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( يزیربت یکلم   ) هالصلا رارسا 

باتک تاصخشم 

تافو خـیرات  اضر  هداز ، بجر  مجرتم : داوج - ازریم  یکلم  يزیربت ، هدنـسیون : فلتخم  تاعوضوم  عوضوم : ةالـصلا  رارـسأ  باـتک : ماـن 
مراهچ پاـچ : تبون  1420 ه ق  رـشن : خیرات  يدازآ  مایپ  تاراشتنا  رـشان :  1 دلج : دادـعت  يریزو  عطق : یـسراف  نابز : 1343 ه ق  فلؤم :

ناریا نارهت - پاچ : ناکم 

( همدقم )

لماک فراع  رثا  ةولصلا » رارسا   » فیرش باتک  دوشیم ، ناگدنناوخ  روضح  میدقت  نآ  ۀمجرت  کنیا  هک  یباتک  میحرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
فجن مزاع  تامدقم ، لیـصحت  زا  سپ  و  دـش ، دـلوتم  زیربت  رد  یکلم  موحرم  تسا . يزیربت  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  جاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم 

. دومن يرپس  شناد  ملع و  لیصحتب  رهش  نیا  رد  ار  یناوج  نارود  و  [ 1 ، ] تشگ فرشا 
نافرع و رد  یناسارخ و  مظاک  دـمحم  الم  دـنوخآ  موحرم  لوصا ، رد  و  ینادـمه ، اضر  اـقآ  جاـح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  هقف ، رد  ناـشیا  داتـسا 

. تسا هدوب  نیعمجا ، مهیلع  هّللا  ناوضر  ینادمه ، یلق  نیسح  الم  موحرم  كولس ، قالخا و 
رطاخب لاس 1329  رد  تخادرپ و  سوفن  بیذهت  ماکحا و  جیورت  هب  زیربت  رد  و  دمآ ، ناریا  هب  يرمق  يرجه  لاس 1321  رد  یکلم  موحرم 

هزوح  لیکشت  رد  دومن و  ترجاهم  مق  هب  زیربت  عاضوا  ندوب  دعاسمان 
______________________________

باتک و  يرهف ، دمحا  دیس  ياقآ  بانج  ملق  هب  هّللا  ءاقل  ۀلاسر  فیرش  باتک  ۀمدقم  زا  دوشیم  ناشیا  لاح  حرـش  هب  طوبرم  هک  هچنآ  [ 1]
. تسا هدش  سابتقا  اردص  الم  رب  رخأتم  ءافرع  ءامکح و 

 4 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
. تشاد یئازسب  مهس  دش  سیسأت  هیلع  هّللا  ناوضر  يرئاح  میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  تمهب  هک  مق  یلعف  هیملع 

. دش هدرپس  كاخب  مق  ناخیش  ةربقم  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  لاس 1343  رد  یکلم  موحرم 
: دنکیم نایب  نینچ  ار  راوگرزب  نآ  تلحر  تیفیک  هّللا  ءاقل  ۀلاسر  فیرش  باتک  ۀمّدقم  رد  يرهف  دمحا  دیس  جاح  مالسالا  ۀجح 

دجسم زا  دومرف  هک  دوب  یکلم  موحرم  ناتسود  زا  هک  هرـس  سدق  یمق  یمطاف  نیـسح  اقآ  جاح  ياقآ  موحرم  عرو  دباع  دهاز  زا  مدینـش  »
ناشیا زا  هک  یتلاسک  ۀقباس  اب  نم  دومرف : تسا ، هدش  وت  لاح  يایوج  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  هک  دنتفگ  نمب  لزنم  رد  متشگزاب  نارکمج 

رتسب رد  هزیکاپ  كاپ و  هتسب و  باضخ  هدرک و  مامحتسا  ناشیا  مدید  دوب ) هعمج  رـصع  دومرف  منامگب  و   ) متفر شتمدخب  هلجع  اب  متـشاد 
دناوخ ار  هیحاتتفا  تاریبکت  ياعد  درک و  هماقا  ناذا و  نتفگ  هب  عورش  رتسب  نایم  رد  تسا . رـصع  رهظ و  زامن  يادا  ةدامآ  هداتفا و  يرامیب 

درک ». زاورپ  سدق  ملاعب  شسدقا  ندب  زا  شسدقم  حور  ربکا  هّللا  تفگ  دیسر و  مارحالا  ةریبکت - هب  هک  نیمه  و 
هنوگ نامه  هکنیا  نآ  و  متـسه ، ياهمدـقم  نایب  زا  راچان  مزادرپب  باتک  یفرعمب  هکنیا  زا  لبق  باتک ، نیا  دوخ  دروم  رد  مه  ینخـس  اـما  و 

ارم نم  ةدـنب  یلثم ،، کـلعجا  یّتح  ینعطا  يدـبع  دـیامرفیم : دوخ  ناگدـنب  هب  باـطخ  قح  سدـقا  تاذ  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  هک 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و  منادرگ . دوخ  لثم  ار  وت  ات  امن  تعاطا 

یّتح  لفاّونلاب  ّیلا  بّرقتی  دبعلا  لازی  ال 
 5 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

 ... اهب شطبی  يّذلا  هدی  هب و  رصبی  يّذلا  هرصب  هب و  عمسی  يّذلا  هعمس  تنک  هتببحا  اذاف  هّبحا ،
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وا شوگ  مرادـب  تسود  ار  وا  هک  هاگنآ  سپ  مرادـب . تسود  ار  وا  هک  اجنآ  ات  ددرگیم  کیدزن  نمب  لفاون  ماـجنا  ۀطـساوب  هدـنب  هتـسویپ 
هچ ره  دربیم ...  نیئاپ  الاب و  هک  تشگ  مهاوخ  وا  تسد  و  دـنیبیم ، نآ  اب  هک  تشگ  مهاوخ  وا  مشچ  و  دونـشیم ، نآ  اـب  هک  دـش  مهاوخ 

لامعا و رد  يراگدرورپ  تیبوبر و  تیـصاخ  ددرگ ، رتشیب  ادـخب  هدـنب  یکیدزن  برق و  و  دوش ، رتلماک  ناسنا  یگدـنب  تیدوبع و  ماـقم 
. دوشیم رتشیب  وا  لاوقا 

تیبوبر و نآ  تقیقح  هک  تسا  ياهرهوج  یگدنب  ۀّیبوبّرلا ، اههنک  هرهوج  ۀـّیدوبعلا  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هنوگنامه  و 
ادـخ ةدـید  شاهدـید  و  ادـخ ، شوگ  شـشوگ  و  ادـخ ، تسد  شتـسد  هک  دـسریم  ياهبترم  هب  تیدوـبع  رثا  رب  هدـنب  تسا ، يراـگدرورپ 

ددرگیم وا  بیصن  ياهرهب  دراد  یتسه  ملاع  رس  ات  رـس  رب  قح  سدقا  تاذ  هک  ياهقلطم  تیالو  نآ  زا  هک  تسا  هبترم  نیا  رد  ددرگیم و 
ناکلاس و  دنتسه ، هار  نیا  ناورهر  مدقم  فص  رد  وا  ءایلوا  یهلا و  ءایبنا  هک  دوشیم ، لصاح  شیارب  سفنا  قافآ و  رد  فرـصت  تردق  و 

ام رگا  و  دنراد ، رارق  يدـعب  بتارم  رد  دـناهتفرگ  يراگدرورپ  یگدـنب  تیدوبع و  زا  هک  ياهرهب  بسحب  کی  ره  قحب  نافراع  هّللا و  یلإ 
هدومن و دوخیب  دوخ  زا  ار  ناسنا  دروخرب  کی  رد  ناـنآ  و  دراذـگیم ، رثا  اـهلد  رد  ردـق  نیا  یهلا  ءاـیلوا  ناربماـیپ و  نانخـس  هک  مینیبیم 

رتنیئاپ بتارم  میرذگب و  هک  هبترم  نیا  زا  تسا ، هتفهن  اهنآ  مالک  رد  هک  تسا  یتیالو  رثا  تیصاخ و  نیمه  ةرمث  دنشکیم  دوخ  تمـسب 
هّللا  یلإ  ناکلاس  ءافرع و  زا  ناگرزب  نانخس  رد  ار  رثا  نیا  زاب  میهد  رارق  تقد  دروم  ار 

 6 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
الاب رد  هک  یتیالو  تیـصاخ و  رثا و  نامه  زج  نیا  و  مینکیم ، هدـهاشم  نانیا  ياههتـشون  رد  ار  ینیـشن  لد  توارط و  یگزات و  و  مینیبیم ،

ياهقلطم تیالو  نامه  زا  يوترپ  رما ، نیا  و  تسین ، دـناهتفای  تسد  نادـب  راگدرورپ  تیدوبع  تعاطا و  ۀطـساوب  نانیا  دـش و  هراشا  نادـب 
ناسنا حور  قمع  ات  هتفرگ و  دوخب  یئادـخ  گنر  ناشنانخـس  هتفات و  اهنیا  ناج  رب  هک  دـباییم  دوجو  شاـب  دـیوگب  هک  هچ  رهب  هک  تسا 

رد يرثا  الصا  یلو  دونشیم ، ینوزوم  ظعاوم  زغن و  ابیز و  نانخـس  ناسنا  هاگ  مینیبیم  هکنیا  و  دزاسیم ، بلقنم  ار  یمدآ  و  دنکیم ، ذوفن 
زج يزیچ  دزاسیم  بلقنم  ار  یمدآ  هرابکیب  و  دوشیم ، اپب  ناسنا  دوجو  رد  ینافوط  هلمج ، کی  ندینـش  اب  هاگ  و  دراذگیمن ، ياجب  ناسنا 

. تسین رما  نیمه 
قمع ات  هک  اقح  تسا  هتخوس  لد  یکلاس  و  لدبحاص ، یفراع  ۀـماخ  رثا  نوچ  تسا و  هلوقم  نیمه  زا  مه  ةولـصلا » رارـسا   » فیرـش باتک 

رد روضح  راگدرورپ و  ءاقل  قاتـشم  ار  ناسنا  و  دزادـنایم ، شراک  تبقاـع  رکفب  ار  یمدآ  و  دـنازرلیم ، ار  لد  دـنکیم و  رثا  ناـسنا  حور 
باتک ۀمدقم  رد  يرهف  دمحا  دیس  جاح  مالـسالا  ۀجح  لقنب  انب  هکیلاح  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  و  دزاسیم ، لالجلا  وذ  ترـضح  رـضحم 
دجهت يارب  هک  اـهبش  موـحرم  نآ   » تسـشنیم یکلم  موـحرم  ینوریب  رد  هک  يدزی  مالـسالا  ۀـجح  موـحرم  زا  هّللا  ءاـقل  ۀـلاسر  فـیرش 
سپـس درکیم ، هیرگ  اعد ، هدجـس و  لیبق  زا  باوخ ، زا  نتـساوخرب  بادآ  تاروتـسد و  يارجا  نمـض  باوختخر  رد  یتدم  تساوخیمرب 

تشاذگیم و راویدب  رس  دناوخیم و  ار  ضرالا ...  تاومسلا و  قلخ  یف  نا  تایآ  و  درکیم ، هاگن  نامسآ  فارطا  هب  دمآیم و  لزنم  نحصب 
دشیم  هدامآ  نتفرگ  وضو  يارب  هاگنآ  درکیم ، هیرگ  یتدم 

 7 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
رگید دـشیم  دـجهت  لوغـشم  دیـسریم و  شیالـصمب  نوچ  نتخاـس  وضو  زا  سپ  درکیم و  هیرگ  یتدـم  تسـشنیم و  ضوح  راـنک  رد  و 

نیئاکب ءزج  ار  ناشیا  یـضعب  هک  اجنآ  ات  هتـشاد  اهتونق  اصوصخم  اهزامن و  رد  ینالوط  ياههیرگ  ناشیا  دـشیم ، بلقنم  یلیخ  شلاـح 
دناهدروآ ». رامشب  رصع 

کی یتح  رمع  مامت  رد  هک  ام  لاثما  ام و  نخـس  نوچ  مه  شنخـس  ایآ  دیوگب  نخـس  يرادهدنز  بش  دـجهت و  زا  هک  هاگنآ  یـسک  نینچ 
؟ دوب دهاوخ  میاهدوبن  نینچ  بش 

راوگرزب نیا  تاـشیامرف  و  درب ، دـهاوخ  یپ  تقیقح  نیا  هب  فیرـش ، باـتک  نیا  ۀـعلاطم  زا  سپ  هدـنناوخ  دوـخ  هک  منک  هاـتوک  ار  نخس 
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. درک دهاوخ  تابثا  ار  هتفگ  نیا  قدص 
ناورهر هب  ار  همجرت  نیا  دوب  ربیخ  گرزب  حـتف  و  مالـسا ، ناگدـنمزر  يزوریپ  اب  نراـقم  همدـقم  نیا  شراـگن  باـتک و  حیحـصت  نوچ  و 

یگدـنبب و رازراک  ۀنحـص  رد  اهزور  تدابع و  بارحم  رد  اهبش  وا  نوچ  مه  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  ربیخ ، گرزب  حـتاف  هار  یعقاو 
نیملـسم مالـسا و  بیـصن  نیون  یحتف  و  دـندوشگ ، رگید  يربیخ  نرق ، هدراـهچ  تشذـگ  زا  سپ  و  دنتـسه ، لوغـشم  راـگدرورپ  تداـبع 

. مرادیم میدقت  دندومن 
هدازبجر  اضر  سدقم - دهشم 

 8 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
رـس ینیمخ  ماما  نک . هعلاطم  ار  هّرـس  سدـق  يزیربت  یکلم  داوج  ازریم  جاح  هّللاب  فراع  ردـقلا  لیلج  خیـش  بتک  رـصاعم  ياملع  زا  و  ... 

ةولّصلا ص 68 
 9 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

« میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  »

« تراهط رارسا  زا  یضعب  نایب  رد  »

هراشا

هتخادرپ و نآ  رارسا  زا  یـضعب  رکذب  ادتبا  ام  و  [ 1  ] تسا زامن  ياهدیلک  زا  هدش  حیرـصت  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  تراهط  هک  نادب 
میرادیم نایب  ار  هلئسم  نیا  دنچ ، یلوصف  باوبا و  رد 

دیآیم مزال  تراهط  تقیقح  رد  رکفت  زا  ار  لقاع  هک  هچنآ  هب  هراشا  رد  لوا  باب 

رد هک  یتایآ  رد  تسا  تفاظن  رد  ینطاب  يرهاظ و  تداعـس  هک  تسناد  هاگ  ره  دـشیدنیب و  تراهط  ةرمث  تقیقح و  رد  دـیاب  لقاع  ناسنا 
: دیامرفیم هک  هفیرش  ۀیآ  نیا  رد  صوصخب  دیامن و  رکفت  هدیسر  ادخ  باتک  رد  هنیمز  نیا 

(6 هدئام -  ) ْمُکَرِّهَُطِیل ُدیُِری  ْنِک�ل  َو  ٍجَرَح  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ّللا 
�

ُه ُدیُِری  ا�م 
______________________________

تیاور ص )  ) مالـسا راوگرزب  لوسر  زا  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  ع )  ) هّللا دـبع  یبا  زا  ینیلک  زا  ءوضو  باب  لیاسو  رد  هکناـنچ  [ 1]
. تسا هدیسر  هنیعب  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  قودص  زا  نینچمه  و  خلا ، ءوضولا  ةولصلا  حاتتفا  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدومن 

 10 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
. دنادرگ هزیکاپ  ار  امش  ات  دهاوخیم  نکل  دهد و  رارق  يراوشد  یتخس و  هنوگچیه  نید ) رد   ) امش يارب  هتساوخن  ادخ  همجرت :

قح سدقا  تاذ  تبحم  يانعم  دیامنب و  نآ  همیمـض  ار  ( 180 هبوت -  ) َنیِرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ّللا 
�

ُه َو  دیامرفیم : هک  ار  رگید  ۀفیرـش  ۀیآ  نیا  دعب  و 
رما نیا  ۀیاس  رد  هک  تسا  هدـنب  لد  زا  اهباجح  اههدرپ و  نتـشادرب  راگدرورپ  ترـضح  یتسود  بح و  ةرمث  هک  دـنادب  هدومن و  لقعت  ار 

نامیا فصن  تراهط  [ 1 « ] نامیالا فصن  روهطلا  : » دیامرفیم هک  فیرش  ثیدح  نآ  رد  سپس  و  دباییم ، تسد  تداعـس  رون و  هب  یمدآ 
اهیکاپان بجوم  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  نتـشگ  كاپ  ندش و  یلاخ  روهط »  » زا دارم  هک  دسریم  هجیتن  نیاب  اهنیا  ۀعومجم  زا  درگنب ، تسا 

