب  قافن و  تیئود و  داجیإ  هتخادـنا  مه  ناجب  ار  امـش  هداد  رارق  کسمتـسم  ار  ءاهقف  تایرظن  تافالتخا و  ریاـس  ندـناوخ و 

تسود و یمیمـص و  رگیدکی  اب  یلو  دـیورب  ار  دوخ  هار  کی  ره  هدومنن  هیهقف  لئاسم  تافالتخا  هب  یهجوت  اهنآ  فنأ  مغر  یلع  مه  امش 
. دیشاب نابرهم 

تکرش رگیدکی  عماجم  دجاسم و  رد  دیراذگب ، زامن  رهمیب  رهم و  اب  هتـسب ، تسد  زاب و  تسد  اب  رگیدکی  يولهپ  ینـس  هعیـش و  ناردارب 
یگدنز هناردارب  دنراد  ماکحا  عورف  لوصا و  رد  هک  يرایـسب  تافالتخا  اب  اهیلبنح  اهیکلام و  اهیعفاش و  اهیفنح و  هک  یمـسق  نامه  دـینک ،

. دنیامنیم
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اب دـینکن و  نیهوت  رگیدـکیب  دـیهد  ماجنا  ار  دوخ  دـیاقع  تادابع و  هنادازآ  هتفرگ ، دوخ  تبحم  رهم و  شوغآ  رد  مه  ار  يرفعج  ناردارب 
. دیرگنن رگیدکیب  توادع  دب و  رظن 

کیرحت ریقح  ضیارع  نـیا  فـالخ  رب  ار  یّنـس  هعیـش و  ناردارب  امــش  نآ  ریغ  اـی  تیناـحور  ساـبلب  سّبلم  يدارفا  اـی  يدرف  دـیدید  رگا 
اهنآ طلست  يارب  ار  هنیمز  یشکردارب  تیئود و  قافن و  داجیا  هلیسوب  دنهاوخیم  هک  دناناگناگیب  زومرم  يدایأ  زا  هک  دینادب  عطق  دنیامنیم ،

. دیئامن ظفح  ار  یمالسا  تدایس  ات  دینادرگ  رود  دوخ  زا  درط و  ار  اهنآ  ادج  دنیامن ، مهارف 

تسا بلاط  یبأ  نب  یلع  يوریپ  رد  تما  تدایس  تداعس و 

نایقتم و يالوم  راتفر  هیور و  زا  ندومن  يوریپ  هقرفت  تیئود و  قافن و  زا  يریگولج  يارب  هار  نیرتهب  ینس  هعیـش و  ناردارب  مرتحم  نایاقآ 
. دشابیم مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نانمؤم  ریما 

. ددرگن نیملسم  ياصع  ّقش  ات  دیئامن  داحتا  دینک و  فالتئا  مه  اب  دیرادهاگن و  مکحم  ار  ینالقع  دیاقع  کی  ره 
اما هدومرف  هّیقشقش  هبطخ  لوا  رد  هچنانچ  تسنادیم  تفالخ  ماقمب  قحأ  ار  دوخ  هکنآ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  همه  يالوم  هچنانچ 

خلا یحرلا . نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  نالف و  اهصمقت  دقل  هللا  و 
تقو نآ  رد  دوب  یبجاو  ره  زا  بجوا  هک  ترضح  نآ  تیصو  بسح  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نیفکت  لیـسغت و  زا  یتقو  یلو 

. دومن هدهاشم  نیفلاخم  زا  ياهقرف  لباقم  رد  ار  دوخ  ربخ و  اب  هفیقس  هنتف  زا  دش  غراف 
ترـضح نآ  دننام  اّیفخ  اّیلج و  ار  ادخ  لوسر  زا  هدراو  صوصن  تما  رد  يدـحأ  هکنآ  اب  دـید  ار  یـسایس )  ) ياهیدنبهتـسد نآ  هک  نیمه 

نآ ناشدوخ ) دصاقمب  ندیسر  يارب   ) نایفس یبا  تدایقب  مه  هیما  ینب  دندوب  ترضح  نآ  فارطا  مشاه  ینب  هباحـص و  زا  رابک  تشادن و 
رد دیامن و  مایق  اهیدنبهتسد  نآ  لباقم  رد  رگا  هک  دومن  رکفت  لّمأت و  دوب  هلقاع  هوق  عبنم  نوچ  یلو  دندومنیم  مایقب  کیرحت  ار  ترـضح 

. دیآ دیدپ  مالسا  رد  یگتسدود  اعطق  دیآرب  دوخ  تباث  قح  هبلاطم  ماقم 
دوریم و نایم  زا  نید  لصا  هدمآ و  بلاغ  دـندرگیم  تصرف  بقع  تسا  اهلاس  هک  مالـسا  يداعا  نیملـسم  هقرفت  هملک و  فالتخا  رثا  رد  و 

. دندرگ فرحنم  مالسا  زا  رفکب  دهعلا  بیرق  ناناملسم 
یف يذق و  نیعلا  یف  تربص و  دومرف  هچنانچ  دومن  يرابدرب  تخاس و  اهیتخـس  مامت  اب  دـید  یئابیکـش  لّمحت و  ربص و  رد  ار  حالـص  اذـل 

. یجش قلحلا 
هچنانچ  ) ددرگیم مالسا  وحم  ثعاب  هقرفت  دیامنیم و  هقرفت  دیلوت  یلخاد  گنج  تسا  مالـسا  لوا  دید  نوچ  دومنن  هزرابم  دوخ  نیفلاخم  اب 

(. میدومن هلدا  رکذ  اطوسبم  یصوصخ  تارکاذم  سلجم  هیضام و  یلایل  رد 
تعامج زامن  دجـسمب و  مالـسا  ساسا  ماکحتـسا  يارب  یلو  دوب  تباث  دوخ  هدـیقع  رب  هکنآ  اب  دومن  تاشامم  دوخ  نیفلاخم  اـب  اذـهیلعف 

. دیامن هقرفت  زا  يریگولج  دهدن و  ۀصرفلا  رظتنم  يداعا  تسدب  تصرف  ات  دشیم  رضاح 
رگید ياج  رد  انعطتـسا و  ام  کـلذ  اـنریغ  دـق  رفکلا  یلا  اودوعی  نا  نیملـسملا  نم  ۀـقرفلا  ۀـفاخم  ـال  ول  هللا  میا  دومرفیم و  ررکم  هکناـنچ 
ضعب هقرفت  زا  مدیسرتیمن  رگا  مسق  ادخب  ینعی  مهئامد  کفس  نیملـسملا و  ۀملک  قیرفت  نم  لضفأ  کلذ  یلع  ربصلا  نا  تیأرف  دومرفیم 

ربص و مدید  نکل  مدادیم و  رییغت  ار  عاضوا  نیا  مدومنیم و  قحب  مایق  هنیآره  ددرگ  وحم  مالسا  نید  و  رفک ، يوسب  دندرگ  رب  هک  نیملسم 
(. میامن ظفح  ار  مالسا  ات   ) مدومن هشیپ  ار  ربص  اذل  اهنآ  نوخ  نتخیر  ناناملسم و  هقرفت  زا  تسا  رتهب  لمحت 

. دنیامنن تفلاخم  داد  روتسد  دندوب  هباحص  زا  رابک  هک  ار  شدوخ  ناوریپ  نایعیش و  قیرط  نیمهب 
راودا مامت  رد  فالتخا  تیئود و  زا  زارتحا  تهج  زا  اهدـعب  یلو  دـندومن  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  یتارظاـنم  لوا  ياـهزور  ناـمه  طـقف 

. دشن عقاو  ءافلخ  فالخ  رب  ددرگ  ینلع  فالتخا  بجوم  هک  رهاظت  لمع  نیرتکچوک  شنایعیش  ترضح و  نآ  فرط  زا  ءافلخ  تفالخ 
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. دندومن تاشامم  الماک  دتفین  ناناملسم  نیب  یئادج  هقرفت و  گنس  هک  نیملسم  تیوقت  مالسا و  هزوح  ظفح  يارب 
. دنشاب رانک  رب  هنالهاج  تابصعت  جاجل و  دانع و  زا  دیاب  تسا  مالسا  تبرغ  زور  هک  مه  زورما  ناناملسم  هعماج 

. میدومن هراشا  لئالد  نآ  زا  ضعبب  هیضام  یلایل  رد  هچنانچ  تسا  تباث  تنس  باتک  لقن و  لقع و  لئالد  اب  ام  تیناقح  هکنآ  نیع  رد 
نامثع و رمع و  رکب و  یبا  رهاظ  بسح  رب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  زا  دـعب  هیراج  عیاقو  میئامن  راکنا  میناوتیمن  یلو 