نامیا لاثم  ناونعب  تسا ، ینطاب  يرهاظ و  لیاضف  هب  سفن  نتسارآ  زا  ترابع  نامیا  رگید  فصن  و  ددرگ . یمدآ  نطاب  رهاظ و  تافاثک  و 
هب بلق  نامیا  نینچمه  تسا ، وکین  هحلاص و  لامعا  رطع و  هب  نآ  نتـسارآ  و  یـصاعم ، زا  بانتجا  وضو و  ۀطـساوب  ندـب  تراهط  هب  ندـب 
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یمدآ ناهن  ّرـس و  نامیا  و  تسا ، یئادـخ  قالخاب  قلخت  هب  نآ  نتـسارآ  هلیذر و  قالخا  زا  نآ  يزاس  كاپ  هیکزت و  ۀطـساوب  لد  تراهط 
ياهباجح زا  نتشادرب  هدرپ  مولعم و  وحص  موهوم و  یفن  رگید  ترابعب  ادخ و  دای  هب  نآ  نتسارآ  تسا و  ادخ  ریغ  هک  هچنآ  یـشومارفب 

. تسا لامج 
هدیمهف اجک  زا  تراهط  يارب  روکذم  يانعم  نیا  و  تسا ، ثادحا  اهتفاثک و  زا  ندب  نتخاس  كاپ  تراهط  ءاهقف  فرع  رد  هک  یئوگب  رگا 

؟ دوشیم
______________________________

(. نامیالا رطش  ءوضولا   ) دومرف ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  ءوضو  باب  ۀعیشلا  لئاسو  [ 1]
 11 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

نآ زا  سپ  هک  دـنکیم  تیافک  هنیمز  نیا  رد  سمـشلا  ةروس و  ۀـیآ  نامه  لقن  اما  دـیآیم : تسدـب  لقع  لـقن و  زا  تقیقح  نیا  میوگیم 
: دیامرفیم قح  سدقا  تاذ  میظع ، ياهدنگوس 

. ا�ها�ّسَد ْنَم  َبا�خ  ْدَق  َو  ّکَز .
�

ا�ها ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق 
. دومن هدولآ  ار  نآ  هکنآ  تشگ  هرهبیب  و  تخاس . كاپ  دومن و  هیکزت  ار  سفن  نیا  هک  سک  نآ  دش  راگتسر  قیقحت  هب  همجرت :

نامیا فصن  ار  تراهط  ام  هک  یتقو  تسا و  رتمهم  ندـب  تراهط  زا  بتارمب  بلق  تراهط  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  دـیکأت  همه  نیا 
رد يدوز  نیمهب  تشاد و  دـهاوخ  رب  رد  دـشاب  نطاـب  تراـهط  ناـمه  هک  تسا  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  هک  ار  هچنآ  املـسم  میتسناد 

. دمآ دهاوخ  دشاب  تقیقح  نیا  رب  لاد  احیرص  هک  ار  هچنآ  هدیسر  باب  نیا  رد  هک  يرابخا 
تسا وت  رواجم  هک  ار  یناکم  تراهط  وت  زا  وا  هک  رما  نیا  رد  یشاب و  هتشاد  رظن  دم  ار  یلاعت  قح  ترـضح  فطل  وت  رگا  یلقع : لیلد  اما 

نیا زا  یئامن ، لمأت  هتـساوخ  وت  زا  دشابیم  وت  تقیقح  يارب  یتسوپ  رـشق و  ۀلزنمب  هک  ار  یندـب  تسا و  وت  نت  رب  هک  ار  یـسابل  یگزیکاپ  و 
یگزیکاپ هب  هدوبن و  هجوتیب  تبلق  تراهط  هب  املـسم  قح  سدـقا  تاذ  هک  دوشیم  لصاح  تیارب  یعطق  ملع  یـسریم و  هجیتن  نیاـب  روما 

. دراد هجوت  تسین  سایق  لباق  الصا  يرهاظ  تافاثک  اب  شیکاپان  تثابخ و  هک  يونعم  ياهتفاثک  اهیگدولآ و  زا  تنطاب 
12 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

یلخت بادآ  رد  مود  باب 

هراشا

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  و 

بحتسم هچ  بجاو و  هچ  نآ  يرهاظ  بادآ  رد  لوا  لصف 

: تسا يدنچ  روما  نآ  و 
. دشاب هدیشوپ  اپ  قاس  ات  فان  زا  هک  تسنآ  رتهب  دنیبن و  یمرحمان  ار  شتروع  هک  دنیشنب  ياهنوگب  یلخت  ماگنه  رد  هکنیا  هلمج  نآ  زا 

یبسانم ناکم  یلخت  يارب  و  دیوشب ، بآ  اب  سپس  هدومن و  زیمت  گنس  اب  ادتبا  ار  طیاغ  جرخم  دیوشب و  بآ  اب  ار  لوب  جرخم  هکنیا  رگید 
حارتسم هب  ندش  دراو  ماگنه  رد  دنکفا و  تروص  يور  هب  ياهچراپ  هکئالم  زا  ءایح  دب و  يوب  زا  زیهرپ  يارب  دناشوپب و  ار  رس  دنک و  ادیپ 

: دناوخب ار  اعد  نیا  دورو  ماگنه  رد  و  درادب ، مدقم  ار  تسار  ياپ  جورخ  ماگنه  رد  ار و  پچ  ياپ 
. میجّرلا ناطیّشلا  ثبخملا  ثیبخلا  سّجنلا  سجّرلا  نم  هّللاب  ذوعا  هّللا  مسب 
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نطاب و  رهاظ و  يدیلپ  زا  مربیم  هانپ  وا  دایب  ادخ و  مانب  همجرت :
 13 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

. دشاب هدش  هدنار  ناطیش  هک  تثابخ  ۀیام  ثیبخ و 
: دیوگب یلخت  ماگنه  و 

ءاجنتـسا ماگنه  و  زاس ، میاراوگ  ماهدروخ  هک  یماعط  امن و  رود  نم  زا  ار  ررـض  اهلاراب  همجرت : یماعط  ینأـّنه  يذـالا و  یّنع  بهذا  ّمهّللا 
: دیوگب

. مارکالا لالجلا و  اذ  ای  کنم  بّرقی  امل  ینّقفو  راّنلا و  یلع  اهمّرح  یتروع و  رتسا  یجرف و  نّصح  ّمهّللا 
رادب قفوم  ددرگ  وتب  برقت  ۀیام  هک  هچنآ  رب  ارم  امرف و  مارح  شتآ  رب  رادهدیشوپ و  ار  نآ  راد و  نوصم  هانگ  زا  ار  متروع  اهلاراب  همجرت :

. يراوگرزب لالج و  بحاص  يا 
: دیوگب دلامب و  مکش  هب  تسد  تساوخرب  هک  یماگنه  تجاح و  ءاضق  زا  سپ  و 
. يولبلا نم  ینافاع  یبارش و  یماعط و  ینّأنه  يذالا و  یّنع  طاما  يّذلا  هّلل  دمحلا 

هب ارم  ضرم  ـالب و  زا  تخاـس و  میاراوـگ  ار  میاذـغ  تخاـس و  رود  نم  زا  دوـب  تیذا  ررـض و  ۀـیام  هچنآ  هک  ار  یئادـخ  ساپـس  همجرت :
. تشاد تمالس 

: دیوگب حارتسم  زا  جورخ  ماگنه  و 
. ۀمعن اهل  ای  ۀمعن  اهل  ای  ۀمعن  اهل  ای  يذا  یّنع  جرخا  هتّوق و  يدسج  یف  یقبا  هتّذل و  ینفّرع  يّذلا  هّلل  دمحلا 

نم زا  دوب  ررـض  ۀیام  هک  هچنآ  تشاذگ و  یقاب  مندب  رد  ار  اذغ  نآ  يژرنا  دـیناشچ و  نمب  ار  ماعط  تذـل  هک  ار  یئادـخ  ساپـس  همجرت :
جراخ 

 14 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
. نیا تسا  یتمعن  گرزب  هچ  نیا ، تسا  یتمعن  گرزب  هچ  نیا ، تسا  یتمعن  گرزب  هچ  تخاس ،

یئاهناکم رادهویم و  ناتخرد  ریز  و  اههار ، ۀـنایم  بآ و  يوج  رد  یلخت  زا  هک  تسیاـبیم  نینچمه  تسا ، ءاربتـسا  یلخت  بادآ  ۀـلمج  زا  و 
اهناتـسربق لزانم و  برد  لثم  دوشیم  نیرفن  نعل و  بجوم  اجنآ  رد  تجاح  ءاضق  هک  یئاج  تسا و  نامدرم  تساخرب  تسـشن و  لحم  هک 

هلبق و هب  تشپ  هلبقب و  ور  و  تسا ، رتدیدش  یهن  دکار  بآ  رد  هک  دکار  يراج و  بآ  رد  عارذ و  لهچ  رد  عارذ  لهچ  دجاسم  ۀناتـسآ  و 
ۀنال رد  نیئاپ و  هب  یعفترم  لـحم  زا  اـی  هداتـسیا و  لاـح  رد  لوب  تخـس و  نیمز  رد  لوب  دیـشروخ و  هاـم و  هب  ور  داـبب و  تشپ  داـبب و  ور 

مکحب رگم  نتفگ  نخـس  ندومن و  كاوسم  ندـیماشآ و  ندروخ و  حارتـسم و  رد  داـیز  نتـسشن  زا  نینچمه  دـنک ، يراددوـخ  تاـناویح 
تسد رد  هدش  شقن  نآ  رب  ادخ  مان  هک  يرتشگنا  هک  یلاح  رد  پچ  تسدب  ءاجنتسا  تسار و  تسدب  ءاجنتسا  و  ادخ ، رکذ  ای  ترورض و 

ءامـسا ناوتیم  و  تسا ، هدش  حیرـصت  روما  نیا  مامت  هب  یمالـسا  صوصن  رد  و  تسا ، هدش  یهن  رتشگنا  نیا  اب  حارتسم  رد  لوخد  دراد و 
يراج مه  دراوم  نیا  رد  ار  مکح  نیمه  تخاس و  قحلم  ادـخ  مساـب  مه  ار  نآرق  اـی  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

. دومن
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رما نیا  رد  رکفت  تربع و  رد  مود  لصف 

هک هدشن  یـضار  مه  يدراوم  نینچ  رد  یتح  قح ، سدـقا  تاذ  هک  دـنیبب  هدومن و  رکفت  یلاعت  قح  ترـضح  فطل  تمظع  رد  هکنیا  لوا 
تسا و هدومن  نیعم  یماکحا  شتانکـس  تاکرح و  مامت  يارب  مه  لاح  نیمه  رد  دـشاب و  لفاغ  اعد  رکذ و  تمکح و  دـیاوف  زا  تما  نیا 
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لمهم وا  اهنیا  لاثما  هزور و  زامن و  لـثم  یمدآ  ۀـیلاع  تـالاوحا  گرزب و  لاـمعا  رد  هک  دـسریم  هجیتن  نیاـب  تقیقح  نیا  كرد  زا  سپ 
: دومرف هک  دربب  یپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ۀتفگ  نیا  قدصب  هتشگ و  نایب  شیارب  اهنآ  تایئزج  مامت  هدشن و  هتشاذگ 

هکنیا رگم  دوبن  دوش  شتآب  امـش  یکیدزن  ثعاب  قح و  سدقا  تاذ  زا  امـش  يرود  ای  تشهب و  ادـخب و  امـش  برقت  ۀـیام  هک  يزیچ  چـیه 
. ار كدنا  تحارج  ۀید  شرا و  یتح  متشاد  نایب  امش  يارب 

رما نیا  تیاـعر  هب  شراـتفر  لاـمعا و  عیمج  رد  دوـشیم و  اـشوک  تسا  رثؤـم  لاـح  نیا  تبقارمب  شقیفوـت  رد  هک  یلاـمعا  ندـیمهف  رد  و 
. تسا هدش  شبیصن  يریثک  ریخ  تفای  تسد  تقیقح  نیاب  دش و  هدوشگ  شیارب  زار  نیا  رگا  و  دزادرپیم ،

هوجو  زا  هک  هچنآ  ماجناب  یلخت  ماگنه  رد  یمدآ  رگا  لاثم  ناونعب 
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دوشیم و وا  رگید  لاـمعا  اـهراک و  رد  وا  قیفوت  ثعاـب  دوخ  نیا  دوش  قفوم  هدـش  هتـساوخ  وا  زا  تربع  ءاـعد و  هجوت و  رکذ و  تمکح و 
نآ زاب  هنوگ  نیمه  دباییم و  ماجنا  هتساوخ  وا  زا  قح  سدقا  تاذ  هک  هنوگنادب  دراد  رما  نیا  اب  تبـسانم  یهجوب  هک  یتانکـس  تاکرح و 
مه عنام  نآ  هک  دیآ  راک  رد  یعنام  هکنیا  رگم  دـباییم  رارمتـسا  قیفوت  نیا  دوشیم و  يدـعب  لمع  ماجنا  يارب  وا  قیفوت  ببـس  یمود  لمع 
دوخ راتفر  لامعا و  زا  لیبق  نیا  رد  ناسنا  رگا  و  دوب ، دـهاوخن  يرگید  زیچ  رـضاح  نامز  نامه  ای  لـبق و  رد  یبلق  اـی  یندـب  لـمع  رثا  زج 

تافآ زا  تفرگ و  ماـجنا  یحیحـص  لـمع  هاـگ  ره  دوشیم و  شرگید  لاـمعا  حیحـصت  رد  يداـیز  تاریخ  بجوم  نیا  تخادرپ ، تبقارمب 
. تسا هتشاد  ملاع  نیا  رد  هک  یتروص  نآ  زا  ریغ  دوب  دهاوخ  تمایق  خزرب و  رد  ینیع  یلاع  ياهتروص  لمع  نآ  يارب  دنام ، نوصم 

ملع و  دمآ . دهاوخ  رد  یتشهب  ياهتمعن  تروصب  ای  و  دوب ، دهاوخ  شبحاص  سینا  دـمآ و  دـهاوخ  رد  امیـس  شوخ  یناوج  تروصب  الثم 
: دراد يروما  نایب  هب  زاین  نآ  قیدصت  لامجا و  نیا  لیصفتب 

. دوش یهتنم  للعلا  تلع  هب  اهتلع  ۀمه  بابسالا و  ببسم  هب  اهببس  ۀیلک  هکنیا  ات  تسا  یتلع  ببس و  ءیش  ره  يارب  هکنیا  لوا  بلطم 
. تسا یصاخ  تبسانم  یلولعم  تلع و  ره  نیب  هکنیا  رگید  بلطم 

مه تسا  هدوب  ملاع  نآ  اب  بسانتم  یتروصب  يدوجو  نیـشیپ ، ۀـیلاع  ملاوع  رد  ملاع ، نیا  لاوحا  نایعا و  زا  يدوجوم  ره  يارب  هکنیا  موس 
هتـشاد ملاوع  نآ  اب  بسانت  هک  یتروص  دوجو و  هب  يدـعب  ملاوع  تمایق و  خزرب و  ملاع  رد  يرثا  دوجو و  زین  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  نینچ 

. دوب دهاوخ  دشاب ،
 17 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

، یهلا کلامم  رد  قح  سدـقا  تاذ  تاریخ  ۀـضافا  ۀلیـسو  رگید و  یـضعب  اب  اهنیا  زا  یـضعب  طبار  ملاوع و  نیا  مامت  ظفح  نارازگراک  و 
. دنوشیم هدیمان  هکئالم 

مامت هصالخ  تواقـش و  تداعـس و  روصت  ضغب و  بح و  هدارا و  مزع و  ناسنا و  يرایتخا  تانکـس  تاکرح و  عیمج  هکنیا  رگید  بلطم 
زا يرهاظ  يرما  ای  بلق ، تالاوحا  أشنم  و  دوشیم ، یـشان  نآ  تافـص  زا  هدوب و  بلق  تالاوحا  زا  يرثا  یمدآ  ءاضعا  تانکـس  تاـکرح و 
رد هک  یقالخا  بضغ و  توهـش و  لایخ و  لثم  تسا  ینطاب  يرما  اـی  تسا و  ساوح  صوصخب  یمدآ  ءاـضعا  حراوج و  راـتفر  لاـمعا و 

رگا هک  دـیآیم  دـیدپ  بلق  رد  نآ  زا  يرثا  دومن  كرد  ساوـح  ۀلیـسوب  ار  يزیچ  یمدآ  هاـگ  ره  اذـل  و  تسا . هدـش  بکرم  یمدآ  جازم 
دومن و ناروف  توهـش  رگا  نینچ  مه  یگریت ، تسا و  تملظ  دشاب  رـش  رگا  ءافـص و  تسا و  رون  رثا ، نآ  دشاب  ریخ  هدش  كرد  هک  هچنآ 