تامدخ دوب ) هداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یمـسق  نامه   ) لاس یـس  نآ  رد  دـندش و  تفالخ  نیـشندنسم  نینمؤملا  ریما  یلع 
. دمآ رد  زازتهاب  ناهج  رسارس  رد  دیحوت  مچرپ  دش و  مالساب  یگرزب 

قحا یلوا و  ار  دوخ  دومرفیم و  نایب  هتسویپ  ار  دوخ  تیناّقح  لئالد  هکنآ  اب  مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ام  يالوم  هک  یمـسق  نامه 
رضاح تالضعم  ّلح  تروشم و  روش و  زامن و  دجسمب و  تتشت  هقرفت و  زا  يریگولج  مالسا و  رهاظ  ظفح  يارب  تسنادیم  تفالخ  ماقمب 
يدایأ میئامن  يریگولج  ناناملـسم  هقرفت  زا  هدومن  ّتیعبت  یتسیاب  مه  امـش  ام و  تشامگیم ، تمدخ  راکب و  ار  نایعیـش  نادـنزرف و  دـشیم 

يداعأ و تسدـب  تصرف  اـت  هدومن  رود  دوخ  زا  دنـشابیم  هعماـج  نک  بارخ  هناـخ  ياـهبرکیم  هک  ار  اـهنز  مهب  ود  اـهوج و  هنتف  زومرم و 
. دنیامن نوبز  ار  نیملسم  هدیشاپ و  مه  زا  ار  مالسا  ساسا  هک  دتفین  ناگناگیب 

قح راـهظا  مارم و  تاـبثا  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لـئالد  اـب  بش  هد  اـم  داد  رارق  همـصاخم  رب  لـیلد  ناوتن  ار  لـئالد  زاربا  تیناـقح و  تاـبثا 
. میئامنیم مهزاب  میدومن 

فالتخا داسف و  هنتف و  زا  يریگولج  يارب  تفرگ  رارق  هدـشعقاو  رما  لباقم  رد  یتقو  ام  يالوم  هچنانچ  میوگیم  ربنم  يالاب  مه  لاحلا  یلو 
امب خیرات  هچنآب  رارقا  اب  میاهتفرگ  رارق  هدش  عقاو  خیرات  رما  لباقم  رد  نوچ  مه  ام  دـماین  رب  تفلاخم  ماقم  رد  دومن و  لمحت  ربص و  هملک 

دندوب تفالخ  نیـشندنسم  هدوب ) یقیرط  رهب  ول  و   ) ارهاظ يرگید  زا  دعب  کی  ره  نانمؤم  ریما  نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  هک  دهدیم  ناشن 
دـجاسمب و اهنز  مهب  ود  نینّتفم و  ناـگناگیب و  زومرم  يداـیأ  بصاون و  جراوخ و  مغر  یلع  اهینـس  ناـیاقآ  هدومن  فـالتئا  رگیدـکی  اـب 
قرط و هناردارب  دیرگنن  مهب  توادع  هنیک و  اب  دیهدب  يوق  هیداحتا  لیکشت  دیورب  اهنآ  عماجم  دجاسمب و  نایعیش  و  نایعیـش ، ياههرابماما 

. دنیامنب اهامش  هیداحتا  رد  هنخر  هدومن  ادیپ  یفعض  هطقن  دیراذگن  دیئامن  دودسم  ار  يداعأ  ياههار 
دارفا یمامت  دعب  موق  نارس  ءاملع و  لوا  هبترم  رد  ددرگ  تیوقت  هدش  ادیپ  مالسا  ملاع  رد  هزورما  هک  یتسس  فعض و  داحتا  نیا  هلیسوب  ات 

. دننک فرط  رب  ار  یگدنکارپ  هتفرگ و  هدهع  رب  ار  گرزب  رما  نیا  ّتیلوئسم  هداد  جرخب  یگتشذگدوخ  زا  دیاب  یّنس  هعیش و 
مکی تصـش و  هنـس  رد  یمالـسا  گرزب  تیـصخش  نآ  هک  تسا  ملاع  نیدهاجم  هلـسلس  رـس  دالیم  دیعـس  دـیع  تسا  یگرزب  زور  زورما 

ول و   ) دومن یئارآفص  دـیحوت  ملاع  نانمـشد  لباقم  رد  لد  کی  ود  داتفه و  اب  هک  داد  لیکـشت  یگرزب  هیداحتا  ـالبرک  نیمز  رد  يرجه 
لوسر مظعا  طبس  یئاوشیپ  هب  هّللا  راصنا  رفن  ود  داتفه و  یگتشذگدوخ  زا  تعاجـش و  تماهـش و  داحتا و  نامه  یلو  دش ) بولغم  ارهاظ 

نید يداعأ  ندش  نک  هشیر  دیحوت و  هملک  يالعإ  ببس  هادف  انحاورأ  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  میـس  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 
. دیدرگ نیبم 

تقو ناملـسم  ناردارب  هتـسد  ود  نیب  یبهذـم  تارکاذـم  یملع و  تاـثحابم  سلاـجم  مونـشیم  هک  يرارق  زا  زیزع  ناردارب  مرتـحم  ناـیاقآ 
. دنیامنیم یتاکیرحت  یمالسا  ناردارب  نیب  قافن  دیلوت  يارب  هداد  يداعأ  تسدب 

. ددرگ ام  بیصن  نانمشد  هل  رب  یمیخو  جیاتن  دشخب و  یبولطمان  تارثا  ام  بّصعتم  ناوج  ناردارب  رد  تاکیرحت  نیا  تسا  نکمم 
. ددرگیم نیملسم  مالسا و  نانمشد  تیوقت  ترسم و  ثعاب  رگیدکیب  ناناملسم  ینیبدب  قافن و  دینادب  دیروخن  بیرف  دیوش  رادیب  سپ 

هک ربنم  زا  تسا  دیع  زور  نوچ  يداعأ  مغر  یلع  منکیم  اضاقت  ینس ) هعیش و   ) رضاح ناملـسم  ناردارب  نایاقآ  زا  الوا  مضیارع  همتاخ  رد 
ار مه  تسد  دـیئامن  هقناـعم  هحفاـصم و  روـنا  عرـش  روتـسد  قباـطم  دـیریگب  تبحم  شوـغآ  رد  ار  رگیدـکی  یگمه  هـناردارب  مدـمآ  ریزب 

تدحو ظفح  ادخ و  ياضر  يارب  دیراد  مه  زا  یترودک  لد  رد  هدرکن  يادخ  هچنانچ  دـیئامن  داحتا  داد و  راهظا و  دـیهد  راشف  هنامیمص 
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. مشابیم رضاح  لد  ناجب و  یگمه  يرازگتمدخ  رد  مه  یعاد  دوخ  دیئامن  عفر  مالسا  تمظع  و 
تعامج زامن  هرابماما  نیمه  رد  تسا  یضتقم  دورب  تسد  زا  تسا  نکمم  تقو  لوا  زامن  تلیـضف  میورب  دجـسمب  ات  تسا  رهظ  عقوم  اثلاث 

. دیئامن رارق  رب 
کمک رد  ات  منکیم  ءادتقا  مه  یعاد  دیتشاد  مدقم  ار  ینس  هعیش و  ناردارب  زا  کی  ره  دنرـضاح  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف ءاملع  هّللا  دمحب 

. میشاب روجأم  مراوگرزب  ّدج  تعیرش  بحاص  لاعتم و  دنوادخ  دزن  رد  مالسا  داحتا و  ملاعب  ندرک 
يزابناجب رضاح  رافک  اب  هلباقم  يارب  اقفتم  یگمه  دشابیمن  ینیبدب  تیئود و  قافن و  ادبا  ینس  هعیـش و  ناردارب  نیب  دنمهفب  نانمـشد  زین  و 

. میتسه
عیدوت هتشذگ  بش  زیزع  نانامهم  مالّسلا  دبع  خیش  دیشر و  دّمحم  ظفاح  نابانج  شناد  ملع و  گرزب  لحف  ود  ام  مّظعم  ناوخا  نوچ  اثلاث 

. دنتسه دوخ  نطو  مزاع  هدومن و 
یلع هیلع و  هّللا  تاولص  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  انالوم  سدقم  دهـشم  سدقا و  ضرأ  تمـسب  تکرح  مزاع  رـضاح و  مه  یعاد 