رگید زیچ  هب  يزیچ  زا  لایخ  لاقتنا  رد  هدـنام و  یقاب  راثآ  نیا  دوشیم و  لصاح  بلق  رد  نآ  زا  يرثا  دـش ، راتفرگ  يروخرپ  هب  یمدآ  الثم 
ضراع بلق  رب  هک  یبابـسا  راثآ  رثا  رب  دوشیم و  لقتنم  رگید  لاح  هب  یلاـح  زا  مه  یمدآ  بلق  لاـیخ ، لاـقتنا  بسحب  و  دـنکیم ، کـمک 

تسا یبلق  تاروطخ  نیمه  دوشیم  لصاح  یمدآ  بلق  يارب  هک  يرثا  نیرتیصوصخ  تسا و  لوحت  رییغت و  رد  هتسویپ  یمدآ  بلق  دوشیم 
ترفن قوش و  و  درذگیم ، یمدآ  لد  رد  رکذت  ای  ددـجت و  لیبس  رب  هک  تسا  يدای  هشیدـنا و  رکف و  نامه  تاروطخ ، نیا  زا  دوصقم  هک 
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یبلق تاروطخ  نیمه  زا  مزع  هدارا و  تین و  اریز  تسا ، نیمه  زین  عفد  بلج و  ةزیگنا  دوشیم و  لـصاح  هک  تسا  یبلق  تاروطخ  نیمه  زا 
هک  تفگ  ناوتیم  اذل  دریگیم ، تأشن 

 18 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
ار یمدآ  لیم  تبغر و  رما  نیا  دـیآیم ، دـیدپ  درذـگیم و  یمدآ  لد  رد  ادـتبا  هک  تسا  يزیچ  نامه  رـشب ، لامعا  اـهراک و  ۀـمه  أدـبم 
. دریگیم ماجنا  لمع  تالضع  تکرح  زا  و  درادیم ، او  تکرحب  ار  تالضع  هدارا ، و  دزیخیم ، رب  هدارا  تین و  لیم ، زا  دنکیم و  کیرحت 
نآ زا  هک  تسا  يررـض  شاهرمث  دـناشکیم و  داـسف  رـش و  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  یتاروطخ  مسق  کـی  تسا  مسق  ود  رب  یبـلق  تاروـطخ 

يریخ هن  دشاب  هتشادن  يررـض  چیه  هک  يریخ  مهنآ  تسا  یبوخ  ریخ و  ثعاب  رگید  مسق  و  دوشیمن ، لصاح  نآ  زا  رتيوق  يریخ  ررض ،
. دشاب شریخ  زا  رتمک  شررض  هک 

نآب دـیامنیم و  هضاـفا  ناگدـنبب  هکئـالم  تطاـسوب  قح  سدـقا  تاذ  دـنکیم  توعد  ریخب  ار  یمدآ  هک  ياهدیدنـسپ  دومحم و  ةرطاـخ  و 
ار لد  هک  یفطل  هب  و  دناهدیمان ، هسوسو »  » ار نآ  تسا و  ناطیـش  ۀطـساوب  دناشکیم  يدیلپ  رـش و  هب  ار  یمدآ  هک  هچنآ  دـنیوگ و  ماهلا » »

نالذـخ دزاسیم  اـیهم  نآ  شریذـپ  ناطیـش و  ۀـسوسو  يارب  ار  هنیمز  هک  یتلاـحب  قیفوت و  دـنکیم  هداـمآ  نآ  لوبق  هکئـالم و  ماـهلا  يارب 
. دنیوگ

دـشاب فورعم  هب  هدـعو  تقیقح و  فـشک  ملع و  هک  تاریخ  ۀـضافا  يارب  ار  وا  قـح  سدـقا  تاذ  هک  تـسا  ياهدـیرفآ  کـلم  نـیا  رباـنب 
يریخ راک  ماجناب  میمصت  هک  هاگنآ  رقف  زا  یمدآ  ندیناسرت  ءاشحف و  هب  رما  رش و  هب  ةدعو  شراک  هک  تسا  يدوجوم  ناطیـش  و  هدیرفآ ،

. تسا ناسون  رد  ششک  ود  نیا  نیب  هتسویپ  یمدآ  بلق  و  دشابیم ، دریگب 
قـیفوت و رد  یبـلق  هچ  یندـب و  هچ  تراـتفر  لاـمعا و  يارب  هک  تسناد  یهاوـخ  نیقی  هب  یتفاـیرد  تنادـجو  هب  ار  تـقیقح  نـیا  رگا  سپ 

نالذخ 
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نیا ربانب  دوشیم . ناسنا  يدـعب  تاکرح  لاعفا و  أشنم  هک  تسا  نیمه  هدوب و  یئازـسب  ریثأت  نآ ، شریذـپ  هسوسو و  و  نآ ، لوبق  ماـهلا و  و 
بابسا ریخ و  بابسا  یگدامآ  دوخ و  رـضاح  لاح  زا  هتـشگ و  شبیـصن  یبلق  قیفوت  تخادرپ  دوخ  راتفر  لامعا و  تبظاوم  هب  ياهدنب  رگا 

رد دـمآ  دـهاوخ  شغارـسب  هدـنیآ  رد  هک  ار  راتفر  لامعا و  نآ  تاعبت  دـباییم و  رد  ار  نآ  یکیرات  تملظ و  ای  نیـشیپ و  لامعا  رون  رش ،
اب تبظاوم  تبقارم و  نیا  و  درک ، دـهاوخ  هدـهاشم  تسه  شراظتنا  رد  راتفر  لامعا و  نآ  رثا  رب  هک  ینالذـخ  ای  قیفوت و  تفاـی و  دـهاوخ 

هبوت رافغتـسا و  هب  هتـشذگ  ياهاطخ  يارب  و  دنک ، كرادـت  هداد  فک  زا  هتـشذگ  رد  ار  هچنآ  هک  دـش  دـهاوخ  ببـس  تقیقح ، نیاب  ملع 
مهف رد  نم  ۀغلابم  تلع  و  دـهد ، رییغت  اعد  هذاعتـسا و  اب  دـش  دـهاوخ  وا  هجوتم  هدـنیآ  رد  راتفر  لامعا و  نیا  رثا  رب  هک  ار  هچنآ  دزادرپب و 

سفن ۀبـساحم  عون  نیرتهبب  دوش  لئان  ریخ  نیا  كرد  هب  دـبایب و  تسد  تقیقح  نیاب  هکیـسک  اریز  تسین ، رما  نیا  زج  يزیچ  لامعا  راـثآ 
« تسین ام  زا  دشاب  هتـشادن  یـسر  باسح  دوخ  سفن  زا  هک  سک  ره   » دناهدومرف هدـش و  هیـصوت  نادـب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تایاور  رد  هک 

. تسا هتفای  تسد 
ندروخ و ةرمث  هک  هچنآ  عفد  يارب  هنوـگچ  هک  دـنیبب  اـت  هدوـمن  شجاـیتحا  صقن و  هجوـتم  ار  وا  نآ ، تاـفاثک  هدـعم و  ۀـیلخت  نینچ  مه 

لمحت ار  اهیتحاران  نیا  وا  دـنک و  یتحاران  تیذا و  لمحت  دـیاب  هنوگچ  هدـمآ  رد  تفاثک  عوفدـم و  تروصب  لاح  تسا و  وا  ندـیماشآ 
يریثأت تفـص و  ره  يدوجوم  ره  رد  هدومن و  ءاضتقا  شتمکح  هک  ار  هچنآ  قح  سدقا  تاذ  هک  دشاب  رما  نیا  عقوتم  هکنیا  نودـب  دـنکیم 

هک  دشاب  هتشاد  ار  نیا  عقوت  الثم  دهد و  رییغت  هداهن  تعیدوب  هتشاد  ار  نآ  ءاضتقا  دوجوم  نآ  تاذ  هک 
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هک دریگ  هجیتن  دـیاب  رما  نیا  زا  و  تسا ، نینچ  شتعیبط  ءاضتقا  نوچ  دراد  راـظتنا  دـب  يوب  عوفدـم  زا  هکلب  دـهدب  شوخ  يوب  شعوفدـم 
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هتشاد ار  نیا  عقوت  الثم  و  دشاب ، هتشاد  ار  لمع  نآ  تعیبط  فالخ  عقوت  دیابن  هدزرـس  وا  زا  هک  مه  يدنـسپان  تشز و  لامعا  ریثأت  رد  سپ 
زج يرثا  هک  يزیچ  زا  دـناوتیمن  وا  تسین و  [ 1  ] یکیرات تملظ و  زج  يزیچ  ملظ  رثا  هکیلاح  رد  دشاب ، رون  متـس  ملظ و  ۀجیتن  هک  دـشاب 

. دشاب هتشاد  رون  عقوت  درادن  یکیرات  تملظ و 
معط شوخ  ياهویم  ای  دـنک و  ورد  رکـش  لظنح  ۀـتوب  نآ  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نیا  عقوت  دراکب و  لظنح  یناـسنا  رگا  هک  هنوگ  ناـمه  و 

تهافـس و نیاب  هدوبن و  عقوتم  دنـسپان  تشز و  لامعا  دروم  رد  ار  هلئـسم  نیمه  دوخ  هک  میـشاب  هجوتم  دـیاب  مینادـیم  هیفـس  ار  وا  دـنیچب 
. میدرگن راتفرگ  تقامح 

: دومرف هک  ربمایپ  نخس  نیا  هدنامن و  یقاب  يراودیما  ءاجر و  يارب  یئاج  سپ  یتفگ  وت  هک  ینخس  نیا  اب  یئوگب  رگا 
. تانسحلا نم  اهفاعضاب  تائیسلا  لدبم  ای 

؟ دهدیمن یئانعم  يزاسیم » لدب  اهیئوکین  زا  نآ  ربارب  نیدنچب  ار  اهیدب  هکنآ  نیا  »
تسا و تقاـمح »  » زا ریغ  یناـما  تسا و  یناـما »  » زا ریغ  لاـمآ  تسا و  لاـمآ »  » زا ریغ  ءاـجر »  » اریز تسا . وت  لـهج  زا  داریا  نیا  میوگیم 

اهنیا 
______________________________

هک دیـشاب  رذح  رب  ملظ  زا  ۀـمایقلا : موی  تاملظ  نم  هناف  ملظلا  اوقتا  دومرف : هک  تسا  هدیـسر  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ملظ  باب  یفاک  رد  [ 1]
. تسا تمایق  زور  ياهیکیرات  زا  ملظ 
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. تسا یبوخ  ریخ و  راظتنا  زا  ياهبترم  کی  ره 

ماجنا رد  دـنک و  شیراـیبآ  دـشاب  هتـشاد  بآـب  جاـیتحا  نیمز  نآ  هک  مه  یناـمز  ره  دراـکب و  مدـنگ  يزیخلـصاح  نیمز  رد  هک  سک  نآ 
یتعارز نینچ  زا  هک  یلوصحم  نیرتهب  تعارز  نیا  زا  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دعب  و  دشاب ، اشوک  دـهد  ماجنا  نیمز  نآ  رد  دـیاب  هک  یئاهراک 

نیمز هک  يدراوم  زا  یـضعب  رد  تشاک و  یمدنگ  زیخلـصاح  ینیمز  رد  یـسک  رگا  دنیوگ و  ءاجر »  » نآ هب  دیامرف  وا  بیـصن  دوریم  دیما 
رثکا هک  تسا  ياهنوگب  نآ  يوج  طیارـش  هک  ياهقطنم  رد  مهنآ  تسـشن  ناراـب  راـظتنا  هب  ار  هیقب  داد و  بآ  ار  نآ  تشاد  بآـب  جاـیتحا 

. دنیوگ لما »  » ار نیا  دنکیم  ار  رما  نیا  تیافک  ناراب  اهلاس 
دنک باریـس  ار  هقطنم  نآ  ياهرازتشک  ناراب  هک  دوشیم  یلاس  رتمک  هک  تسا  ياهنوگب  نآ  يوج  طیارـش  هک  ینیمز  رد  یـسک  رگا  اـما  و 

هتشاد نیمز  نآ  زا  یناوارف  لوصحم  تشادربب  دیما  رگا  یـسک  نینچ  تسـشن  ناراب  راظتناب  هکلب  دادن  بآ  ار  نآ  الـصا  تشاک و  یمدنگ 
. تسین شیب  ییوزرآ  و  هینما »  » نآ هکلب  لما  هن  دنیوگیم و  ءاجر  هن  دیما  نیا  هب  دشاب ،

. تسین تهافس  تقامح و  زج  يزیچ  نیا  دشاب  هتشاد  مدنگ  تشادرب  دیما  دعب  دسرن و  نآب  مهالصا  دراکب و  وج  ینیمز  رد  هک  یسک  و 
: دومرف هک  ربمایپ  نخس  نیا  اما  و 

. تانسحلا نم  اهفاعضاب  تائیسلا  لدبم  ای 
نآ فرطکی  هک  تسا  يونعم  فیطل  ببـس  کی  رما  نیا  يارب  هکلب  تسین ، دیآیم  تسدب  فراعتم  بابـسا  ياههار  زا  هچنآ  لیبق  زا  نیا 

ۀمه  هکلب  اهیبوخ و  ریخ و  ۀمه  وا  هکنیا  نآ  تسا و  فلکم  دوخ  تسدب 
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اذل و  ترخآ ، رد  هن  ایند و  رد  هن  دشابن  قح  سدقا  تاذ  زج  ياهدنناسر  عفن  هدـننز و  ررـض  وا  دزن  دـنیبن و  اهتلع  بابـسا و  زا  مه  ار  اهرش 
هلاحم رما ال  نیا  یلو  دـنک ، یبوخ  ریخ و  بلط  قح  سدـقا  تاذ  ۀـضحم  تیانع  باب  زا  ات  دوشیم  لسوتم  یهلا  لضف  بابب  دوخ  ءاعد  رد 

ار داقتعا  نیا  شراگدرورپ  هب  تبسن  یسک  رگا  و  دشاب ، دقتعم  قح  سدقا  تاذ  رد  تفـص  نیا  دوجو  هب  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  دروم  رد 
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ار ود  ره  دنکیمن و  یقرف  يورخا  يویند و  روما  رد  یلاعتیراب  تاذ  بناج  زا  اهیکین  تانـسح و  هب  اهیدـب  تائیـس و  لیدـبت  وا  يارب  تشاد 
یضعب رد  یتسه ، قداص  هدیقع  نیا  رد  يدقتعم و  تفص  نیاب  تراگدرورپ  ةرابرد  مه  وت  ایآ  هک  یمهفب  یهاوخب  رگا  و  دنادیم ، ناسکی 

بناج زا  تسه  هک  يررض  عفن و  ره  رش و  ریخ و  ره  هک  داقتعا  نیاب  هیکت  اب  یناوتیم  ایآ  نیبب  و  امن ، شیامزآ  ار  دوخ  یئایند ، ياهزاین  زا 
ار یبوخ  ریخ و  ره  للع  بابساب و  لسوت  نودب  دناوتیم  دهاوخب  وا  رگا  و  دنتـسین ، شیب  ياهلیـسو  للع  بابـسا و  تسا و  یلاعتیراب  تاذ 
زا ار  ام  عراش  هک  ار  ياهدیعب  للع  بابـسا و  یـشوپب و  مشچ - للع  بابـسا و  زا  دنک . عفد  وت  زا  ار  يررـض  رـش و  ره  هدومن و  وت  بیـصن 

لیدـبت و یتسین و  قداص  اعدا  نیا  رد  وت  هک  دـش  ملـسم  تیارب  رگا  و  ریخ ، ای  یئامن  لکوت  ادـخب  يزاس و  اهر  هدومن  یهن  اهنآب  کـسمت 
نیا رد  هک  راذگب  یـسک  يارب  ار  داریا  نیا  سپ  ینادب  قح  سدقا  تاذ  زا  اهنت  یناوتیمن  اهیبوخ  تانـسح و  هب - ار  اهیدب  تائیـس و  رییغت 

. تسا قداص  داقتعا 
یئایند ياهتمعن  نیا  رب  هک  یتارییغت  ریاس  هب  تافاثک  تاروذاق و  هب  نوگانوگ  ياهاذـغ  گـنراگنر و  ياـهماعط  رییغت  نیا  زا  هکنیا  موس 

دوخ  هتسب و  لد  نادب  ردقنآ  هک  ار  ایند  عاتم  نیا  تبقاع  درببیپ و  دوشیم  دراو 
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. دربب یپ  ایند  تسخ  یتسپ و  هب  رما  نیا  زا  دنک و  هدهاشم  دنکیم  ادف  نآ  ترسح  رد  ار 
تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ۀعیرـشلا » حابـصم   » رد هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  ار  نآ  ریغ  میتشاد و  نایب  ام  هک  ار  هچنآ  هصالخ  و 
تحار تاساجن  ياهینیگنس  لاقثا و  زا  سوفن  هک  دناهتفگ  حارتسم  رطاخ  نادب  ار  حارتسم  دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا . هدمآ  هدش 

هب ار  دوخ  سپ  تسا ، نیا  شتبقاع  یئاـیند  ياـهتمعن  هک  دـسریم  هجیتن  نیاـب  رما  نیا  زا  نمؤم  ددرگیم و  رود  ندـب  زا  تاـفاثک  دوشیم و 
عمج زا  هک  هنوگنامه  و  دزاسیم ، غراف  اهنآب  لاغتـشا  زا  ار  شبلق  سفن و  دـیوگیم و  نآ  كرت  دزاسیم و  تحار  اـهتمعن  نیا  زا  لودـع 

هک دزادرپیم  دوخ  سفن  رد  رکفت  هب  دـنیزگیم و  يرود  مه  تورث  لام و  يروآ  درگ - زا  دـنکیم  باـنتجا  تاروذاـق  تاـفاثک و  يروآ 
بجوم يوقت  تعانق و  هب  کسمت  هک  دـباییم  تسد  تقیقح  نیاب  تسا و  لیلذ  رگید  یلاـح  رد  یمارگ و  راوگرزب و  یلاـح  رد  هنوگچ 

هک تساجن  ۀـلازا  و  نآ ، زا  يریگهرهب  عتمت و  زا  تغارف  اـیند و  ندرمـش  راوخ  رد  یمدآ  تحار  هک  ارچ  دوشیم . وا  ترخآ  اـیند و  تحار 
عضاوت و باب  دزیرگیم و  ناهانگ  زا  ددنبیم و  دوخ  يور  رب  ار  ربک  باب  تقیقح  نیا  كرد  زا  سپ  و  تسا ، هتفهن  دـشاب  ههبـش  مارح و 

یهاون زا  باـنتجا  رماوا و  ءادا  رد  سفن  یگزیکاـپ  کـین و  یماجنارـس  هب  یباـی  تسد  يارب  دـیاشگیم و  دوخ  يورب  ار  اـیح  ینامیـشپ و 
راد رد  راگدرورپ  ترضح  ناما  هب  هکنیا  ات  دنکیم ، ینادنز  تاوهش  زا  يراددوخ  ربص و  فوخ و  نادنز  رد  ار  دوخ  سفن  دوشیم و  اشوک 

. تسا چیه  دنک  روصت  یبوخ  هک  ار  هچ  ره  نیا ، زج  هک  ارچ  دشچب ، ار  یهلا  ءاضر  معط  ددنویپ و  هب  رارق 
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نامه هتفرگ ، رب  یئایند  ياهتمعن  زا  هک  یکدنا  تذـل  لباقم  رد  دـنیبب  هکیتقو  نمؤم  هک  تسنیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  زا  دارم  میوگیم 
رطاخب تسا و  نیمه  یئایند  تاذل  ۀمه  تبقاع  هک  دربیمیپ  دباییمن  یئاهر  نآ  رازآ  زا  نآ  عفد  اب  زج  و  دش ، لدب  تفآ  تیذا و  هب  تذل 

رطاخ قلعت  ینیگنـس  زا  یمدآ  سفن  بلق و  ات  تفرگن  هرهب  نآ  زا  ترورـض  ردقب  زج  تفگ و  اهنآ  كرت  دـیاب  اهنآ  تافآ  نایز و  زا  رارف 
. دشاب تحار  تاهبش - تامرح و  رد  نآ - تافآ  تیذا و  زا  و  لالح - ياهتذل  اهتمعن و  رد  نآب -

راچان هب  تایح  ۀمادا  يارب  هک  یماعط  دنیبب  هکیماگنه  و  دومن ، دهاوخ  زیهرپ  مه  اهنآ  زا  دنکیم  يرود  اهیدـیلپ  زا  هک  هنوگنامه  هجیتن  رد 
گرزب دوخ  ربکت و  دنک  لمحت  ار  یتلذ  نینچ  دیاب  نآ  تفآ  ررـض و  عفد  يارب  دراد ، یگتـسب  نآب  شئاقب  ماوق و  تسا و  نآ  فرـصم  زا 
تباجا كرت  زا  دوشیم و  نامیـشپ  هدومن  لمع  هیور  نیا  فالخ  رب  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  دـنکیم و  هشیپ  حـضاوت  هداهن و  يرانکب  ار  ینیب 

ایح دوشیم  طوبرم  تسا  وا  سفن  بلق و  تحار  بجوم  هک  وا  ینطاب  يرهاظ و  تراهطب  هک  يدراوم  رد  راـگدرورپ ، ترـضح  ياـیاصو 
ياهتمعن رد  ار  یقیقح  صلاخ  تذل  دومن و  رظنفرـص  دیاب  اهنآ  دـب  تبقاع  رطاخب  یئایند  تسپ  تاذـل  نیا  زا  هک  دـنکیم  نیقی  هدومن و 
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يارـس نآ  رد  يدنوادخ  ناما  هب  لوصو  زا  سپ  هک  تسا  یلاعتیراب  ترـضح  يدونـشخ  اضر و  یعقاو  تذل  هکلب  تفای . ناوتیمن  یئایند 
. ددرگیم یمدآ  بیصن  یگشیمه 

رد و  هتفرگ ، رارق  یبساـنم  لـحم  رد  شتروع  هنوگچ  هک  دـنک  رکفت  دوخ  حراوـج  ءاـضعا و  شنیرفآ  ياـهيراک  هزیر  رد  هکنآ  مراـهچ 
یکیدزن  ریهطت و  عفد و  تلوهس  ثعاب  هک  لحم  نآ  رد  نآ  عضو  تمکح  هوجو 
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: دیامرفیم لضفم  دیحوت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دشیدنیب ، تسا  نامدرم  دید  زا  رود  هیلخت و  ناکمب  نآ 

نیبـب ریگب ، تربـع  هتــشاد  ینازرا  یمدآ  رب  نآ  تـالوضف  عـفد  ندـیماشآ و  ندروـخ و  رد  ادــخ  هـک  یگرزب  ياـهتمعن  زا  لـضفم  يا 
ار يذفنم  یمدآ  ندـب  نامتخاس  رد  مه  دـنوادخ  دـننکیم  انب  هناخ  لحم  نیرتیناهنپ  رد  ار  حارتسم  هناخ  نتخاس  رد  نایمدآ  هک  هنوگنامه 
، نآ رب  هفاضا  و  دوش ، هدید  رس  تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  هک  يوحنب  هداد  رارق  ندب  ناکم  نیرتیناهنپ  رد  تسا  تالوضف  عفد  يارب  هک 

یتحارب دنیـشنیم و  صوصخم  وحن  نآب  دنک  تجاح  ءاضق  دهاوخب  ناسنا  هاگ  ره  و  تسا ، هدینادرگ  نآ  رتاس  مه  ار  هاگ  نمیـشن  اهنار و 
هک تسا  راوازس  و  تسا . نوزفا  هرامـش  زا  راکـشآ و  رهاظ و  شیاهتمعن  هک  سک  نآ  تسا  هبترم  دنلب  سپ  دوشیم ، عفد  وا  زا  تالوضف 
ایح تسوا ، حور  سفن و  تروع  تقیقح  رد  هک  تشز ، تافـص  روهظ  زا  شتروع ، رتس  رد  يدنوادخ  تمعن  نیاب  تفرعم  زا  سپ  یمدآ 

. دزرو بانتجا  هانگ  باکترا  زا  هدومن و 
. دهد رارق  رظن  دم  ار  نآ  ینازرا  یناوارف و  دنک و  رکف  دشاب  نیمز  بآ و  هک  ریهطت  بابسا  شنیرفآ  رد  یهلا  ياهتمعن  رد  هکنیا  مجنپ 

اب ار  تمعن  نیا  و  دـشیدنیب ، هتفرگ  ناـسآ  لهـس و  اـهنآ  رب  ار  تراـهط  هلئـسم  هداـهن و  تما  نیا  رب  ادـخ  هک  یتـنم  نـیا  رد  هـکنیا  مـشش 
زا هسوسو  هک  دنکفین  یتخـس  هب  ار  دوخ  دـیامنن و  نارفک  هتـشاد ، ررقم  هلئـسم  نیا  يارب  ادـخ  هک  يدودـح  زا  زواجت  اجیب و  ياههسوسو 
ام يارب  ار  باب  نیا  رد  طایتحا  رد  هغلابم  هک  دـنک  تیعبت  نید  ناـیاوشیپ  زا  دروم  نیا  رد  و  تسا . یبلق  ضارما  تافـص و  نیرتراـب  ناـیز 

یهن  نآ  زا  دوخ  لمع  لوق و  اب  هکلب  هتسنادن  زیاج 
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تاماقم ریاس  رد  عرش  هک  یطایتحا  هک  دباییم  دنک  تقد  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  تایاور  رابخا و  رد  هک  یبادآ  رد  ناسنا  رگا  و  دناهدومن .
لوصا اب  اهنآ  تقفاوم  سدقم و  عرـش  ماکحا  تقد  نازیم  هب  رما  نیا  زا  و  تسا ، هدـش  یهن  نآ  زا  صوصخب  هلئـسم  نیا  رد  هدومن  تیاعر 

. دربیم یپ  تمکح 
تراـهط و يارب  هک  تسنیا  نآ  و  میراد ، ناـیب  هدیـسر  رطاـخب  ماـکحا  ریاـس  اـب  مکح  نیا  قرف  ۀـنیمز  رد  هچنآ  هـک  تـسین  تبـسانمیب  و 

قفاوم تساـجن  تراـهط و  رد  طاـیتحا ، هتـشذگ ، نیا  زا  هدـشن ، هداد  يداـیز  تیمها  درادـن ، یبلق  تاـهجب  ینادـنچ  قلعت  نوچ  تساـجن 
. تسا هدومنن  هغلابم  دایز  دروم  نیا  رد  سدقم  عرش  اذل  تسا ، ایند  لها  تعیبطاب 

رد هک  تسا  ياهمهم  روما  زا  تسا ، لکـشم  اهنآب  دـبعت  لقاع  يارب  هک  رگید  يدـبعت  روما  هاج و  لام و  لثم  ریغ ، قوقح  رد  طایتحا  اما  و 
. تسا سوه  يوه و  لها  تعیبط  اب  فلاخم  دراوم  نیا  رد  طایتحا  هب  لمع  هتشاد و  ریثأت  یبلق  تاهج 

رد طایتحا  هک  هتفگ  نیا  رب  ام  لـیلد  و  دوب ، دـهاوخ  رتمزـال  طاـیتحا  بناـج  زا  دوش  هتفرگ  ساوسو  بناـج  رگا  یتح  روما  نیا  رد  اذـل  و 
زا عرـش  یهن  اب  هکنیا  نآ  دوشیم و  هدـید  نایع  هب  هک  تسا  يزیچ  ماکحا ، ریاس  فالخب  تسا  عیابط  بلغا  اب  قفاوم  تساـجن  تراـهط و 
رد طایتحا  زا  تسا  رتشیب  دـنریگیم  ار  ساوسو  بناـج  هنیمز  نیا  رد  مدرم  هک  يدـحب  زاـب  تساـجن ، تراـهط و  رد  نداد  جرخب  هسوسو 

یهدب دهد و  جرخب  ساوسو  شضرق  ءادا  رد  یسک  هک  هدشن  هدید  زونه  اذل  تسا و  هدومن  يریگ  تخس  دراوم  نآ  رد  عرـش  هک  یلئاسم 
مدرم  هکیلاح  رد  دزادرپب  هعفد  هس  ار  دوخ 
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یس زا  شیب  هتسناد  یفاک  ار  نتسش  هبترم  کی  عرـش  هکنیا  اب  هداد و  جرخب  ساوسو  ندب  ءاضعا  ریهطت  ءوضو و  رد  هک  ینیبیم  ار  يدایز 
. دشاب مه  يرگید  هوجو  قرف  نیا  يارب  دیاش  و  دنزیریم ، بآ  راب 

تیمها هب  تسا  هداد  عوضوم  نیاب  عرش  هک  یتیمها  يرهاظ و  ياهتفاثک  زا  ندب  نتخاس  هزیکاپ  ریهطت و  رد  تعیرش  ماکحا  زا  هکنیا  متفه 
زا كاوسم  رارسا  رد  هعیرشلا » حابصم   » رد هک  هچنآ  لثم  دیآیم  رب  رابخا  زا  یضعب  زا  هک  نانچمه  اریز  درببیپ ، عراش  رظن  زا  بلق  ریهطت 

میهاوخ نایب  ار  نآ  دوخ  ياج  رد  ام  هدـیدرگ و  لقن  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  هچنآ  اـی  هدـش و  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
عراش بولطم  دوخ  هبونب  مه  ماکحا  نیا  هک  هچ  رگ  تسا  بلق  ریهطت  نطاب و  رما  هب  هجوت  رادشه و  ماکحا  نیا  زا  یلـصا  دوصقم  تشاد ،
ءافص دوخ و  لد  رد  ار  لاح  نآ  ریغ  تراهط و  لاح  نیب  قرف  نالدبحاص  هکنانچ  دراد ، یتارثا  نطاب  یگزیکاپ  بلق و  تراهط  رد  هدوب و 

. دننکیم هدهاشم  نآ 
زامن رد  ار  هدنب  قح  سدقا  تاذ  نوچ  دیوگیم : وا  تسین ، درومیب  اجنیا  رد  شندروآ  هک  دراد  ینخس  دروم  نیا  رد  یمق  دیعـس  یـضاق 

زا وا  يرود  دعب و  ۀیام  هک  یتفاثک  يدیلپ و  ره  زامن  رد  عورـش  زا  لبق  هدنب  هک  تسا  راوازـس  اذل  هدومن  توعد  دوخ  تاجانم  برق و  هب -
ندـب تکلمم  يارب  تسا و  اهيدـیلپ  ءزج  هک  تالوضف  هیلختب  یمدآ  نورد  ریهطت  هلمج  زا  هک  دـنک  رود  دوخ  زا  دوشیم  شراـگدرورپ 

هک بآ  اب  ار  عوفدم  جورخ  عضوم  تسیابیم  هیلخت  زا  سپ  و  دشابیم ، تسا  اهدرد  أشنم  رس  ررض و  ضرم و  ثعاب  هکلب  هتشادن  ياهدیاف 
دروخرب  تسین  یفرصت  نآ  رد  ار  حور  هک  یتیم  اب  عضوم  نآ  هک  اریز  دنک  وشتسش  تسا  یگدنز  تایح و  لصا 
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، لمع نیا  اب  و  دزاس ، كاپ  ار  عضوم  دـنک  رود  دوخ  زا  دـهاوخ  یم - ناسنا  هک  هچنآ  يارب  تسا  عفد  تلآ  هک  گنـس  اب  ای  هدومن و  ادـیپ 

تیؤر زا  لد  ریهطت  نیمه  تسه و  زین  ءوـضو  دـئاوف  زا  نـیا  هکناـنچ  دوـشیم  تیوـقت  تاببـسم  بابـسا و  تـیؤر  زا  لد  ریهطت  رب  یمدآ 
لوزن هدینادرگ و  يور  مدرم  دوخ و  زا  ناسنا  هک  دوشیم  ثعاب  و  ددرگیم ، اهيدیلپ  ۀمه  زا  نآ  ریهطت  يارب  یناونع  تاببسم ، بابـسا و 

. دنک هدهاشم  ار  يدنوادخ  برق  ناطلس 
نایب رامجتسا  لیوأت  رد  هک  ار  هچنآ  رگا  یلو  دهد ، ریخ  يازج  شیادخ  هتفگ ، نخس  وکین  هنیمز ، نیا  رد  دیعـس  یـضاق  موحرم  میوگیم 
يارب یمدآ  سفن  وا ، ّتینا  ءانف  دوشیم و  ادیپ  نیمز  اب  ندب  سم  زا  یمدآ  يارب  هک  یعضاوت  ۀطـساوب  هک  تفگیم  تروص  نیدب  هتـشاد 

هب هکلب  تسین  گنس  هب  رصحنم  رامجتسا  اریز  دوبیم  رتهب  دوشیم ، هدامآ  تسا  یهلا  لالجلا  وذ  تاذ  زا  تراهط  هک  تقیقح  نیا  كرد 
. تسا حیحص  ءاهقف  يواتف  فالتخا  بسحب  دوشیم  جراخ  نیمز  زا  هک  هچنآ  نیمز و  قلطم 

اریز دنک  رکفت  ادـخ  رکذ  يور و  ندیـشوپ  عنقت و  لثم  رگید  بادآ  یـضعب  رد  دـنک  مامت  هنیمز  نیا  رد  ار  شتبقارم  تساوخ  هدـنب  رگا  و 
. تسا هکئالم  زا  ءایح  يارب  هدش  تیاور  هچنآ  بسح  رب  حارتسم  رد  يور  ندیشوپ 