عیدوت دندومن  زاربإ  ار  تبحم  هجرد  اهتنم  هک  اهشابلزق  نایاقآ  اصوصخم  مرتحم  زیزع  ناردارب  عیمج  زا  مشابیم  يدهلا  ۀمئا  هدالوا  هئابآ و 
تیب لها  ترتع و  هلیسوب  لاعتم  دنوادخ  زا  زا  ینـس  هعیـش و  ناردارب  یگمه  يارب  ار  یگناگی  داحتا و  قیفوت و  تزع و  تمالـس و  هدومن 

. مناهاوخ تراهط 
هتاکرب هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا  و 

مزال حیضوت 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
ثیدـحلا ملع  تازاوـج  جرد  فارطا  رد  اذـل  دـنروآ  دراو  يداریا  سدـقم  باـتک  نـیا  رد  دنتـسناوتن  رکفلا  ریـصق  دارفا  زا  یـضعب  نوـچ 

. مناسرب مرتحم  ناگدنناوخ  ضرعب  باب  نیا  رد  یحیضوت  رصتخم  مدش  راچان  دندومن !؟ يریگهدروخ 
تفرعم الع و  ّلج و  یلاعت  يراب  تاذ  یئاسانـش  تفرعم و  زا  دـعب  هک  تسا ، راکـشآ  حـضاو و  درخ  شناد و  ملع و  تریـصب و  بابرأ  رب 

. نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  هرهاط  ترتع  زا  نیموصعم  همئأ  ءایبنالا و  متاخ  تلاسر  ماقم 
يدبا تداعس  و  یعامتجا ، يدرف و  روما  مظن  بجوم  هک  دشابیم  هّینید  فئاظو  تعیرش و  ماکحاب  ملع  لامعأ ، نسحأ  فرـشأ و  لضفأ و 

. دوب دهاوخ  يدمرس  تالامک  كرد  و 
. دشابیم ینامسآ  مکحم  باتک  دیجم و  نآرق  تداعس  نیا  ساسا  هیاپ و  هک  تسا  یهیدب 

مرکا و لوسر  زا  هدراو  ثیداحأب  طوبرم  طونم و  نآ  تاهباشتم  تامکحم و  اصوصخم  لمجم ، زجوم و  باتک  نیا  مهف  تفرعم و  هتبلا  و 
. تسا نیعمجأ  مهیلع  هّللا  تاولص  نیموصعم  همئا 

. دنشابیم نآرقلا  لیدع  ملعلا و  ۀنیدم  باوبا  هک 
باتک نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دومرف  هک  تسا  هدیسر  ینس ) هعیـش و  نیقیرف  قافتاب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  ارتاوتم  هچنانچ 

ادبا يدعب  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لهأ  یترتع  هللا و 
هلـسلس رد  ندـش  دراو  هحیحـص و  ثیداحا  ذـخا  يارب  هک  هدـیدرگ ، يراج  نیا  رب  فلـس  نع  افلخ  مالعا  ءاملع  هسدـقم  هریـس  اذـهیلعف 

هیلع نیموصعم  همئأ  مرکا و  لوسر  زا  یلاعت  قح  رارسا  نزاخم  یحو و  طباهمب  رابخا  دیناسا  لاصتا  يارب  دوخ  فلس  زا  یفلخ  ره  تاور ،
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هّللا ناوضر  یـسلجم  همالع  راونالا  راحب  تازاوج  دلجب  هچنانچ  دندومنیم  ثیدـح  ملع  رد  زاوج  ياضاقت  ءانثلا ، ۀـّیحتلا و  فالآ  مهیلع  و 
. دوشیم تقیقح  نیا  فشک  دوش  هعجارم  هیلع 

زا رابخا  دانـسا  كرد  تاور و  هلـسلس  رد  لوخد  یحو و  طباهم  زا  لاصفنا  عاـطقنا و  زا  زارتحا  ۀـهج  فالـسالل  اـعبت  مه  ریقف  ریقح  اذـلف 
ذخأ یئامندوخ و  يارب  هن   ) مدومن زاوج  ياضاقت  اکّربت  انّمیت و  ماخف  نیثدحم  ماظع و  تاور  دیلقت و  عجارم  گرزب و  ءاهقف  زا  نف  دیتاسا 
باتک رد  و  دوجوم ، یعاد  دزن  رد  زاوج  دـص  زا  هدایز  هک  يونعم ، جـیاتن  ذـخا  ملعلا و  ۀـنیدم  باوبا  هب  لاـّصتا  يارب  هکلب  يّداـم ) جـیاتن 

. تسا تبث  ریقح  تازاجالا  خیاشم  یلا  تالسلسم 
لها تلاسر و  لیلج  نادـناخب  لاّصتا  راختفا  ات  مدومن ، جرد  سدـقم  باتک  نیا  همتاخ  رد  ار  اـهنآ  زا  هرامـش  دـنچ  كربت  نّمیت و  ۀـهجو 

. ددرگ يدبا  تاجن  بجوم  تراهط  تیب 

يرئاح میرکلا  دبع  خیش  هللا  تیآ  همانهزاجا 

ریخ یلع  مالّـسلا  ةالـصلا و  نیقیلا و  ملعلا و  قیارط  لیـصحتب  انمّرک  نیدلا و  ملاعم  یلإ  انادـه  يذـلا  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
متاخ هلعج  نیبرقملا و  ۀکئالملا  ءایـصوالا و  ءایبنالا و  عیمج  نم  هافطـصا  يّذلا  نیعمجا  ّنجلا  سنالا و  ۀّفاک  یلع  ثوعبملا  دّـمحم  هقلخ 

دّیسلا ّینم  زاجتسا  دقف  دعب  نیرهاطلا و  نیبّیطلا  هتیب  لهأ  یلع  نیّیصولا و  دّیس  هلعج  يذلا  هّمع  نبا  امّیس  نیبختنملا  هئایصوا  یلع  نییبنلا و 
نم یلاعت  هّللا  هنمآ  يزاریشلا  نیظعاولا  ناطلس  دمحم  دیس  جاحلا  ةروکذملا  ةزاجالا  بحاص  ءابطخلا  دیـس  ءالـضفلا و  رخف  لیبنلا  لیلجلا 

بـسک ۀـّینیدلا و  مولعلا  لیـصحتب  لغتـشا  و  ۀـلیوط ، ةّدـم  اهیف  فّقوت  مق و  ةدـلب  یلإ  هنطو  نم  رفاـس  نأ  دـعب  ّهناـف  نطاـبلا  رهاـظلا و  ءوس 
يوری نأ  هنأش  اّمع  هناص  هناز و  امیف  هّللا  داز  هتزجاف  کلذل  الهأ  هتدجوف  ةدیدم  ةدم  هلیـصحت  یغبنی  ام  لّصح  ّيدـل و  ۀـیلاعلا  تالامکلا 

زاج ام  ّلک  هراهظال و  یلاعت  هّللا  ینقفو  ام  رابخالا  بتک  هنع  تلخ  اّمم  راکفالا  قیاقد  نم  یلاعت  كرابت و  هّللا  ینقفو  ام  ینم و  هعمـس  اـم 
ةروثأملا ةاجانملا  ۀیعدالا و  ۀّیهلالا و  ججحلا  هئایـصوأ  ۀعماجلا و  ۀـلاسرلا  متاخ  ۀـّیهلالا  مولعلا  نزاخم  نع  ۀـّیورملا  رابخالا  نم  هتیاور  یل 
ریسافتلا بتکک  هّینیدلا  مولعلا  یف  تافّنصملا  نم  اهریغ  ۀّیمامالا و  انباحصا  نم  هقفلا  رابخالا و  یف  تافنصملا  ۀیداجسلا و  ۀفیحـصلا  امّیس 

یّتلا راهنلا  ۀـعیار  یف  سمـشلا  راهتـشا  راصعالا  قافآلا و  یف  ةرهتـشملا  ۀـعبرالا  لوصالا  امّیـس  اهریغ  لاجرلا و  تارایزلا و  تاوعدـلا و  و 
ماد هلف  راحبلا  یفاولا و  لئاسولاک و  اهریغ  نم  اهنم و  دلوت  ام  راصبتـسالا و  بیذهتلا و  هیقفلا و  یفاکلا و  راصعالا  هذـه  یف  رادـملا  اهیلع 