رذ یبا  يا  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  رذ  یبا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیـصو  زا  مراکم »  » و سلاجم »  » زا یـسلجم  موحرم 
دنتـسه نم  اب  هک  یکلم  ود  زا  ءایح  رطاخب  موریم  حارتسمب  هکیماگنه  تسوا  تردق  دی  رد  مناج  هکنآب  دنگوس  منکیم و  ءایح  ادخ  زا  نم 

. ار ایح  قح  نک  ءایح  ادخ  زا  دیامرف : یم - هک  اجنآ  ات  منکفایم . متروص  رب  ار  ماهماج 
ءایح  تقیقح  دنک و  رکف  تیاور  نیا  رد  مکح و  نیا  رد  ناسنا  رگا  و 
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كاپ تاذ  رب  دوخ  راتفر  لامعا و  ۀمه  اب  هدنب  هک  يزور  يراسمرـش  زا  دیامن ، ایح  تسا  وا  هتـسیاش  هک  نانچنآ  دـنوادخ  زا  دـبای و  رد  ار 

هک هدیـسر  یثیدـح  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنیمز  نیا  رد  دـباییم . تاـجن  زور  نآ  باذـع  زا  دوشیم و  هضرع  لـالجلا  وذ  ترـضح 
اههوک هب  دندیزگیمن و  نکسم  اهيدابآ  رد  دنتشادیم  ربخ  زور  نآ  رد  دنوادخ  رب  هضرع  ءایح  زا  مدرم  رگا  هک  تسا  نینچ  شاهصالخ 

. دنتسبیم ورف  بل  ترورض  ردقب  رگم  ندیماشآ  ندروخ و  زا  دندربیم و  هانپ 
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لمع و یتشز  حبق و  تدش  ةرمث  ءایح  تدش  هک  نادب  سپ  تسا ، هنوگ  نیدب - زور  نآ  يراسمرش  ءایح و  ارچ  هک  ینادب  یهاوخب  رگا  و 
هب تبـسن  هدنب  لامعا  حیابق  رد  تسا  نوزفا  هرامـش  زا  هک  يدـحب  نآ  بابـسا  عیمج  هک  دراد  یبابـسا  حـبق ، تدـش  و  تسا ، نآ  يرایـسب 

. تسا دوجوم  شقلاخ 
تـسا لومعم  مدرم  نیب  هک  ینازیم  نیمه  اـب  ار  شراگدـیرفآب  تبـسن  هدـنب  لاـمعا  حـیابق  میباـیرد  ار  بلطم  نیا  تقیقح  میهاوخب  رگا  و 

. مینکیم هسیاقم 
نآ رگا  یلو  دنکیم  ءایح  سک  نآ  زا  مه  وا  دشاب  حیبق  القع  دزن  لمع  نآ  هک  هزادنا  ره  دهد  ماجنا  یفالخ  راک  یسکب  تبسن  رگا  یمدآ 

دشاب موق  ناگرزب  زا  فرط  رگا  زاب  دوب و  دهاوخ  رتشیب  یطاخ  يراسمرش  ءایح و  مه  رتدایز و  لمع  حبق  مه  دشاب  ناسنا  نایانـشآ  زا  درف 
نیرتگرزبب ات  دوب  دهاوخ  رتشیب  نآ  لعاف  ءایح  لمع و  حبق  دشاب  رتشیب  وا  یگرزب  تلالج و  هچ  ره  دوب و  دهاوخ  رتشیب  ءایح  حبق و  ۀجرد 

يارب  هک  هتفرگ  ماجنا  یسکب  تبسن  حیبق  لمع  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  لاح  میسرب ، ملاع  رد  درف 
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تبـسن فالخ  لمع  رگا  زاب  و  دوب . دـهاوخ  یهانتم  ریغ  ۀـبترم  نامه  رد  زین  مه  لمع  نآ  حـبق  تسین  یتیاهن  دـح و  وا  تلالج  تمظع و 
تهج نیا  هچ  ره  دوب و  دهاوخ  رتدایز  فلختم  ءایح  لمع و  حبق  دراد  ناسنا  رب  یتیالو  تاهج  زا  یتهج  رد  هک  دنزب  رس  ناسنا  زا  یـسکب 

تبـسن هدـنب  هک  دـسر  یئاجب  راک  دوش و  یهتنم  داجیا  تیالو  هب  هکنیا  ات  ددرگیم  رتشیب  فلختم  ءایح  فالخ و  حـبق  دوش  رتشیب  تیالو 
نیا معنم  دریگیم  ماجنا  واب  تبسن  فالخ  هک  یسک  نآ  رگا  تیالو ، ۀبنج  زا  هتـشذگ  زاب  و  دوش ، یفالخ  لمع  بکترم  دوخ  راگدیرفآب 

دهاوخ رتشیب  ءایح  حبق و  دشاب  رتشیب  تمعن  هچ  ره  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  فلختم  ءایح  دـیازفایم و  تفلاخم  حـبق  رد  دـشاب ، مه  فلختم 
يراسمرـش ءایح و  ثعاب  هزادنا  هچ  حیبق و  هزادنا  هچ  تسا  نوزفا  هرامـش  زا  شیاهتمعن  هک  يراگدرورپ  تیـصعم  دید  دـیاب  لاح  دوب ،

ره دوب و  دهاوخ  رتشیب  فلختم  ءایح  لمع و  حـبق  زاب  دـشاب  مه  یلوا  فالخ  نآ  زا  ریغ  یتیانج  فلختم ، يارب  رگا  زاب  و  تشگ ، دـهاوخ 
زا هک  دـسرب  يدـحب  اهفالخ  تایانج و  هک  یئاج  ات  دوب  دـهاوخ  رتشیب  فلختم  ءایح  لامعا و  حـبق  دوش  رتشیب  اهفالخ  تاـیانج و  هچ 

. دشاب نوریب  هرامش 
ياهيدب تائیـس و  دوش و  راکـشآ  دنروآیمن  باسحب  هک  ار  هچنآ  نامدرم  يارب  دـسر و  ارف  تمایق  زور  هک  هاگنآ  هکنآ  مالک  ۀـصالخ 

ره تائیـس  تانـسح و  نازیم  هدش و  فشکنم  روما  قیاقح  دـنیبب و  هدـش  رـضاح  هداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  سک  ره  دوش و  الم  رب  ناشلامعا 
هتـشاد ینازرا  واب  هک  ار  یئاهتمعن  رکـش  دناوخ و  ارف  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  یکی  نابرهم  راگدرورپ  طیارـش  نیا  رد  دوش ، صخـشم  سک 

وت  داجیا  دوجو و  هکنیا  نودب  مدرک  داجیا  ار  وت  نم  هک  يدوب  ضحم  مدع  وت  نم  هدنب  يا  دیوگب  دنک و  هبلاطم 
 31 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

عفر رد  یهن  دوجو  ۀـصرعب  اپ  وت  هکنیا  زا  لـبق  ار  دوخ  کـلامم  عیمج  نم و  زا  وت  عاـفتنا  رطاـخب  طـقف  هکلب  دـشاب  هتـشاد  نم  يارب  یعفن 
مدوب هتـشاد  ینازرا  وت  رب  هک  ار  يرامـشیب  ياه  تمعن - يدومن و  تیـصعم  وت  هچ  ره  زاب  و  مدرامگ ، تمدـخب  وت  لامک  يارب  اـهزاین و 

ینازرا وت  رب  دوشیم  وت  لاـمک  تزع و  ۀـیام  هک  هچنآ  تیبرت و  قزر و  زا  ار  میاـهتمعن  منک و  ظـفح  ار  وـت  هکنیا  زا  ارم  يدوـمن ، نارفک 
هب ار  وت  هک  مداتـسرفیم  وت  يوسب  راوگرزب  یکلم  بش  ره  هک  اجنآ  ات  مدناوخیم  ارف  دوخب  ار  وت  تمحرم  فطل و  اب  تشادـن و  زاب  مراد 
ارم هک  نامز  ره  هک  دزاـس  هاـگآ  ار  وت  دـیامن و  نـالعا  وتب  نم  بناـج  زا  ار  تاهبوت  شریذـپ  دـنک و  توعد  نم  يوسب  تشگزاـب  هبوت و 
نم لاصو  برق و  تاجانم و  سنا و  هب  ار  وت  و  دـش . مهاوخ  لاحـشوخ  رایـسب  وت  تشگزاب  هبوت و  زا  درک و  مهاوخ  تباجا  ار  وت  یناوخب 

غیرد وت  زا  ار  متمحر  تمعن و  اـهنیا  ۀـمه  اـب  زاـب  نم  يدومن و  تعباـتم  منمـشد  زا  يدرک و  در  ار  ماهداتـسرف  وت  یلو  دومنیم ، توعد 
رد رارـصا  ماعنا و  فطل و  نم  زا  تشگ ، نوزفا  وت  يریگهرانک  ضارعا و  دـش  رتشیب  نم  بناـج  زا  ناـسحا  ماـعنا و  هچ  ره  یلو  متـشادن ،

ۀناخ ردب  ار  مجاتحم  ناگدـنب  دوخ و  لایع  زا  یکی  بش  نالف  رد  هکنیا  ات  نتفر ، فالخ  هارب  ندـینادرگ و  يور - وت  زا  و  دوب ، وت  توعد 
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نینچ هب  رگا  هک  مدوب  هداد  ربخ  وتب  نآ  زا  لبق  و  دومن ، بلط  ار  یکدـنا  مدوب  هتـشاد  ینازرا  وت  رب  هک  اهتمعن  همه  نآ  زا  وا  مداتـسرف و  وت 
مهاوخ زاب  وتب  یشاب  رتدنمزاین  لاح  ره  زا  هک  یتقو  رد  مریگیم و  وت  زا  هک  متسه  نم  ياهداد و  ماو  نمب  تقیقح  رد  یهدب  يزیچ  یسک 

روما  نیا  ۀمه  هب  ملع  اب  وت  و  ياهدومن ، در  ارم  ۀتساوخ  تقیقح  رد  ینز ، شاهنیس  هب  در  تسد  ینارب و  تدوخ  زا  ار  وا  رگا  و  دینادرگ ،
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نم ةدـنب  يا  دروآ ، زورب  هنـسرگ  ار  بش  تشگزاب و  وت  دزن  زا  یلاخ  تسد  اـب  وا  يدومن و  نارفک  ارم  تمعن  و  يدـنار ، تدوخ  زا  ار  وا 
هب منک و  تناـیخ  هک  یتـشاد  میب  نآ  زا  اـی  موـش و  زیچیب  نم  هک  يدیـسرت  اـیآ  يدادـن  ضرق  نـمب  يدرک و  در  ارم  ياـضاقت  هـچ  يارب 

ۀمه زا  وت  دزن  نم  هک  دش  هنوگچ  يدز  زاب  رس  نم  اب  ۀلماعم  زا  یلو  یتشاد  دتس  داد و  نم  ناگدنب  اب  هنوگچ  نم  ةدنب  میامنن ، افو  ماهدعو 
يریگب هرانک  اهنآ  زا  هک  يدرکیم  مرش  دندمآیم  تیوسب  نادنخ  تروص  اب  تنانمـشد  رگا  زاب  و  مدوب ، رترادقمیب  مناگدنب  تاقولخم و 

وت يوسب  يور  نآ  زا  لبق  یتح  وت و  شنیرفآ  ناوا  ناـمه  زا  هکنیا  اـب  نم  یلو  دنتـسه ، وت  هاوخدـب  نمـشد و  لد  رد  یتسنادیم  هکنآ  اـب 
یتسنادیم تدوخ  يوسب  ارم  لابقا  نیا  وت  يریگرب و  هرهب  اهنآ  زا  یهاوخب  هک  هاگ  ره  ات  هتخاس  ایهم  وت  يارب  ار  میاهتمعن  مدوب و  هدروآ 

كاخ بآ و  دیـشروخ و  هام و  نیمز و  نامـسآ و  وت  رطاخب  نم  يدش ، رفاک  نمب  يدرکن و  ایح  نم  زا  ندینادرگ  يور  ضارعا و  زا  یلو 
نیا زا  سپ  وت  یلو  مدرامگ  تتمدـخب  وت  یگدـنز  ياهزاین  نتخاس  مهارف  يارب  ار  اهنآ  مامت  مدـیرفآ و  وت  شیادـیپ  زا  لـبق  ار  هکئـالم  و 

. یتسب رمک  نم  اب  ینمشدب  نم  نمشد  زا  تعاطا  نم و  تیصعم  ینامرفان و  اب  فطل  تبحم و  همه 
اهفالخ و دوخ و  یئایند  تالاوحا  تایئزج  مامت  دوش و  ربخاـب  دوخ  تقیقح  زا  سک  ره  ددرگ و  راکـشآ  اـهیناهنپ  هک  زور  نآ  هلمجلاـب 

نایب مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یتحاضف  يراسمرش و  ءایح و  نآ  دنک  هدهاشم  ار  نابرهم  فوئر و  راگدرورپ  اب  ياهینمـشد  اهتمعن و  نارفک 
نیاب تایاور  رابخا و  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  دیـشک و  دهاوخ  جنر  شتآب  باذع  زا  شیب  نآ  زا  دـش و  دـهاوخ  لصاح  یمدآ  يارب  هتـشاد 

رد  هک  تسا  هدمآ  هدش و  هراشا  تقیقح 
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اهـشسرپ و نیا  يداد و  ماجنا  ار  لمع  نالف  هک  يدوبن  وت  ایآ  يدرک ، نینچ  هک  يدوبن  وت  اـیآ  دـیامرفیم : ياهدـنبب  دـنوادخ  تماـیق  زور 
. دبای تاجن  يراسمرش  نآ  زا  ات  دنکیم  شتآ  رد  دورو  ياضاقت  تلاجخ  يراسمرش و  تدش  زا  هدنب  هک  اجنآ  ات  دباییم  همادا  اهشنزرس 
دـش دهاوخ  نامریگنابیرگ  يراسمرـش  هنوگ  نآ  ترخآ  رد  مینکیمن و  ءایح  دنـسپان  تشز و  لامعا  همه  نیا  زا  ام  هزورما  هکنیا  تلع  و 

نازیم تشز و  لاعفا  ناهانگ و  ۀـمه  زا  ام  يربخیب  مود  تسا و  نوزفا  هرامـش  زا  هک  تسا  یهلا  ياهتمعن  هب  ایند  نیا  رد  ام  لهج  یکی 
بتک و لسر و  ءایبنا و  هکئالم و  ادـخب و  ملع  هک  نید  تاماقمب  ام  نامیا  فعـض  تسا  رتمهم  همه  زا  هک  تلع  نیموس  تسا ، اـهنآ  حـبق 

. تسا یهلا  عیارش 
هک ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  تایئزج و  مامت  رـضاح و  قح  سدـقا  تاذ  هاگـشیپ  رد  هدـنب  و  دـش ، دـهاوخ  نایع  بیغ  تمایق ، رد  اما  و 

گرزب کچوک و  ناهانگ  مامت  رگید  فرط  زا  دید  دهاوخ  ار  اهنآ  همه  هک  يوحنب  هتشگ  فوشکم  شیارب  دوب  هتـشاد  ینازرا  وا  رب  ادخ 
تسا و هدومن  رـضاح  ار  اهنآ  دوخ  تردقب  قح  سدقا  تاذ  هک  درک  دهاوخ  هدهاشم  تسا  نوزفا  هرامـش  زا  هک  ار  دوخ  لامعا  حیابق و  و 

. دوب دهاوخ  نایع  دوهش و  يور  زا  اجنآ  رد  زین  ناربمایپ  هکئالم و  ادخب و  نامیا 
دنیبیم و ار  دوخ  یگدولآ  دنکیم و  هدهاشم  دـناهدوب  دوخ  رادرک  لامعا و  بقارم  هتـسویپ  هک  ار  راگدرورپ  یقتم  ناگدـنب  رگید  فرط  زا 

راکشآ شتروع  ای  دشاب و  هتـشاد  ندب  رب  نیکرچ  یمخز  ای  تروص و  رب  ياهکل  ام  زا  یکی  رگا  هکنانچ  مه  دوشیم ، نوزفا  شیراسمرش 
ای  دشکیم و  تلاجخ  ناگرزب  سلجم  رد  روضح  زا  دشاب  هراپ  شاهماج  ای  و 
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نیا تشگ و  دـهاوخ  راسمرـش  هلاحم  ـال  دـنیبب  لاـح  نآ  رد  ار  وا  يرگید  دـشاب و  رادرم  تشوگ  لـثم  يدـیلپ  زیچ  ندروخ  لوغـشم  رگا 
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سفن رد  یتشز  حـبق و  دوجو  هب  ناسنا  نتفای  یهاگآ  نآ  أشنم  هک  تسا  یلاعفنا  یتفـص  هکلب  تسین  يرایتخا  رما  کی  ءایح  يراـسمرش و 
راسمرـش لـعفنم و  هاـنگ  ماـجنا  لـباقم  رد  مینیبـیم  اـم  هکنیا  دـشاب و  ناـسنا  نایانـشآ  زا  فرط  رگا  صوـصخب  تـسا ، نارگید  دزن  دوـخ 