ةّوبنلا و تیب  لهأ  یلإ  ۀـیهتنملا  یقرطب  مالّـسلا  راد  یف  مهحاورأ  یلاعت  هّللا  نّکم  ماظعلا  انخیاشم  نم  ۀـعامج  نع  یّنع ، اـهیوری  نا  هدـجم 
. هتاکرب هّللا و  ۀمحر  هیلع و  مالّسلا  ءاطعالا و  یلو  ّهنإ  ءاعدلا  حلاص  نم  یناسنی  نأ ال  ءاجّرلا  يوقتلا و  ۀمزالمب  هیصوا 

يرئاحلا میرکلا  دبع  رقحالا 

يورغ یئابطابط  مساقلا  وبا  دیس  جاح  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  همانهزاجا 

ۀسرادلا و حابـشالا  ةدلاخلا و  حاورالا  ۀسداقلا و  راصبالا  ۀـلقاعلا و  راونالا  ّبرل  هّلک  دـمحلا  یئاجر  یتقث و  هب  میحّرلا و  نمحّرلا  هّللا  مسب 
نیفطـصملا نیعرابلا و  ءایلوالا  مرق  نیعراـشلا و  ءاـیبنالا  ةوفـص  ۀـعطاسلا  سومـشلا  أوضأ  ۀـعماّللا و  سوفنلا  لـضفا  یلع  اـهلمکأ  ةالـصلا 

. نیدلا عرشلا و  رمالا و  ۀیالوب  نیلوألا  نیبرقألا  هتّماح  نم  نیضترملا 
نم اریخ  هترخآ  لعج  هانمیب و  هباتک  یطعا  یئابطابطلا  اضر  دّـمحم  نب  مساـقلا  وبا  يراـبلا  ّهبر  ۀـمحر  یلإ  نیبوبرملا  جوحأ  لوقیف  دـعب  و 

دفدف و ّلک  یف  لبالا  طابآ  اهل  اوبرض  ةزاجتسالا و  ةزاجالاب و  اونتعا  دق  لّوعملا  هیلع  يذلا  حلاصلا  فلسلا  لوالا و  زارطلا  ناک  امل  هالوأ ،
ینیلکلا و خـیاشم  فرع  نم  کلذ  ملعی  امک  دـیزملا  هل  یتأت  ام  ةدایزلا  بلط  لـب  نیخیـشلا  خیـشلاب و  زیجتـسملا  عنق  اـم  ةزاـفم و  همهم و 

. دیفملا خیشلا و 
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ناطلس دمحم  دیسلا  نیملسملا  رخذ  نیمّلکتملا و  رخف  نیثّدحملا و  دامع  دمتعملا  نکرلا  دنّسلا و  دّیسلا  بانج  یّنم  زاجتـسا  دقف  اذهیلعف 
لاصتالاب اکّربت  انّمیت و  ماـظعلا  يدـیتاسأ  مارکلا و  یخیاـشم  نع  هیورأ  اـم  ۀـیاور  یف  هماـّیأ  دعـسأ  هلـضف و  هّللا  مادأ  يزاریـشلا  نیظعاولا 

یف ۀغالبلا  جهن  باتک  ۀّیبدالا و  مولعلا  یف  ۀّیبرعلا  بتکلا  عیمج  یّنع  يوری  نأ  هتزجا  هّللا و  ترختساف  مالّـسلا ، مهیلع  نیموصعملا  ۀمئالاب 
بتکلا ریاس  نیملاعلا و  ّبر  هّللا  مالس  هیلع  نیدباعلا  نیز  نع  ةروثأملا  ۀیعدالا  یف  ۀّیداجسلا  ۀفیحصلا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بطخ 

بیذـهتلا و هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  باتک  یفاـکلا و  امیـس  ـال  راـبجلا  کـلملا  هّللا  تاولـص  مهیلع  راـهطالا  ۀـمئالا  نع  ۀـّیورملا  راـبخالا 
یفاولا و راهنلا  ۀـعیار  یف  سمـشلاک  ةرهتـشملا  ةرخأـتملا  ۀـثالثلا  بتکلا  راـصمالا و  راـصعالا و  عیمج  یف  رادـملا  اـهیلع  یتلا  راصبتـسالا 

انفحـص نم  یهتنملا  ةردس  جیلاعب  ۀـقّلعتملا  یبوطلا و  ةرجـش  نانفأ  نم  ۀـیلدتملا  ةددـعتملا  يدـیناسأ  ةدـیدعلا و  یقرطب  راحبلا  لئاسولا و 
نیـسح دّمحم  خیـشلا  نع  یئابطابطلا  دهتجملا  اضر  دّـمحم  ریمالا  ۀـمامعلا  بابرأ  جات  ۀـماّلعلا  يدـلاو  نع  هیورأ  ام  اهرـصخأ  ۀـّیلاجرلا و 

نع مالکلا ، رهاوج  بحاص  نسح  دّمحم  خیشلا  نع  ادّلجم  نیرشع  عبس و  یف  مالـسالا  عیارـش  حرـش  یف  مانالا  ۀیاده  بحاص  ینیمظاکلا 
. یناهبهبلا دیحولا  نع  یمقلا  مساقلا  وبا  ازریم  نع  ۀمارکلا ، حاتفم  بحاص  یلماعلا  داوج  دیسلا 

نع اعیمج  يدـنواهنلا  یلع  الم  نع  و  يزاریـشلا ، نسح  دّـمحم  ازریم  ینالیگلا و  هّللا  بیبح  ازریم  نیلماعلا  نیملاعلا  نع  و  دنـسلا ، لیوحت 
يدـهم دّـمحم  دیـسلا  یقارنلا و  يدـهم  الم  هدـلاو  نع  یقارنلا  دـمحأ  ـالم  نع  يراـصنالا  یـضترم  خیـشلا  نیدـهتجملا  ءاـهقفلا و  متاـخ 

نع اعیمج  ءاطغلا  فشک  بحاص  ریبکلا  رفعج  خیـشلا  ضاـیّرلا و  بحاـص  یلع  دیـس  ریم  اـقآ  مولعلا و  رحب  يدـهم  دیـسلا  یناتـسرهشلا و 
لقعلا رشبلا و  ۀمالع  هدلاو  نع  نیـسح  نب  دّمحم  لامج  اقآ  دّمحم و  ازریم  یناوریـشلا  ۀماّلعلا  لمکأ و  دّمحم  هدلاو  نع  یناهبهبلا  دیحولا 

مالسالا و خیش  نع  یسلجملا  یقت  دّمحم  مالسالا  ۀجح  هدلاو  نع  یـسلجملا  رقاب  اقآ  ۀمالعلا  نع  يراسنوخلا و  نیـسح  اقآ  رـشع  يداهلا 
بحاص یناثلا  دیهـشلا  نیدلا  نیز  نع  یلماعلا  دمـصلا  دبع  نب  نیـسح  خیـش  هدلاو  نع  نیـسح  نب  دّـمحم  نیدـلاو  ۀـّلملا  ءاهب  نیملـسملا 

نع دّمحم  نب  یلع  نیدلا  ءایـض  خیـش  نع  نذؤملا  نباب  ریهـشلا  دواد  نب  دّمحم  نع  یـسیملا  یلاعلا  دبع  نب  یلع  نیدـلا  رون  نع  ۀـضورلا 
یلع ۀمالعلا  قابـسلا و  بصق  زئاحلا  هدـلاو  نع  نسح  نب  دّـمحم  نیدـلا  رخف  نع  ۀـعمللا  بحاص  لوالا  دیهـشلا  یّکملا  نب  دّـمحم  هدـلاو 
یبأ هلاخ  نع  یسوطلا ، نیدلا  ۀّلملا و  ریصن  هجاوخ  ءارزولا  ءامکحلا و  ءاملعلا و  ناطلـس  نع  یّلحلا  رهطملا  نب  فسوی  نب  نسح  قالطالا 
یبأ نع  لیئاربج  نب  ناذاش  نع  يوسوملا ، دـعم  نب  راخف  نع  عیارـشلا  بحاص  ققحملا  دیعـس  نب  نسح  نب  رفعج  نیدـلا  لاـمج  مساـقلا 

راصبتسالا بیذهتلا و  بحاص  یـسوطلا  نسح  نب  دّمحم  ۀفئاطلا  خیـش  هدلاو  نع  یناثلا ، دیفملا  یلع  یبا  نع  يربطلا  نیدلا  دامع  مساقلا 
يربکعلتلا یسوم  نب  نوراه  نع  ۀعامج  نع  يرئاضغلا و  هّللا  دبع  نب  نیـسح  یملیدلا و  زیزعلا  دبع  نب  راّلـس  یـضرلا و  یـضترملا و  نع 

نب نیـسح  نب  یلع  نب  دّـمحم  نع  دـیفملا  نامعنلا  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نع  و  یـشاجنلا ، دـمحأ  نبا  یلع  نع  یـشکلا و  ورمع  یبأ  نع 
نب دّمحم  نیثدحملا  سیئر  نع  هیولوق  نب  رفعج  نع  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  باتک  بحاص  قودّـصلاب  ّوعدـملا  یمقلا  هیوباب  نبا  یـسوم 

رفعج یبأ  نع  بئانلا  حور  نب  نیسح  مساقلا  یبأ  نع  بئانلا  يرمیصلا  دمحم  نب  ّیلع  نیـسحلا  یبأ  نع  یفاکلا  بحاص  ینیلکلا  بوقعی 
هجرف هللا  لجع  ۀجحلا  نع  بئانلا  يرمعلا  ناّمسلا  دیعسلا  نب  نامثع  ورمع  یبأ  نع  بئانلا  نامثع  نب  دّمحم 

یلو هّللا  تاباجتـسالا و  ّناظم  تاباجالا و  نامز  یف  تاباجتـسملا  هتاوعد  حلاوص  یف  ءاعدـلا  نم  یناسنی  نأ ال  هدـجم  ماد  هنم  سمتلملا  و 
ۀنس 1345 ه. دولوملا  عیبر  یف 27  یئابطابطلا  يورغلا  مساقلا  وبا  رقحالا  نع  بتک  ۀمصعلا و  لوطلا و  ۀمکحلا و  ملعلا و 

یناقمام هّللا  دبع  خیش  جاح  یناث  يهمالع  هللا  تیآ  همانهزاجا 

لـضفا ءایبنالا و  فرـشأ  یلع  مالّـسلا  ةالـصلا و  هتیبوبرل و  ۀـیآ  مهلعج  هتردـقب و  قلخلا  قلخ  يذـلا  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
هّللا ججح  ةرهازلا  موجنلا  هرهاطلا و  هتیب  لهأ  یلع  ةرهابلا و  تانیبلا  ۀخسانلا و  ۀعیرشلا  بحاص  یفطصملا  دّمحم  ءایبنالا  متاخ  ءارفـسلا و 

لئاضفلا و جراعم  یلا  جورعلل  يوقلا  دادعتسالا  یلجلا و  مهفلا  بحاص  یعملالا  ملاعلا  یکزلا و  لضافلا  ینزاجتـسا  دقف  دعب  اّمأ  ةرهابلا و 
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ۀباجإ هتبلط و  زیجنت  یلإ  تعراسف  هتاکرب  تماد  ینارهطلا  يزاریـشلا  نیظعاولا  ناطلـس  دمحم  دیـسلا  نیثدحملا  ءابطخلا و  رخف  تالامکلا 
ۀیورملا رابخالا  نم  یتاعومـسم  یتاّورقم و  ینع  يوری  نأ  هل  تزجاف  رایخالا  انفالـسأ  راثآل  ءافتقا  راربالا و  انئاملع  ةداع  یلع  ایرج  هتوعد 

راصبتـسالا بیذهتلا و  هیقفلا و  یفاکلا و  رادملا  اهیلع  یتلا  ۀـعبرالا  بتکلا  یف  ام  امّیـس  عورفلا  لوصالا و  یف  مهیلع  هّللا  مالـس  انتّمئأ  نع 
راحبلا و یفاولا و  لئاسولاک و  رابخالا  رداونل  ۀعماجلا  بتکلا  ریاس  هنارفغب و  هّللا  مهدّمغت  یـسوطلا  یمقلا و  ینیلکلا و  ثالثلا  نیثدحملل 

يدـلاو مهنم  یتزاجا  خـیاشم  نع  یّنع  يوری  نأ  هل  تزجأ  رایخالا و  انئاملع  تافّنـصم  رابخالا و  بتک  نم  تاقّرفتملا  ریاـس  یلإ  عوجرلا 
ماظعلا خیاشملا  خیش  ذاتسالا  نع  يزاریشلا  نسح  دمحم  ازریم  جاحلا  مالسالا  ۀجح  ۀعیـشلا  میعز  ققحملا  هخیـش  نع  ریبکلا  هیقفلا  ۀماّلعلا 
میهاربإ دیـسلا  هداتـسا  هخیـش و  نع  یناردـنزاملا  نیدـباعلا  نـیز  خیـشلا  مخفـالا  انداتـسا  مظعـالا و  انخیـش  مـهنم  يراـصنالا ، یـضترملا 

نیّیبنلا و متاخ  نع  نیـضاملا  مهئابآ  نع  مه  و  نیرهاطلا ، ۀـمئالا  یلا  فلـس  نع  اـفلخ  الـصتم  نیـضاملا  مهخیاـشم  نع  مه  و  يوسوملا ،
هّللا هقّفو  تاوعدـلا  ۀـباجا  ّناظم  راحـسالا و  یف  تاوعدـلا  نم  یناسنی  نأ ال  و  طایتحالا ، ةداج  ۀـمزالم  يوقتلا و  عرولا و  ۀـیاعرب  هیـصوا 

. تاّیربلا ریخ  هلآ  دّمحمب و  یلاعت 
لوالا 1345 عیبر  دوعسملا 17  دولوملا  موی  یف  هنع  یفع  یناقماملا  هّللا  دبع  ینافلا 

يورغ یقارع  نیدلا  ءایض  خیش  هللا  تیآ  همانهزاجا 

ترـضح یلإ  دحاو  دعب  ادحاو  ءایـصوالا  داشراب  اندشرأ  ءایبنالا و  متاخ  ۀعیرـشب  ءادـتهالاب  انیلع  ّنم  يذـلا  هّلل  دـمحلا  هنأش  یلاعت  همـسب 
نم نیدـمتعملا  دوجو  دابعلا  یلع  یلاعت  هّللا  ءاـمعن  مظعا  نم  ّنا  دـعب  ءازجلا و  موی  یلإ  مهیلع  هّللا  تاولـص  ءاـنمالا  مئاـق  اـنالوم  اندـیس و 
ّلک قوف  ّهناف  دامتعا  قوثو و  مهیلع  نیّذلا  ءالـضفلا  نم  نیدلا  ملاعم  ذخأ  یف  مهنیکمتب  مهیلع  ۀیآلا  لمکأ  دالبلا و  یف  نیغّلبملا  ءاملعلا و 

لـضافلا لماعلا و  ملاعلا  ملحلا  نساـحملا و  عاونـال  زیاـحلا  ملعلا و  لاـمکلا و  تافـصل  عماـجلا  مهنم  داـبعلا ، ۀـبطاق  یلع  هناحبـس  هّللا  معن 
. هتاکرب تماد  يزاریشلا  نیظعاولا  ناطلس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  دمحم  هدج  یمس  لیبنلا  ربحلا  لیلجلا و  دیسلا  لماکلا 

یقرطب هتزاجا  یل  تزاج  هتیاور و  یل  تّحـص  امّلک  یّنع  يوری  نا  هالع  ماد  هل  تزجأ  هّللا و  ترختـساف  هدـجم  ماد  یّنم  زاجتـساف  یلاـعلا 
باط یسربطلا  يرونلا  نیسح  ازریم  جاحلا  لماعلا  لماکلا  ملاعلا  مولعلا  راحب  صاّوغ  نیثدحملا  ذاتسا  یخیش  نع  ةزاجا  هیورا  ام  ةدوهعملا 

ام یّنع  وریلف  هکردتسم  ۀمتاخ  یف  ةروکذملا  هقرطب  لثامألا  نارقالا و  نیب  ةروهـشملا  تافلؤملا  لئاسولا و  یلع  كردتـسملا  بحاص  هارث 
نیملسملل اظعاو  نوکی  یتح  قیفر  ریخ  قیفوتلا  هل  لعجی  قیلی و  امک  دییأتلا  ماودب  هل  یلاعت  هّللا  لأسن  و  طایتحالا ، لیبس  اکلاس  دارأ  ءاش و 

ّیلو تاجاحلا و  یـضاق  ّهنا  تاوعّدـلا  حـلاص  نم  تاباجالا  ّناظم  تاولخلا و  یف  یناسنی  نأ ال  نیدـلاو و  ۀـّلملا  لـهأ  هب  يدـتهی  اراـنم  و 
ةرتعلا ۀـباسن  نیلماعلا  ءاملعلا  ۀـمالع  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  همانهزاجا  هنـس 1345  یقارعلا ع 1  نیدـلا  ءایـض  رقحـألا  نـم  تاریخلا ،