تبیغ هک  تسا  هدینـش  ءایبنا  نابز  زا  هچ  رگ  دـنکیم  تبیغ  هک  سک  نآ  الثم  تسا ، لـمع  نآ  حـبق  هب  داـقتعا  مدـع  ةرمث  نیا  میدرگیمن 
ناـیع هب  ار  تقیقح  نیا  اریز  هدومن  روـصت  لاـثم  باـب  زا  یلاـیخ و  يرما  ار  هلئـسم  نیا  یلو  تسا ، هدرم  تشوـگ  ندروـخ  ۀـباثمب  نمؤـم 
گـس تروصب  دوخ  یناـسنا  تروص  رییغت  بجوـم  ار  بضغ  مشخ و  نیا  دوـشیم  نیگمـشخ  هک  یـسک  نینچ  مه  تسا  هدرکن  هدـهاشم 
سدقا تاذ  هک  تسا  هدینـش  اهراب  ای  و  تسین ، دوهـشم  نایعلاب  شرثا  دزاسیم  ردـک  ار  یمدآ  حور  هک  رگید  ناهانگ  نینچ  مه  دـنیبیمن 

زا هدومنن  كرد  ناـیعلاب  ار  تقیقح  نیا  نوچ  یلو  تسا  ناگدـنب  رادرک  لاـمعا و  ماـمت  بقارم  هدوـب و  رظاـن  رـضاح و  اـج  همه  رد  قـح 
ار نینمؤم  هکئالم و  ءایبنا و  دنیبیم و  رضاح  ار  شراگدرورپ  دسر  ارف  تمایق  هک  هاگنآ  اما  و  دنکیمن ، مرـش  یهلا  تاروتـسد  زا  یچیپرس 

جات اهنآ  رس  رب  دنتسه و  كاپ  هزنم و  صقن  بیع و  ره  زا  دنراد و  نتب  رون  زا  یئاههماج  هک  وکین  ياهتئیه  اب  دباییم  هبترم  دنلب  یناهاوگ 
. تسا نادنخ  باداش و  اههرهچ  هتفرگ و  ارف  ار  اهنآ  ياپ  ارس  رون  هدش و  هداهن  تمارک 

تاحارج زا  رپ  یندـب  اب  فیثک و  سردـنم و  هراپ و  یئاههماج  اب  ناـشیرپ  هدـیلوژ و  هک  دـنکیم  هدـهاشم  ار  دوخ  ناـنیا  لـباقم  رد  دـعب  و 
نیکرچ 
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نوچ شندـب  هدـمآ و  رد  كوخ  تروصب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یناسنا  هرهچ  هک  دـنیبیم  هکلب  تسا ، ناور  اهنآ  زا  نوخ  كرچ و  هک 

وا زا  قح  سدـقا  تاذ  هک  دـنکیم  هدـهاشم  نیعلا  يأرب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  شیاپ  ارـس  ناهانگ  ياـهیکیرات  هدـیدرگ و  ناـگنیزوب  ندـب 
تشز و تروص  نیا  وا  یلو  دشوپب  دـنراد  نت  رب  نانآ  هک  یـسابل  دـیآ و  رد  ناحلاص  ءادهـش و  برقم و  ءایبنا  تروصب  هک  دوب  هتـساوخ 

تـسا هدروآ  دوخ  رـس  رب  دوخ  هچنآ  زا  هدـش و  لعفنم  هاوخان  هاوخ  هک  تسا  اجنیا  تسا ، هدومن  باـختنا  دوخ  يارب  ار  دـنیاشوخان  ۀـفایق 
. دروخیم ترسح  نابرهم  میرک و  راگدرورپ  تاروتسد  تفلاخم  رب  ددرگیم و  راسمرش 

روهظ گرزب و  يراک  يارب  میظع ، رـضحم  گرزب و  زور  نآ  رد  ار  تروضح  امن و  يرکف  دوخ  ةراـبرد  یتسناد  ار  قیاـقح  نیا  رگا  سپ 
نزح و روآ و  رظن  رد  دنتـسه  زجاع  نآ  تدش  كرد  زا  نایملاع  تسین و  نآ  روصت  تردق  ار  ياهدـیرفآ  چـیه  هک  ار  يدـنوادخ  ناطلس 
زور و نآ  رد  ار  دوخ  ترـسح  ءایح و  يدـنوادخ و  باطخ  باتع و  زور و  نآ  ساره  لوح و  اـمن و  مسجم  هاـگیاج  نآ  رد  ار  تهودـنا 

لاح رد  دـعب  و  روآ ، رطاخب  ار  دـنزیخرب  همـصاخمب  وت  اب  هکیناسک  و  ار ، دوخ  یگنـشت  یگنـسرگ و  یگراچیب و  و  شیاههلعـش ، شتآ و 
نیبب و  روآ ، دایب  هتـشاد  ینازرا  وت  رب  ادـخ  هک  ار  ایند  نیا  ياهتمعن  فرـش و  تزع و  فطل و  امنرکفت و  یکدـنا  ایند  نیا  رد  دوخ  یلعف 

اب يوگتفگ  تاـجانمب و  ار  وت  هتـشاد و  یمارگ  ار  وـت  اـیند  نیا  رد  هزورما  تسوا  نآ  زا  تماـیق  يادرف  تنطلـس  هک  سک  نآ  هنوـگچ  هک 
رد امن ، لمأت  یکدـنا  هدیـسر  هراب  نیا  رد  هک  ینانخـس  رد  و  تسا ، هدـناوخ  ارف  دوخ  راوج  برق و  سنا و  سلجمب  هدومن و  توعد  دوخ 

تاذ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح 
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مگ رفـس  رد  ار  دوخ  هشوت  داز و  بکرم و  هکیـسک  زا  موشیم  رتلاحـشوخ  دوخ  ةدـنب  تشگزاب  هبوت و  زا  نم  « 1  » دیامرفیم قح  سدقا 
دـنک و زاب  مشچ  هاگان  دزاس  هدامآ  تکاله  يارب  ار  دوخ  دور و  باوخب  هداهن و  نیمز  رب  رـس  راچانب  هدـش  سویأم  نآ  نتفاـی  زا  هدومن و 

. دنیبب دوخ  رس  يالاب  ار  دوخ  هشوت  داز و  بکرم و 
تـشگزاب هبوت و  هب  متـسه و  نانآ  رظتنم  ردقچ  نم  هک  دننادب  دناهدومن  نمب  تشپ  هکنانآ  رگا  هک  تسا  هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  زاب  و 

. تسسگیم مه  زا  اهنآ  دوجو  دنب  دنب  نم  تبحم  تدش  زا  دندرکیم و  یهت  بلاق  نم  رادید  قوش  زا  مقاتشم  اهنآ 
تدـنگوس وت  رب  نم  قحب  ار  وت  مرادـیم  تسود  ار  وـت  نم  يراد  نم  رب  وـت  هک  یقحب  دـنگوس  نم  ةدـنب  دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد  اـی  و 
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. رادب تسود  ارم  هک  مهدیم 
ارم وت  رب  نم  قح  هطـساوب  مه  وت  سپ  مرادیم  تسود  ار  وت  نم  يراد  نم  رب  وت  هک  یقح  ۀطـساوب  نم  ةدنب  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  ای  و 

. رادب تسود 
یلو مشاب  مناگدنب  يوجتسج  رد  و  منامب . رظتنم  ردقچ  یسیع  يا  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضحب  باطخ  رگید  ياج  رد  زاب  و 

. دندرگیمن رب - اهنآ 
: دیامرفیم دتسرفیم  ناگدنب  توعد  يارب  هک  یکلم  نابزب  ای  و 

شزرمآ بلط  نم  زا  هک  مسک  نآ  ةدنشخب  و  دشاب ، نم  دایب  هک  متسه  سک  نآ  روآدای  و  دشاب ، نم  نیـشنمه  هک  مسک  نآ  نیـشنمه  نم 
یسک  عیطم  و  دنک ،

______________________________

هبوت باب  یفاک  لوصا  ( 1)
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. تارابع نیا  لاثما  و  دیامن ، نم  تعاطا  هک  متسه 
نیسپاو زور  يراوخ  تلذ و  همه  نآ  اب  یتمارک  تذل و  هچ  ۀطساوب  وت  ار  هرخاف  تافیرـشت  مارکا و  همه  نیا  نیبب  امن و  لمأت  یکدنا  لاح 

« َنُوثِکا�م ْمُکَّنِإ   » هک دروآ  رب  گناب  وا  خزود  کلامب  رارـصا  ساـمتلا و  لاـس  رازه  زا  سپ  هک  یناـسریم  یئاـجب  ار  راـک  ینکیم و  ضوع 
. دیتسه راگدنام  اجنیا  رد  امش 

َو اُؤَسْخا ...   » دیوگب تتساوخ  رد  باوج  رد  دنکیم  میظعت  میرکت و  ار  وت  هزادنا  نیا  دراد و  تبحم  همه  نیا  وت  هب  تبـسن  هک  یئادخ  ای  و 
. دیئوگم نخس  دیوش و  هفخ  ِنوُمِّلَُکت » ا�ل 

تبحم فطل و  رظنب  قح  سدقا  تاذ  دنریگیم و  رب  رد  ار  وت  هکئالم  نامـسآ  ات  تمدق  زا  يزیخیم ، اپب  زامن  ۀـماقا  يارب  هاگ  ره  هک  رگنب  و 
مالـس ات  یتسیایم  هلبق  هب  ور  هکیعقوم  زا  و  دـنکیم ، رخف  دوخ  برقم  هکئالم  رب  وتب  دـیوگیم و  تباوج  یئوگب  ار  هچنآ  درگنیم و  وت  هب 

تبث وت  يارب  یتمارک  یلمع  ره  يارب  و  ارم ، ةدنب  دینیبیمن  ایآ  ارم ، ةدنب  دینیبیمن  ایآ  دـیوگیم  هکئالمب  یهدـیم  ماجنا  هک  یلمع  ره  زامن 
دراو هتـسب  تسد  تمایق  يادرف  هک  ینک  يراک  هتـشاگنا و  هدیدان  ار  تبحم  فطل و  همه  نیا  وت  دریگ و  رظن  رد  یـشاداپ  ءازج و  دـنک و 

هدیـشک ریجنز  هب  ناطیـش  اب  هتـشگ و  هایـس  تاهرهچ  گنر  هدـش و  هتخود  اج  کیب  سرت  تدـش  زا  تنامـشچ  هکیلاح  رد  يوش ، رـشحم 
يدنوادخ لالج  ناطلـس  ۀیحان  زا  سپـس  يدرکن ، ایح  نم  زا  ایآ  امن ، دوخ  يا  رجاف ، يا  راکتیانج ، يا  دوش : هتفگ  وتب  باطخ  ياهدـش و 

: دسر باطخ 
َنوُْعبَس ا�هُعْرَذ  ٍۀَلِْسلِس  ِیف  َُّمث  ُهوُّلَص . َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف . ُهوُذُخ  »
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رد ار  وا  سپس  دینازوسب . ششتآ  رد  دیناشک و  ششتآ  يوسب  سپس  دینک . شریجنز  دیریگب و  ار  وا  ( 33 - 30 هقاحلا - «. ) ُهوُُکلْساَف ًاعا�رِذ 

. دیشک رد  شتآب  تسا  عارذ  داتفه  شلوط  هک  يریجنز 
لاح و  تسین . باطخ  نیا  ربارب  رد  تمواقم  بات  ار  نیمز  اهنامسآ و  هکنآ  لاح  و  دزرلن ، دونشب و  ار  باطخ  نیا  دناوتیم  تبلق  هنوگچ 

هک یشتآ  يوش ، هدیشک  شتآ  يوسب  تروص  رب  و  دریگ ، ارف  ار  وت  شتآ  ياههلعـش  هک  دوب  دهاوخ  هنوگچ  تقو  نآ  رد  نیکـسم  يا  وت 
ار مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  و  تسین ، نوخ  كرچ و  زج  يزیچ  شبارـش  و  نینهآ ، ياهکتپ  اب  رایـسب ، شیدوگ  دایز و  شیگدنزوس 

یسک رگا  و  دنازوسب ، ار  نیمز  ياهیندیئور  مامت  دتفا ، نیمز  رب  نآ  زا  ياهرارش  رگا  هک  ار  یشتآ  منک  لمحت  هنوگچ  دیامرفیم : هک  ونشب 
. ددرگ روهلعش  شلد  رد  رد  شتآ  و  دزاس ، نایرب  ار  وا  درب  هانپ  اههوک  ۀلق  هب 
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. تسا هتخادـگ  نـهآ  ناشبارـش  نوـخ و  كرچ و  ناـشماعط  خزود و  ناـشهاگیاج  هـک  اـمن  لـمأت  ناـمدرم  لاوـحا  رد  یکدـنا  لـقاع  يا 
نآ زا  یلو  تسا ، يدوبان  تکاله و  ناشیوزرآ  اهنت  دروآ . درگ  ار  اهنآ  خزود  قیمع  ياههاگترپ  دنک و  رب  اج  زا  ار  اهنآ  شتآ  ياههلعش 
رب دایرف  خزود  ياههرانک  زا  هتـشگ و  هایـس  یـصاعم  تملظ  زا  ناشیاههرهچ  هدـش و  هتـسب  ناـشیناشیپ  هب  اـهنآ  ياهمدـق  دـننیبیمن ، يرثا 

ار ام  اهریجنز  نیا  ینیگنس  کلام  يا  دیـسر ، امب  میدش  هداد  میب  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  کلام  يا  هک  دننز  هحیـص  شتآ  فارطا  زا  دنروآ و 
. میدرگن تیصعم  هانگ و  درگ  رگد  هک  زاس  جراخ  شتآ  نیا  زا  ار  ام  کلام  يا  دش ، نایرب  ام  ندب  تسوپ  کلام  يا  دروآ ، رد  ياپ  زا 

 39 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
دیوش و تکاس  دوب ، دهاوخن  امش  يارب  اج  نیا  زا  یجورخ  و  تسین - امـش  يارب  یتاجن  رارف و  تاهیه ، تاهیه  هک  دروآ  رب  دایرف  وا  یلو 
و دوشیم ، عطق  ناشدیما  هک  تسا  اجنیا  تشگ ، دیهاوخ  زاب  دیاهدش  یهن  نآ  زا  هچنآ  ماجنا  هب  هرابود  دیوش  جراخ  رگا  هک  دیئوگن  نخس 

هکیلاح رد  دشخبیم ، يدوس  ار  نانآ  هآ  هلان و  هن  دهدیم و  تاجن  ار  اهنآ  ینامیـشپ  هن  یلو  دنروخیم . فسأت  دـناهداد ، فک  زا  هچنآ  رب 
، دنتـسه شتآ  رد  قرغ  هتفرگ و  ارف  ار  اهنآ  پچ  تسار و  نیئاپ و  الاب و  زا  شتآ  دنوشیم و  هدنکفا  شتآب  ور  رب  دناهدش  هدیـشک  ریجنزب 
رد ار  اهنآ  هدـش  هتـسب  ناشیاپ  تسدـب و  هکیئاهریجنز  شتآ ، ناشرتسب  تسا و  شتآ  ناشـسابل  شتآ ، ناشبارـش  تسا و  شتآ  ناـشماعط 
ره و  دروآ ، شوجب  ناشوج ، گید  نوچ  ار  اهنآ  شتآ  و  دوش ، هدـیبوک  مه  رد  ناشرکیپ  نینهآ  ياهکتپ  اب  و  درب ، ورف  ناـشگنت  هاـگیاج 

تـسا اهنآ  نوردنا  رد  ار  هچنآ  هک  دـنزیر  اهنآ  رـس  رب  خزود  ناشوج  بآ  زا  یماج  دوش  دـنلب  اهنآ  دایرف  شتآ  ياههدرپ  نایم  زا  هک  هاگ 
، دنکـشب مه  رد  اهنآ  یناشیپ  دنرآ ، دورف  اهنآ  رـس  رب  نوچ  هک  تسا  شتآ  زا  یئاهکتپ  اهنآ  يارب  و  دنازوسب ، ار  ندب  تسوپ  دزادـگب و 

تسا ناور  ناشیاههنوگ  رب  مشچ  ياههقدح  دوش  هعطق  هعطق  اهنآ  ياهرگج  شطع  تدش  زا  تسا و  يراج  نوخ  كرچ و  اهنآ  ناهد  زا 
ره سپ  تسا ، ندـش  هدـنکرب  لاح  رد  ندـب  تسوپ  ندـش و  بآ  لاـح  رد  ندـب  ياـههیپ  نتخیر و  ورف  لاـح  رد  تروص  ياـهتشوگ  و 

یئانیب اهمشچ  و  هایـس ، ناـشتروص  و  ددرگ ، هنهرب  تشوگ  زا  ندـب  ياهناوختـسا  دـیآ ، نآ  ياـجب  نآ  زا  ریغ  یتسوپ  دزوسب  هک  یتسوپ 
هدنامن  اهنآ  يارب  ملاس  یناوختسا  هتسکش و  مه  رد  اهنآ  تارقف  نوتس  تسین ، یئایوگ  تردق  ار  اهنابز  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ 

 40 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
ریجنزب ناشیاهمدق  اب  اهنآ  یناشیپ  هدش و  ریجنز  ندرگب  ناشیاهتـسد  و  ددرگ ، هراپ  هراپ  ندب  تسوپ  هدش و  هدـیرب  اهنآ  ياهـشوگ  تسا ،

زا ار  اهنآ  اهبرقع  اهرام و  دننک ، تکرح  نیـشتآ  ياهراخ  رب  مشچ  ۀقدح  اب  و  دنور ، هار  شتآ  رب  ناشیاههرهچ  رب  تسا ، هدـش  هدیـشک 
. دنباییمن یگرم  یلو  تسا ، گرم  ناشهتساوخ  اهنت  هک  دنتسه  یلاح  رد  نانآ  و  دنزگب ، وس  ره 

. تسا هدمآ  تنس  باتک و  رد  اهنآ  لاوحا  رابخا و  زا  هچنآ  زا  تسا  ياهمش  نیا  و 
41 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

تسا باب  دنچ  نآ  رد  ءوضو و  رد  موس  لصف 

« بحتسم هچ  بجاو و  هچ  نآ ، يرهاظ  بادآ  زا  یضعب  نایب  رد  ( » لوا باب  )

شماـجنا وضو  هب  عورـش  زا  لـبق  هک  تسا  یتامدـقم  لاـعفا و  زا  ریغ  نیا  تسا و  [ 1  ] نماـیت ندرک و  كاوسم  وـضو  تابحتـسم  هلمج  زا 
نآ بآ  اـب  هک  یفرظ  رد  هکنیا  زا  لـبق  ار  اهتـسد  دـشاب و  يزیمت  یکاـپ و  لاـمک  رد  وـضو  بآ  هک  تسیاـبیم  نـینچ  مـه  تـسا ، بـجاو 
زا قاشنتـسا  هضمـضم و  نینچ  مه  دیوشب ، هبترم  ود  طیاغ  زا  هبترم و  کی  لوب  مون و  ثدح  زا  رگید  بآ  اب  دنزب  دنریگب  وضو  دنهاوخیم 
لاح رد  و  درادب ، مدقم  قاشنتسا  رب  ار  هضمضم  دریگب و  ماجنا  هبترم  هس  هک  تسا  بحتـسم  ود  نیا  زا  کی  ره  تسا و  ءوضو  تابحتـسم 

دـشکب و تسد  دزیریم  بآ  هک  يوضع  ره  رب  دـنک و  تئارق  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاعد  دراد و  هگن  زاب  ار  اـهمشچ  تروص  نتـسش 
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وضو ءاضعا  يوشتسش  ماگنه  رد  عارذ و  تشپ  هب  نز  دزیرب و  بآ  عارذ  يور  ادتبا  درم  دنک و  زاب  مه  زا  ناتشگنا  رس  اب  ار  تروص  يوم 
هب 
______________________________

. ندومن عورش  تسار  تسدب  ینعی  نمایت  [ 1]
 42 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

وـضع ره  رب  بآ  تشم  ود  نتخیر  اب  هک  تسنیا  یلوا  دـنک و  لـماک  ار  وضو  وضع  نآ  رب  بآ  نتخاـس  يراـج  وضع و  ره  رب  بآ  نتخیر 
مرگ باتفآ  زا  هک  یبآ  هدولآ و  بآ  زا  دریگن و  کمک  يرگید  زا  وضو  تامدقم  ۀیهت  رد  تسا  بحتـسم  نینچ  مه  دیامن  لماک  ار  وضو 
ربانب انزلا - دلو  یبصان و  كرـشم و  ینارـصن و  يدوهی و  تسین و  تساجن  تراهط و  بظاوم  یلیخ  هک  یـضیاح  نز  ةدروخ  مین  هدـش و 

تـساجن هک  یکدنا  بآ  هتـشذگ و  نآ  رب  برقع  رام و  ای  هغابروق و  هکیبآ  و  تسا - بجاو  مینادب  سجن  رگا  هک  الا  شتراهط و  هب  لوق 
نیا دوش و  هدیشک  نآ  بآ  زا  ینیعم  رادقم  شندش  كاپ  يارب  تسیابیم  هک  یهاچ  بآ  دتفیب و  تراهط  زا  هکیدحب  هن  یلو  هدیسر  نادب 
ۀمه و  دـنک ، بانتجا  تسا  يوقا  مه  نیمه  هکنآ  اب  ءوضو  زاوجب  لوق  ربانب  هدومن  تبانج  لسغ  نآ  اب  ناسنا  هکیبآ  هتفرگن و  ماـجنا  لـمع 

. تسا رایتخا  تروص  رد  روما  نیا 
ادتبا دومن  بلط  بآ  ترـضح  نآ  هک  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما - زا  حیحـص  ثیدح  رد  شتامدقم ، وضو و  ماگنه  رد  اعد  اما  و 

: دومرف تخیر و  پچ  تسد  رب  تسار  تسد  اب  بآ  یتشم 
: دومرف دومن و  اجنتسا  سپس  اسجن » هلعجی  مل  اروهط و  ءاملا  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  هّللا و  مسب  »

: دومرف دومن و  هضمضم  سپس  راّنلا » یلع  ینمّرح  یتروع و  رتسا  هضعا و  یجرف و  نّصح  ّمهللا  »
: دومرف دومن و  قاشنتسا  سپس  كرکذب » یناسل  قلطا  كاقلا و  موی  یتّجح  نّقل  ّمهللا  »

ّمشی  نّمم  ینلعجا  ۀّنجلا و  حیر  ّیلع  مّرحت  مهّللا ال  »
 43 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

: دومرف تخادرپ و  دوخ  تروص  نتسش  هب  سپس  اهناحیر » اهحور و  اهحیر و 
: دومرف تسش و  ار  دوخ  تسار  تسد  سپس  هوجولا » هیف  دّوست  موی  یهجو  دّوست  هوجولا و ال  هیف  ّضیبت  موی  یهجو  ضّیب  ّمهّللا  »

: دومرف تخادرپ و  پچ  تسدب  سپس  اریسی » اباسح  ینبساح  يراسیب و  نانجلا  یف  دلخلا  ینیمیب و  یباتک  ینطعا  ّمهّللا  »
: دومرف تخادرپ و  رس  حسمب  سپس  ناریّنلا » تاعّطقم  نم  کب  ذوعا  یقنع و  یلإ  ۀلولغم  هلعجت  یلامشب و ال  یباتک  ینطعت  ّمهّللا ال 

. كوفع کتاکرب و  کتمحرب و  ینّشغ  ّمهّللا 
: دومرف تخادرپ و  اپ  حسم  هب  سپس 

هک دمحم  شدنزرف  هب  سپس  نیمحاّرلا » محرا  ای  یّنع  کیضری  امیف  ییعـس  لعجا  مادقالا و  هیف  ّلزت  موی  طارّـصلا  یلع  یمدق  ّتبث  ّمهّللا  »
هک دنیرفایب  یکلم  یبآ  ةرطق  ره  زا  دنوادخ  دیوگب  متفگ  نم  ار  هچنآ  دریگب و  وضو  نینچ  سک  ره  دمحم  يا  دومرف  تسا  ثیدح  يوار 

. دوش تبث  هدنریگ  وضو  نآ  يارب  نآ  باوث  دنیوگ و  ریبکت  حیبست و  سیدقت و  تمایق  زور  ات 
: دیوگب دوخ  لسغ  ءوضو و  رخآ  رد  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  ماما  ریسفت  رد  و 

كرفغتسا و  تنأ  ّالا  هلإ  نا ال  دهشا  كدمحب  ّمهّللا و  کناحبس  »
 44 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

«. کئایصوا کئافلخ و  هئایلوا  ّنا  کّیبن و  دعب  کتفیلخ  کّیلو و  اّیلع  ّنا  دهشا  کلوسر و  كدبع و  ادّمحم  ّنا  دهشا  کیلإ و  بوتا 
لـیلهت و حـیبست و  هک  دـنیرفایب  یکلم  وا  لـسغ  اـی  ءوـضو  بآ  زا  ياهرطق  ره  ددـعب  ادـخ  دزیر و  ورف  تخرد  گرب  نوـچمه  شناـهانگ 
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باتک رد  و  دوب ، دهاوخ  هدنریگ  ءوضو  نآ  يارب  نآ  باوث  دنتـسرف و  دورد  وا  كاپ  لآ  ربمایپ و  رب  دنیوگ و  یلاعت  قح  ریبکت  سیدقت و 
: دوش هتفگ  ءوضو  ماگنه  رد  هک  تسنیا  وضو  تاکز  هک  هدش  تیاور  هیقفلا » هرضحی  نم ال  »

. ۀّنجلا کناوضر و  مامت  ةولّصلا و  مامت  ءوضولا و  مامت  کلئسا  ّینا  ّمهّللا 
45 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

« نآ تاقوا  تیفیک و  دئاوف و  ندز و  كاوسم  تلیضف  رد  ( » مود باب  )

زا هک  تسا  روهشم  ربخ  نآ  هلمج  زا  مینکیم  هراشا  اهنآ  زا  یضعبب  كربت  رطاخب  هک  تسا  يدایز  رابخا  نآ  دئاوف  كاوسم و  تلیـضف  رد 
لکـشم نم  تما  رب  راک  هک  دوبن  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا -

. دننک كاوسم  زامن  ره  يارب  هک  مدومرفیم  ار  نانآ  دشیم 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ربمایپ  زا  اعوفرم  لاصخ »  » رد و 

هچنآ دنکیم و  دیفس  ار  تیاهنادند  و  تسا ، راگدرورپ  يدونـشخ  بجوم  دزاسیم و  هزیکاپ  ار  ناهد  تسا : تلـصخ  هدزاود  كاوسم  رد 
فعاضم ار  تانسح  دروآیم ، ماعط  ءاهتشا  دنکیم و  مک  ار  مغلب  دربیم ، نیب  زا  دوشیم  نادند  یبارخ  ثعاب  هدش و  عمج  اهنادند  رب  هک  ار 

تعکر ود  و  دزاسیم ، كاپ  ار  نآرق  هار  دزاسیم و  مکحم  ار  هثل  و  ددرگیم ، هکئالم  روضح  ثعاب  دوشیم و  هتشاد  اپب  تنس  و  دنکیم ،
. كاوسم نودب  تعکر  داتفه  زا  تسا  رتبوبحم  ادخ  دزن  دوش  هدناوخ  هدز  كاوسم  ناهد  اب  هک  زامن 

ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لامعالا  باوث  رد  و 
 46 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

. دندربیم رتسبب  دوخ  اب  ار  نآ  دنتسنادیم  ار  كاوسم  ياهیبوخ  مدرم  رگا  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا 
زیچ اب  دوب  لکـشم  نآب  نتفای  تسد  ای  دـشن و  تفاـی  رگا  دوش و  كاوسم  كارا  بوچ  اـب  هک  تسا  بحتـسم  نآ ، بادآ  تیفیک و  اـما  و 

: دناوخب ار  اعد  نیا  كاوسم  ماگنه  هک  تسا  بحتسم  و  تشگنا ، اب  یتح  رگید 
ای ّمهّللا  نیلّوالا  یف  يرکذ  عفرا  اسلجم و  کنم  ینبّرق  کتاجانمب و  یناـسل  قلطا  کـحور و  درب  ینقزرا  کـتمعن و  ةوـالح  ینقزرا  ّمهّللا 
اّنک نإ  و  ةدماج ، نیعالا  تناک  نا  و  ۀیساق ، بولقلا  تناک  نا  یضرت و  ّبحت و  ام  یلا  هرکت  اّمم  انلّوح  یطعا  نم  دوجا  ای  لئس و  نم  ریخ 

. ۀیفاع یف  ینتما  ۀیفاع و  یف  ینیحا  ّمهّللا  ةرفغملاب ، یلوأ  تنأف  باذعلاب  یلو 
بش و رد  باوخ  ماگنه  يزامن و  ره  یئوضو و  ره  رد  كاوسم  بابحتـسا  دیآیم  تسدـب  تایاور  رابخا و  زا  هچنآ  كاوسم ، تاقوا  اما  و 
وضو و ماگنه  كاوسم  زا  بش  رد  كاوسم  هبترم  هس  نیا  هک  دراد  مه  لامتحا  تسا و  حبـص  زامن  زا  لبق  باوخ و  زا  نتـساوخ  رب  ماگنه 

. دنک تیافک  حبص  زامن 
تیافک هدیسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ۀعیرـشلا  حابـصم  رد  هک  یتیاور  نامه  هنیمز  نیا  رد  تفرگ  تنـس  نیا  زا  دیاب  هک  یتربع  اما  و 

يدونـشخ بجوم  و  ناهد ، هدننک  زیمت  كاوسم  دومرف  هک  دیامرفیم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  اجنآ  رد  دنکیم :
نآ رد  یناوارف  ینطاب  يرهاظ و  عفانم  دزادرپب  رکفب  نآ  رد  هک  سک  نآ  و  تسا ، هداد  رارق  دکؤم  ياهتنس  زا  ار  نآ  و  تسا ، راگدرورپ 

یندیماشآ  یندروخ و  زا  هک  هچنآ  هکنانچ  مه  سپ  دنیبیم ،
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يرادهدنز بش  عوشخ و  عرضت و  اب  ار  ناهانگ  تساجن  نک  یعس  مه  هنوگ  نیمه  ینکیم ، زیمت  كاوسم  اب  دنکیم  فیثک  ار  تیاهنادند 
صلاخ ادـخ  يارب  يزاس و  هزیکاپ  یـصاعم  ماجنا  ناهانگ و  ياهیگریت  زا  ار  ترهاـظ  نطاـب و  ینک و  لـیاز  ناهاگرحـس  رد  رافغتـسا  و 

فیطل و تسا  یتابن  كاوسم ، هک  نایب  نیاب  هداد  رارق  لد  رادـیب  نامدرم  يارب  یلثم  ار  كاوسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اریز  ینادرگ 
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ندیوج ندروخ و  يارب  ناهد  رد  ار  نآ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ياهدـیرفآ  اهنادـند  و  كرابم ، باداش و  تسا  یتخرد  ۀـخاش  و  هزیکاپ ،
نآ ۀطساو  هب  ددرگیم و  هدولآ  اذغ  ندیوج  رثا  رب  هک  تسا  یفاص  رهوج  نیا  و  تسا ، هدعم  حالصا  ماعط و  ءاهتشا  ببـس  هدیرفآ و  اذغ 

اب دـنک و  كاوسم  فیطل  یتاـبن  اـب  كریز  نمؤم  هک  هاـگنآ  سپ  دـیآیم . دـیدپ  يداـسف  یمدآ  زغم  رد  نآ  زا  دـنکیم و  رییغت  ناـهد  يوـب 
ار یمدآ  بلق  قح  سدـقا  تاذ  هنوگ  نیمه  ددرگرب ، شلوا  لاـحب  دورب و  نیب  زا  رییغت  داـسف و  نآ  دـشک  فاـص  رهوـج  نآ  رب  كاوـسم 
تلفغ و هب  هیذـغت  رثا  رب  فاـص  بلق  نیا  هک  هاـگنآ  سپ  هداد  رارق  مـیظعت  تـبیه و  رکف و  رکذ و  ار  شیاذـغ  هدـیرفآ و  فاـص  رهاـط و 
، ددرگرب دوب  لصا  رد  هک  یفاص  رهوج  لوا و  لاح  نآب  ات  ددرگ  هزیکاپ  هبانا  بآب  دوش و  هداد  الج  هبوت  ناهوس  اـب  دوش  هدولآ  ترودـک 

: دیامرفیم دنوادخ 
«. َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحی  َو  َنِیبا�ّوَّتلا  ُّبُِحی  ّللا 

�
َه َّنِإ  »