یلاعلا هلظ  دم  یفجنلا  یشعرملا  ینیسحلا  نیدلا  باهش  دیسلا  یلاعملا  وبأ  ۀجحلا  ۀیآلا  مهلمش  عماج  ةرهاطلا و 
ملاعلا لیبنلا  ربحلا  رابخالا ، ۀیاور  یف  یّنع  زاجتـسا  دقف  دعب  و  هلآ ، دّمحم و  یلع  ةالـصلا  هلاون و  یلع  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
تاملک رشان  عرشلا و  جورم  تیصلا  رئاطلا  ریرحنلا  قیطنملا  ریهشلا و  بیطخلا  ۀباطخلا  ظعولا و  میلاقأ  کلام  مالکلا و  ۀّمزأ  کلم  لیلجلا 

هدعس و قافو  هدجم  ماد  ینارهطلا  يزاریشلا  يوسوملا  نیظعاولا  ناطلـس  جاحلا  ةرـضح  مانالا  رّکذم  مالـسالا و  نکر  ةادهلا  ۀمئألا  انیلاوم 
ثیدحلا هقفلا و  دمع  و  نیدلا ، نیطاسأ  مارکلا  یخیاشم  نع  هیورأ  ام  یّنع  يوری  نأ  هل  تزجاف  کلذل  الهأ  هتدـجو  ثیح  و  هدـج ، یلع 

الب مهنع  يورأ  نیذـلا  یخیاشم  ةدـعو  باحـصالا  بتک  یف  ۀـعدوملا  نیملـسملا  ۀّـمئأ  نیمایملا  انتاداس  نع  ۀـیورملا  رابخالا  راثآلا و  نم 
. نیتئاملا یلع  وبرت  ۀطساو 

سمـش دیـسلا  انالوم  ۀجحلا  ۀـیآلا  مهلمـش  عماج  ةرهاطلا و  ةرتعلا  ۀـباّسن  لوتبلا  يرارذ  رخف  لوسرلا و  لآ  فرـش  ۀـمالعلا  يدـلاو  مهنم ) )
. ۀعامج نع  يوری  وه  هریغ و  نییولعلا و  تارجشم  باتک  بحاص  یفوتملا 1338  یفجنلا  یشعرملا  ینیسحلا  دومحم  نیّدلا 
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نوناق باتک  بحاص  یّفوتملا 1316  ءامکحلا  دّیس  یلع  نیدلا  فرـش  دیـسلا  اهریغ  ۀیمالـسالا و  مولعلا  یف  ننفتملا  ۀمالعلا  هدلاو  مهنم ) )
. ۀعامج نع  يوری  وه  هریغ و  جالعلا و 

. ۀعامج نع  طباوضلا  بحاص  ینیوزقلا  يوسوملا  میهاربإ  دّمحم  دیسلا  ۀمالعلا  هذاتسا  هخیش و  مهنم ) )
. ۀعامج نع  یناردنزاملا  ءاملعلا  فیرش  هخیش  مهنم ) )

. ۀعامج نع  ضایرلا  بحاص  یئابطابطلا  یلع  دیس  ریملا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
. ۀعامج نع  یناهبهبلا  رقاب  دّمحم  اقآ  دیحولا  ۀمالعلا  هلاخ  مهنم ) )

. ۀعامج نع  لمکأ  دّمحم  الملا  ۀمالعلا  هدلاو  مهنم ) )
. ۀعامج نع  ملاعملا  یلع  ۀیشاحلا  بحاص  یناورشلا  ازریم  الملا  ققدملا  هخیش  مهنم ) )

یف ةروکذملا  هقرطب  راحبلا  بحاص  یسلجملا  رقاب  دّمحم  الم  دنوخآلا  انالوم  راثآلا  زونک  جرختـسم  راونالا و  راحب  صاّوغ  هخیـش  مهنم ) )
. هریغ باطتسملا و  باتکلا  کلذ  نم  تازاجالا  دّلجم 

ۀیدنهلا قافآلا  یف  ءیـضملا  مجنلا  يرولا  یف  هّللا  ۀیآ  ۀمئالا  ءادعا  یلع  یـضتنملا  هّللا  فیـس  دهاجملا  یلوملا  ةزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
. ۀعامج نع  يونکللا  يدنهلا  يوسوملا  نیسح  رصانب  رهتشملا  قاحسإ  دیسلا  انالوم  اندیس و 

نیـسح دماح  ریملا  انالوم  نیملاعلا  یف  هّللا  ۀـیآ  هتجهم  هسفنب و  يدافلا  هّللا و  لوسر  لآ  نع  باذـلا  مادـقملا  مامهلا  مامالا  هدـلاو  مهنم ) )
. ۀعامج نع  يوری  وه  اریخ و  نیدلا  نع  هّللا  هازج  راونالا  تاقبع  باتک  بحاص 

. ۀعامج نع  يدنهلا  يوقنلا  نیسح  دیسلا  دهازلا  ۀماّلعلا  هخیش  مهنم ) )
. ۀعامج نع  ءاملعلا  ناطلسب  فورعملا  دّمحم  دیسلا  ۀماّلعلا  هوخأ  مهنم ) )

بحاص يونکللا  يدنهلا  يوقنلا  یلع  رادلد  دیـسلا  انالوم  ۀّیدنهلا  رایدلا  یف  هرـصع  یف  يرفعجلا  بهذملا  ییحم  ۀـمالعلا  هدـلاو  مهنم ) )
. ۀعامج نع  مالکلا  ملع  یف  مالسالا  دامع  باتک 

. ۀعامج نع  نیناوقلا  بحاص  یّمقلا  مساقلا  وبأ  ازریملا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
. روکذملا هقیرطب  یناهبهبلا  دیحولا  هخیش  مهنم ) )

نمّزلا یف  هّللا  ۀیآ  ۀیاورلا  زکرم  هرـصع و  یف  ةزاجالا  خیـش  ۀیاردلا  لاجرلا و  ثیدـحلا و  یف  مادـقملا  ۀـمالعلا  ةزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
فیلأتلا بحاص  نیمظاکلا  نیمامالا  دهـشم  لیزن  یفوتملا 1354  يوسوملا  نیدلا  ردص  نسح  دیـسلا  دّـمحم  وبا  مولعلا  کلت  یف  انذاتـسا 

. ۀعامج نع  يوری  وه  هریغ و  مالسالا و  نونفل  مارکلا  ۀعیشلا  سیسأت  باتکک  هسیفنلا 
. ۀعامج نع  یّلحلا  ینیوزقلا  ینیسحلا  يدهم  دیسلا  انالوم  مامهلا  مامالا  قارعلا  فیرش  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )

. ۀعامج نع  یفوتملا 1266  رهاوجلا  بحاص  یفجنلا  نسح  دّمحم  خیشلا  ۀعیشلا  هیقف  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
. ۀعامج نع  ۀمارکلا  حاتفم  بحاص  ینیسحلا  داوجلا  دّمحم  دیسلا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )

. ۀعامج نع  یفوتملا 1212  یئابطابطلا  یفجنلا  مولعلا  رحب  يدهم  دیسلا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
. ۀعامج نع  قئادحلا  باتک  بحاص  يرئاحلا  ینارحبلا  فسوی  خیشلا  لوسرلا  لآ  هیقف  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )

. ۀعامج نع  يوضرلا  دهشملا  لیزن  ینالیجلا  عیفر  دّمحم  الم  دنوخآلا  مهنم ) )
. هقرطب یسلجملا  ۀمالعلا  انالوم  مهنم ) )

تیربکلا باتک  بحاص  يدنجریبلا  رقاب  دّمحم  خیشلا  جاحلا  هّللا  ۀیآ  نیدشارلا  ءاهقفلا  رخف  نیثدحملا و  متاخ  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
. ۀعامج نع  ربنملا  طئارش  یف  رمحالا 

. لئاسولا كردتسم  ثلاث  یف  اهدروا  یتلا  هقرطب  يرونلا  نیسح  ازریم  جاحلا  انالوم  نییسلجملا  ثلاث  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
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ینامرکلا یناجنـسفرلا  یـشعرملا  ینیـسحلا  اضر  دّمحم  دیـسلا  جاحلا  هّللا  ۀیآ  هیقفلا  ۀـمالعلا  مرکالا  یمع  نبا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
. ۀعامج نع  یفجنلا 

يدزیلا یئابطابطلا  مظاک  دّمحم  دیـسلا  هّللا  ۀیآ  مالـسالا  ۀـجح  عدـبلا  عفر  یف  هممه  لذابلا  ۀعیـشلا  هیقف  ۀـمالعلا  هذاتـسا  هخیـش و  مهنم ) )
. ۀعامج نع  یقثولا  ةورعلا  بحاص 

. ۀعامج نع  هیقفلا  یفجنلا  یضار  خیشلا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
. ۀعامج نع  یفجنلا  ءاطغلا  فشاک  لآ  یلع  خیشلا  ۀمالعلا  مهنم ) )

یناهبهبلا دیحولا  ۀمالعلا  هخیـش  نع  هقفلا  یف  ءاطغلا  فشک  باتک  بحاص  یفجنلا  ریبکلا  رفعج  خیـشلا  هیبّنلا  هیقفلا  ۀمالعلا  هدلاو  مهنم ) )
. روکذملا هقیرطب 

لیزن يدابآهاشلا  یناهفـصالا  یلع  دّمحم  ازریملا  هّللا  ۀیآ  کلاسلا  سردملا  ققحملا  یلوصالا  میکحلا  ۀمالعلا  ةزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
. ۀعامج نع  نارهط 

. ۀعامج نع  یفجنلا  یناهفصالا  ۀعیرشلا  خیشب  فورعملا  يزامنلا  هّللا  حتف  خیش  جاحلا  سردملا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
. روکذملا هقیرطب  یّلحلا  ینیوزقلا  يدهم  دیسلا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )

. ۀعامج نع  يدادغبلا  ۀّبک  لآ  نسح  دّمحم  جاحلا  هّللا  ۀیآ  نامزلا  دیحو  رصعلا و  دیرف  ۀمالعلا  ةزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
هّرس سّدق  يرئاحلا  يزاریـشلا  یقت  دّمحم  ازریملا  هّللا  ۀیآ  ۀقّدلا  رظنلا و  بابرا  ّبر  يوقتلا  لکیه  دهزلا و  ۀموثرج  ۀمالعلا  هخیـش  مهنم ) )

. ۀعامج نع 
. ۀعامج نع  دّمحم  الم  دنوخآلا  يرئاحلا  یناکدرالا  لضافلا  ققحملا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )

. ۀعامج نع  یناکدرالا  یقت  دّمحم  الم  دنوخآلا  ۀمالعلا  هّمع  مهنم ) )
. ۀعامج نع  ۀعیشلا  میعز  یناهفصالا  یتفشلا  يوسوملا  رقاب  دّمحم  دیس  جاحلا  قالطالا  یلع  مالسالا  ۀجح  ۀمالعلا  مهنم ) )

. ۀعامج نع  یمظاکلا  یجرعالا  نسحم  دیسلا  ۀمالعلا  مهنم ) )
. روکذملا هقیرطب  یناهبهبلا  دیحولا  هخیش  مهنم ) )

. ۀعامج نع  ونهکل  ةدلبب  نیظعاولا  ۀسردم  سسؤم  يوضرلا  يوقنلا  نسحلا  مجن  دیسلا  هّللا  ۀیآ  مامهلا  ۀمالعلا  ةزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
. روکذملا ۀقیرطب  یفجنلا  يدزیلا  یئابطابطلا  مظاک  دّمحم  دیسلا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )

. ۀعامج نع  نارهط  لیزن  يرونلا  یبنلا  دبع  خیش  جاحلا  هّللا  ۀیآ  ققحملا  انذاتسا  ۀمالعلا  ةزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
. ۀعامج نع  يزاریشلا  ینیسحلا  نسح  دّمحم  ازریم  جاحلا  هّللا  ۀیآ  هرصع  یف  ۀعیشلا  سیئر  ققدملا  هخیش  مهنم ) )

. ۀعامج نع  يراصنالا  یضترملا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
. ۀعامج نع  ةداعسلا  جارعم  دنتسملا و  بحاص  دمحا  الم  دنوخآلا  یقارنلا  لضافلا  ۀمالعلا  مهنم ) )

. ۀعامج نع  يدهم  الم  دنوخآلا  هدلاو  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
. روکذملا هقیرطب  یناهبهبلا  دیحولا  هخیش  مهنم ) )

نع ینارهطلا  يداـبآمجنلا  نیـسح  اـقآ  خیـشلا  ۀـیآلا  ۀـجحلا  مولعلا  یف  ننفتملا  یقتلا  عرولا  ققحملا  ۀـمالعلا  ةزاـجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
. ۀعامج

. ۀعامج نع  یفجنلا  ینارهطلا  لیلخ  ازریملا  نب  نیسح  ازریم  جاحلا  ۀمالعلا  مهنم ) )
. روکذملا هقیرطب  رهاوجلا  بحاص  هخیش  مهنم ) )

. ۀعامج نع  نارهط  لیزن  یناکرکلا  یقت  دّمحم  ازریملا  هیقفلا  ققحملا  ۀمالعلا  ةزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
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. ۀعامج نع  نارهط  لیزن  ینایتشآلا  نسح  دّمحم  ازریم  جاحلا  سردملا  ققحملا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
. روکذملا هقیرطب  يراصنالا  یضترملا  انخیش  هذاتسا  مهنم ) )

نب نیسح  دّمحم  خیشلا  انخیـش  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  نیدباعلا  ةودق  نیکلاسلا و  لامج  ۀمالعلا  يذاتـسا  ةزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
. ةدع نع  يرکسعلا  يزاریشلا  لیلخ  دّمحم 

. ۀعامج نع  يریمشکلا  يوضرلا  یضترم  دیسلا  کلاسلا  کسانلا  دباعلا  دهازلا  هخیش  مهنم ) )
. ۀعامج نع  ینیمظاکلا  مشاه  دمحم  نب  نیسح  دّمحم  خیشلا  ۀمالعلا  مهنم ) )

یف اهترکذ  یتلا  دیناسالا  قرطلا و  نم  کلذ  ریغ  یلإ  روکذملا ، هقیرطب  رهاوجلا  بحاص  نسح  دمحم  خیشلا  هیقفلا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )
. تازاجالا خیاشم  یلا  تالسلسملا  باتک 

. اهریغ اهترکذ و  یتلا  قرطلا  هذهب  راهطالا  ۀمئالا  نع  ۀیورملا  رابخالا  راثآلا و  ینع  زیجتسملا  بانجلف 
. ةریثک یه  هّیدیزلا و  ۀّماعلا و  نم  ۀیوبنلا  رابخالا  ۀیاور  یف  یتش  قرط  یل  ّنا  ّمث 

مامالاب روهشملا  ینامیلا  ینسحلا  ییحی  نیدلا  دیمح  دیسلا  ءافرشلا  تاداسلا و  رخف  مالسالا  كولم  دیـس  نع  هیورأ  ام  ۀیدیزلا  یقرط  نمف 
نع يوری  وه  اهریغ و  ریـسفتلا و  مالکلا و  ثیدحلا و  هقفلا و  یف  فیلآتلا  بحاص  هرـصع و  یف  ۀـیدیزلا  ماما  نمیلا و  دالب  ناطلـس  ییحی 

. ۀعامج
. مهتازاجا یف  ۀفورعم  هقرط  ۀیدیزلا و  ءاملع  ۀلجأ  نم  ینامیلا  يرمعلا  نیسحلا  یضاقلا  ۀمالعلا  هخیش  مهنم ) )

رطولا و لین  باتک  بحاص  ینامیلا  ینسحلا  ةرایز  نب  دّمحم  نب  دمحم  دیـسلا  ۀثاّحبلا  ۀباسنلا  خروملا  هیقفلا  ۀیدیزلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
. امهریغ نیباتکلا و  یف  ةروطسملا  ۀفورعملا  هقرطب  امهریغ  فرعلا و  رشن 

بحاص یناعنـصلا  ینامیلا  یعـساولا  عساولا  دبع  خیـشلا  ثدحملا  عّبتتملا  خروملا  یکلفلا  یـضایرلا  ۀمالعلا  ۀیدیزلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
. ةروهشم هقرط  امهریغ و  دیناسالا و  رکذ  یف  دیرفلا  ّردلا  باتک  نمیلا و  خیرات  یف  نزحلا  لیزم  باتک 

. ۀفورعملا هقرطب  ینامیلا  یملیدلا  دیز  دیسلا  ثدحملا  یلاجرلا  ۀمالعلا  ۀیدیزلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
. ۀفورعملا هقرطب  ینامیلا  یخانملا  سابع  دّیسلا  ۀماّلعلا  ۀیدیزلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 

یفوتملا يدنهلا  مث  ینامیلا  ینابکوکلا  ینـسحلا  دـمحا  نیدـلا  لامج  دیـسلا  دـهازلا  ظفاحلا  يراقلا  ثدـحملا  ۀـمالعلا  هنع  يورا  نمم  و 
. ۀیدیزلا قرطلا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  ۀفورعملا  هقرطب  نیمظاکلا  دهشمب 

. ةریف ةّدع و  نع  ملعلا  نونف  یف  مهبتک  رئاس  مهحاحص و  يورا  ةریثک و  یهف  مهبهاذم  فالتخا  یلع  ۀماعلا  نم  یقرط  اّما  و 
هسرد ۀقلح  ترضح  ةزاجالاب و  هنع  يورا  یناف  يدادغبلا  يواّرلا  میهاربا  دیـسلا  مهثّدحم  ۀّماعلا و  هیقف  هرـصع  یف  ۀّیعفاشلا  ۀمالع  مهنم ) )

يواضیبلا یضاقلا  ریسفت  هیلع  تأرق  اذک  نیثلثلا و  بیرق  یلا  دیوجتلاب  میرکلا  نآرقلا  هیلع  تأرق  اذک  هتایثالث و  یف  يراخبلا  حیحـص  یف 
. ۀفورعم مرکالا  یبنلا  یلا  هقرط  اهریغ و  و 

خیشلا ماشلا  ثدحم  ۀمالعلا  نع  یقـشمّدلا  راطیبلا  تجهب  دّمحم  خیـشلا  فلؤملا  فّنـصملا  ثدحملا  ۀماّلعلا  ۀّماعلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
. ةروهشملا هقرطب  یقشمّدلا  قازّرلا  دبع 

. ۀفورعملا هقرطب  ةریثکلا  فیلآتلا  بحاص  رهزالا  عماجلا  خیش  یلابجلا  میهاربا  خیشلا  حلصملا  ملکتملا  ۀمالعلا  هنع  يورا  نمم  و 
لوقلا باتک  بحاص  ریرـضلا  ریـصبلا  یکلاملا  يوجدلا  فسوی  نیدلا  ّزع  خیـشلا  مولعلا  یف  ۀـغبانلا  ۀـمالعلا  ۀـماعلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 

. رصم ءاملع  نیب  ةروهشملا  هقرطب  راثآلا  نم  هریغ  فیرحتلا و  یفن  یف  فینملا 
یلع درلا  یف  ۀسیفنلا  فیلآتلا  بحاص  يرصملا  یفنحلا  یعیطملا  بیجن  دّمحم  خیـشلا  هیقفلا  ملکتملا  ۀمالعلا  ۀماعلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 

. ۀفورعملا هقرطب  مهریغ  ۀیباهولا و 
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قارعلا و دالب  لیزن  لصالا  یناتسدرکلا  یجدننـسلا  مالّـسلا  دبع  خیـشلا  رـصبتسملا  خروملا  ثدحملا  ۀمالعلا  ۀماعلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
یلا هشعن  لقن  ناتـسدرک و  یف  یفوت  رـصبتسا و  یّتح  سلاجم  یف  هعم  یتارکاذـمب  لوسرلا  لآ  بهذـم  یلا  هّللا  هادـه  نیققحملا  نم  ناک 
قرط یف  هترکذ  اذل  هراصبتـسا و  لبق  موقلا  قرطب  ةزاجا  یل  بتک  ّهناف  هیلاوم  عم  هّللا  هرـشح  جرف  كاخ  ةربقم  یف  هنفد  ترـشاب  مق و  ةدلب 

. ۀماعلا
. ۀفورعملا هقرطب  یعفاشلا  ینامیلا  يدیبزلا  یلدهالا  دواد  خیشلا  ۀمالعلا  ۀماعلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 

. ةروهشملا هقرطب  یلبنحلا  یقوزرملا  یلع  خیشلا  ۀمالعلا  ۀماعلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
ریغ یلا  هتبث  یف  ةروکذملا  ۀفورعملا  هقرطب  یکلاملا  یبرغملا  یناتکلا  ّیحلا  دبع  دّمحم  دّیـسلا  ظفاحلا  ثّدحملا  ۀمالعلا  هنع  يورا  نمم  و 

. مهمالعأ نم  کلذ 
كرتی نأ ال  هدـجم  ماد  هیلع  طرتشا  ماـتخلا  یف  اـهریغ و  قرطلا و  هذـهب  مهبتک  رئاـس  موقلا و  حاحـص  ینع  يوری  نأ  زیجتـسملا  باـنجلف 

لوقع اهلّمحتت  ام ال  يوری  نا ال  هریغ و  نع  حیحـصلا  صیخـشت  یف  يرحتلاب  ۀـیاورلا  یف  ثبـشتلا  ثیداحالا و  لقن  یف  طایتحالا  مزحلا و 
رّمشی نأ  نانوی و  ۀفسلف  ۀکیح  نافرعلا و  ۀجسن  نم  تردص  ام  وا  نامزلا  اذه  تایهتـشمب  ۀمئالا  انیلاوم  ثیداحأ  لّوأی  نأ ال  نامزلا و  ءانبأ 

نم بستکم  مهملع  و  ةالولا ، ةادهلا  مهناف  مالّسلا  مهیلع  مهیلإ  بولقلا  بذجی  نأ  مانالا و  نیب  اهتعاشا  لوسّرلا و  لآ  مولع  رشن  یف  لیذلا 
. رشبلا غامد  ةرخبأ  نع  تثعبنا  تالیخم  ءامسلا و  نم  لزن  ملع  نیب  قرف  مکف  ۀیوبنلا  ةاکشملا 

ةرایز رجهی  نا ال  هتاهباشتم و  هتامکحم و  هتایآ  یف  ّربدتلا  فیرشلا و  نآرقلا  ةوالت  ثیدحلا و  ریسفتلا و  ۀعلاطمب  هتکرب  هللا  مادأ  هیـصوا  و 
لمأتی روبقلا و  لهأ  ةرایزب  ربتعی  نا  نطابلا و  یفـصی  بلقلا و  رینی  امم  قیفوتلا و  تابجوم  نم  اهناف  مهدـالوا  مالّـسلا و  مهیلع  ۀـمئالا  روبق 
مهناف مهقح  یف  ّربلا  ۀـیمطافلا و  ۀـیرذلا  ۀلـصب  هیلع  اوراص و  نیاف  اوناک  نیا  اوراص و  فیکف  اوناک  فیک  اوراص و  امف  اوناک  نم  مهنا  یف 
دییـشت یف  امیـس  فینـصتلا  فیلأتلا و  رجهی  نا ال  باتکلا و  ءانرق  مه  عئادوب  فیکف  ۀعیدولا  ۀـیاعر  یعدولا  مزلی  قلخلا و  نیب  ةوبنلا  عئادو 

نم ءوسب  نینمؤملا  رکذ  نع  یلخ  سلجم  يری  امّلق  هناف  مهیداون  یف  لوخدلا  سانلا و  عم  ةرـشاعملا  للقی  نأ  بهذملا و  جـیورت  نیدـلا و 
تدسفا یتلا  راصعالا  هذه  یف  ۀثداحلا  نوئـشلا  ۀیـسایسلا و  رومالا  یف  لخادی  نا ال  اهنم و  هّللا  انمـصع  ءارتفالا  تهبلا و  ۀمیمنلا و  ۀبیغلا و 
ةافانملا مدع  معز  لاخ و  نم  یلع  رمالا  طلتخا  و  رخآ ، فرط  یف  نیدلا  نأ  امک  فرط  یف  اذه  ۀسایـسلا  هّللا و  دابع  یعاو  ایندـلا  نیدـلا و 

نم اوجرأ  امک  تامملا  دعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  ۀجاحلا  دیدش  یناف  ناظملا  یف  ءاعدـلا  نم  یناسنی  نا ال  هالع  ماد  هنم  وجرأ  و  امهنیب ،
. نیمآ نیمآ  هتاداس  ۀعافش  هتاجانم و  ةوالح  هقاذأ  نیرادلا و  ریخ  هّللا  هقزر  یلاعت  هّللا  ءاشنإ  هاسنأ  نأ ال  یلاعت  هلضف 

یـشعرملا ینیـسحلا  نیدـلا  باهـش  یلاعملا  وبأ  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهبابب  فکاـعلا  ةراـهطلا و  ةوبنلا و  تیب  لـها  مولع  مداـخ  هرّرح 
نیعمجأ مهیلع  همالس  هّللا و  تاولـص  دّمحم  لآ  ّشع  ۀمئالا و  مرح  ۀفرـشملا  مق  ةدلبب  نیعیبّرلا 1370  یناث  لهتـسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا 

. امّلسم ایّلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 519 

http://www.ghaemiyeh.com


یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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