كاوسمب رهاظ  رد  هچ  رگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  شیامرف  نیا  و  كاوسمب ، داب  امـش  رب  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و 
بکرم لاثما  نیا  لثم  جارختـسا  رد  هک  سک  نآ  سپ  تسا ، هدومرف  هدارا  ار  ینطاب  يانعم  نیا  راوگرزب  لوسر  یلو  ددرگیم ، رب  نادـند 

دناباوخب  تربع  باب  ۀناتسآ  رب  ار  رکفت 
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. یهتنا دزاسن . عیاض  ار  ناراکوکین  يازج  ادخ  دراد و  ینازرا  وا  رب  دوخ  لضف  زا  دیاشگب و  وا  يارب  ار  تمکح  ياههمشچ  دنوادخ 
دنک لمأت  تیدج  لامک  رد  نانخس  نیا  لاثما  هب  هک  تسا  راوازس  هدومن  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  قیدصت  هکیسک  رب  میوگیم 
نیا هتـسناد و  رارـسا  ءزج  ار  تاملک  هنوگ  نیا  هک  تسیابیم  هکلب  دزاس  عیاـض  اـی  هتـشاذگ و  لـمهم  ار  تاـشیامرف  هنوگ  نیا  هک  اداـبم  و 
ءافلخ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  راوگرزب  لوسر  ادخ و  و  درامـشب ، تمینغ  هدمآ  هسدقم  تعیرـش  رد  هک  ار  تدابع  تایئزجب  هقح  تالیوأت 

نیا رکش  دشاب و  رازگساپس  دناهدومن  تیاور  ناراوگرزب  نآ  زا  نانخس  نیا  هکیناسک  ۀمه  هکلب  دنرارسا  نیا  نیظفاح  هک  ار  ترـضح  نآ 
نیا زا  هک  سک  نآ  ـالا  دروآ و  گـنچب  ار  شدـئاوف  تارمث و  دـبای و  تسد  فراـعم  نیا  راوـنا  هب  دـنک و  ادا  ار  تمیق  نارگ  ياـهتمعن 

زا سپ  نوچ  هکلب  هدربن  اهنآ  زا  یعفن  اهنت  هن  دراذـگن  ار  اهنآ  قح  تسا  اهنآ  راوازـس  هک  هنوگنآ  دوش و  لفاغ  یقیقح  فیطل  ياـهتمعن 
تبظاوم اهنآ  رب  هک  تسیابیم  راچانب  سپ  دروآ  نامیا  اهنآب  رگا  اـما  و  تسا ، هدومن  یناوارف  نارـسخ  هتخاـس  عیاـض  ار  اـهنآ  تجح  ماـمتا 

همادا تبقارم  نیا  رگا  دزادرپب و  لمأت  هب  اهنیا  لاثما  رد  تسا  هدمآ  میدرک  لقن  ۀعیرـشلا  حابـصم  زا  هک  ینخـس  رخآ  رد  هچنانچ  دـنک و 
بیغ دـنک و  هدـهاشم  ار  اهنآ  ینطاب  تارثا  لامعا و  نیا  یلاثم  ياهتروص  ددرگ و  فشکنم  وا  رب  روما  نیا  قیاقح  هک  اسب  هچ  دـنک  ادـیپ 
نیمه دریگ و  ارف  ار  شتاقوا  مامت  دوش و  نوزفا  باب  نیا  رد  وا  ششوک  یعس و  سپ  دوش  نادجو  ملع  و  تیارد ، تیاور  و  نایع ، شیارب 

يویند و روما  هکنآ  هک  تسا  اجنیا  رد  هک  دوش  ادخ  تفرعم  رد  قرغتـسم  شلقع  هک  اجنآ  ات  دوش  نومنهر  رگید  فراعم  رایـسب  ار  وا  رما 
شیرهاظ  نوئش 
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راگدرورپ ءاقل  ریغ  هار  رد  یششوک  ادخ و  ریغ  هب  یمه  یقولخم و  هب - لاغتـشا  رگید  دوب و  دهاوخ  یهلا  لالجلا  وذ  تاذ  دنکیم  هرادا  ار 

یهلا هکئالم  هک  تسا  نامز  نیا  دریگ و  رارق  یهلا  ناقاتشم  کلـس  رد  هکنیا  ات  دوشیم  نوزفا  زورب  زور  شقوش  هجیتن  رد  تسین  وا  يارب 
رد هکنانچ  تسا ، قاتشم  وتب  ادخ  هک  ادخ  یلو  يا  اروت  داب  هدژم  هک  دهدیم  شتراشب  توملا  کلم  گرم  ماگنه  رد  هتشگ و  وا  قاتـشم 

. دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  بلطم  نیا  جارعم  تیاور 
نآ يارب  دایز  ياهباوث  هدـمآ و  نآ  يارب  تلیـضف  دـیکأت و  نیا  لثم  هک  ياهیئزج  بادآ  زا  نآ  لاثما  هلئـسم و  نیا  رد  تربع  مزاول  زا  و 

هکلب درامـشن  دیعب  دریذپیمن ، ار  نآ  لقع  دسریم و  دیعب  رظنب  لوا  ۀلحرم  رد  هچ  رگ  اهباوث  اهتلیـضف و  نیا  هک  تسنیا  تسا  هدش  ررقم 
باوـص هارب  ار  یمدآ  ادـخ  هک  دزیخرب  ناـیم  زا  کـش  تملظ  رکفت  روـن  ۀطـساوب  اـت  دزادرپـب  رکفتب  رما  نیا  تمکح  رد  هـک  تـسا  وا  رب 
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. دشاب نومنهر 
نادند ناهد و  نتسش  هک  یئزج  لمع  کی  رطاخب  تسا و  رادروخرب  یئامظع  تلیـضف  نینچ  زا  كاوسم  ۀلئـسم  هک  دید  رگا  لاثم  ناونعب 

رد تسیابیم  هکلب  دریذپب  ار  داعبتـسا  نیا  هک  ادابم  درمـش  دیعب  ار  هلئـسم  نیا  شلقع  ددرگیم و  نوزفا  ربارب  داتفه  هب  شزامن  باوث  دـشاب 
یناسنا لقع  بکرم  ۀلزنمب  هک  يزغم  دوشیم  زغم  داسف  عفد  ببـس  رما  نیمه  هک  دبای  رد  ات  دنک  رکفت  شدیاوف  یئزج و  رما  نیا  تمکح 

نیا نداد  رارق  رد  یهلا  تـمکح  تیناـقحب  تـقیقح  نـیا  كرد  زا  سپ  و  دوـشیم ، لـتخم  یمدآ  لــقع  دــتفیب  راــک  زا  وا  رگا  تـسا و 
هک  اذغ  لیلحت  رد  اهنادند  دوشیم و  اهنادند  ءاقب  ببس  كاوسم  هک  دنیبیم  دیامن  رکف  رتشیب  رگا  دربیم و  یپ  ناوارف  ياهشاداپ 
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رگا زاب  دوشیم و  نوزفا  شنامیا  دراد ، یگتسب  نادب  تسا  هیلاع  تاجرد  یبای  تسد  ۀلیـسو  هک  شرمع  لوط  ناسنا و  تایح  ندب و  ماوق 
رگا تسا و  لمع  يراک  هزیر  تقد و  فطل و  هب  هتـسب  هکلب  تسین  نآ  یمک  يدایز و  هب  لامعا  حبق  نسح و  هک  دباییم  دنک  لمأت  رتشیب 

هچ هک  يراک  تسا  لاتق  گنج و  شاهفیظو  هک  یهاپس  رفن  کی  هک  نیبب  رگنب و  ناطلـس  نایفارطا  هب  یبای  تسد  تقیقح  نیا  هب  یتساوخ 
ثیح زا  دزادرپیم و  هعماج  روما  ریبدـت  هب  هک  ریزو  هکیلاـح  رد  تسا  یمک  یلیخ  غلبم  شترجا  دوشیم  وا  تکـاله  لـتق و  هب  رجنم  اـسب 
رظن دروم  تمدخ ، رد  هچنآ  نیا  ربانب  دریگیم ، دزم  یهاپـس  رازه  هد  ةزادنا  هب  تسین  سایق  لباق  یهاپـس  نآ  اب  شراک  یندـب  ياهتیلاعف 

نتخاس هزیکاپ  رد  شیالومب  تبـسن  هدـنب  تبقارم  هک  تسین  دـیعب  اذـل  و  راک ، تدـش  ترثک و  هن  تسا  لـمع  يراـک  هزیر  فطل و  تسا 
هک دـشاب  یتبقارم  نآ  لابق  رد  تمحرم  فطل و  نیا  ددرگ و  نآ  ربارب  داتفه  هب  زامن  باوث  دایدزا  ببـس  زاـمن  ماـگنه  شناـهد  اهنادـند و 
رثا هب  وا  اب  نتفگ  نخـس  هار  مهنآ  شئاضعا  زا  يوضع  وا  رـضحم  رد  روضح  راگدرورپ و  اب  تاجانم  ماـگنه  رد  هک  هدـشن  یـضار  هدـنب 
نآ و  دراد ، یناوارف  شاداـپ  باوث و  ره  قاقحتـسا  هک  تسا  یقیقد  ۀـتکن  دوخ  تبقارم  نیا  و  دـشاب ، هدولآ  ضوـغبم  ياـیند  نیا  زا  يزیچ 

. تسا ادخ  نآ  زا  دمح  تسین و  تقامح  لوا و  رظن  نامه  ةرمث  زج  داعبتسا 
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نمایت رد  مراهچ  لصف 

راکب نآ  ماجنا  رد  تسد  ود  ره  هک  تسا  یلاعفا  لامعا و  ۀیلک  رد  تسار  تسد  اب  عورـش  بیغرت  دیآیم  تسدـب  تایاور  رابخا و  زا  هچنآ 
ادخ تسار  تسد  حـیجرت  تانوئـش  زا  رگید  ترابعب  و  دـنادب ، یهلا  تمکح  تانوئـش  زا  زین  ار  نیا  هک  تسیابیم  لقاع  و  دوشیم ، هتفرگ 

راتفرگ حوجرم  حیجرت  هب  ات  دربن  دای  زا  ار  هبقارم  شراتفر  لامعا و  زا  یلمع  چیه  رد  و  تسا ، تسار  تسد  وا  تسد  ود  ره  هچ  رگ  دنادب 
ملاع هب  هبسنلاب  بیغ  ملاع  لثم  تسا  فرط  ود  زا  رتيوق  فرط  زا  ترابع  تسار  هک  دنک  هجوت  تقیقح  نیاب  هک  تسیابیم  سپس  دوشن ،

یئامن تمدخ  ار  نآ  ینک و  تیوقت  ار  دوخ  نطاب  حور و  هتسویپ  وت  هک  تسا  راوازس  سپ  ماسجا ، ملاع  هب  هبـسنلاب  حاورا  ملاع  تداهش و 
اریز دیآ  رد  نایناحور  ةرمز  رد  یمدآ  هک  تسا  نیمه  تسا  ءایبنا  عیارـش  ۀمه  عماج  هک  ياهعماج  ۀـملک  و  یئآ ، رد  نایناحور  ةرمز  رد  ات 

- یم سوسحم  ملاع  نیا  ینادابآب  نیطایـش  ءاوغا  ۀطـساوب  مدرم  یلو  دنتـسه  ملاع  نآ  يارب  تمدـخ  بیغ و  ملاع  ترامع  ددـص  رد  نانآ 
هن نیا  دنزادرپیم  ایند  نیا  ینادابآب  یهاگ  هاگ  ءایلوا  ءایبنا و  هک  ینیبیم  رگا  و  تسا ، داضت  ایند  لها  ءایبنا و  نیب  هتـسویپ  اذـل  دـنزادرپ و 

ایند  نیا  ترامع 
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لیـصحت ترخآ و  ینادابآ  هک  تسنیا  بلطم  نیا  هجو  تسا و  سح  ملاـع  بیرخت  بیغ و  ملاـع  هب  تمدـخ  مه  نیمه  هکلب  تسا  روظنم 
دوش بسک  تفرعم  ات  تسا  عون  ءاقب  تایح و  ۀمادا  يارب  ترورض  ردقب  ایند  نیا  ترامع  سپ  تسین  نکمم  یئایند  تایح  هب  زج  تفرعم 
لها ۀیحان  زا  ایند  نیا  ترامع  تسین و  تجاح  ردق  زا  رتدایز  اهنآ  ۀیحان  زا  ایند  ینادابآ  نیا  یلو  دوش  هتخادرپ  ترخآ  يارـس  ینادابآب  و 
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ار ایند  تسا و  اهنآ  قوشعم  بولطم و  هسفنب  ایند  نیا  هک  ایند  لها  فالخ  رب  تسا  ترورض  ردقب  همدقم و  باب  زا  نآب  ناشلاغتـشا  قح و 
هک دوشیم  هدید  مه  رگا  دـننک و  هضواعم  تسا  نآ  ریغ  هک  هچ  ره  هب  ار  نآ  دنرـضاح  دـنراد و  تسود  دـنبلطیم و  شیئایند  يارب  طقف 

ار دوخ  یئایند  تداعـس  ظفح  نوچ  تسا  قح  لها  زا  هیقت  رطاخب  نیا  دنوشیم  لوغـشم  نادب  دننکیم و  يورخا  روما  زا  يدای  یهاگ  هاگ 
. تسا ناشیایند  ظفح  رطاخب  زاب  مه  اهنآ  ترخآ  دای  دننادیم و  يورخا  روما  هب  لاغتشا  نیا  ورگ  رد 
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« اعد بادآ  رد   » مجنپ لصف 

راـکذا و هب  لاـعفا  لاوحا و  عیمج  رد  ناـسنا  هک  تسیاـبیم  تسا و  راـکذا  اـهاعد و  هلئـسم  دوش  تاـعارم  وضو  ماـگنه  دـیاب  هکیروـما  زا 
روما روآ  دای  تکرب و  ظفح و  ۀـیام  هیعدا  نیا  اریز  دـشاب  بدأتم  تسا  لمع  لاح و  نآ  اب  بسانم  هدیـسر و  عراش  فرط  زا  هک  یئاهاعد 
نایب لاوحا  لامعا و  زا  یضعب  يارب  هرس  سدق  سوواط  نبا  دیـس  هک  ياهیعدا  زا  هنیمز  نیا  رد  ناوتیم  هک  تسا  اهنآ  يارب  اعد  يورخا و 

. تسا هتشاد  هجوت  تامومع  تایاور و  موهفم  هب  اهنآ  يروآ  عمج  رد  یلو  هتفرگن  تایاور  زا  ار  اهنآ  ۀمه  هچ  رگ  وا  اریز  درب ، مان  هتشاد 
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« نآ لامعتسا  بآ و  تیؤر  ماگنه  تربع  رد   » مشش لصف 

هراشا

يوسب سپ  يریگب  وضو  یتساوخ  هاگ  ره  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ۀعیرـشلا » حابـصم   » باتک رد 
طاسب يامنهار  لیلد و  شیوخ و  اب  تاجانم  برق و  دیلک  ار  بآ  قح  سدقا  تاذ  اریز  درادب ، مدقم  دوخ  تمحرب  ار  وت  ادخ  هک  ور  بآ 
كاـپ بآ  مه  ار  يرهاـظ  تاـساجن  نینچ  مه  دزاـسیم  كاـپ  ار  ناگدـنب  هاـنگ  وا  تمحر  هکناـنچ  مه  و  تسا ، هداد  رارق  دوخ  تمدـخ 

. نآ ریغ  هن  دنکیم 
: دیامرفیم دنوادخ 

هدژم ار  اهداب  داتسرف  هکنآ  تسوا  و  همجرت : ( 48 ناقرف - . ) ًاروُهَط ًءا�م  ِءا�مَّسلا  َنِم  ا�ْنلَْزنَأ  َو  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْشب  َحا�یِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
. هدننک كاپ  كاپ و  یبآ  نامسآ  زا  میداتسرف  ورف  شتمحر و  شیپاشیپ 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
. دیروآیمن نامیا  ایآ  میداد  رارق  هدنز  ار  زیچ  ره  بآ  زا  ام  و  همجرت : ( 30 ءایبنا - . ) َنُونِمُْؤی ا�لَف  َأ  ٍّیَح  ٍءْیَش  َّلُک  ِءا�ْملا  َنِم  ا�ْنلَعَج  َو 
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تایح و دوخ  تمحر  لضف و  هب  مه  هنوگنامه  هدـینادرگ  هدـنز  بآب  ار  یئایند  ياـهتمعن  زا  يزیچ  ره  قح  سدـقا  تاذ  هکناـنچ  مه  سپ 

. تسا هداد  رارق  تاعاط  هب  ار  اهلد  یگدنز 
رد نآ  لامعتـسا  يزیچ و  ره  رد  يزیچ و  ره  اـب  نآ  نتخیمآ  مـه  رد  جازتـما و  شیگزیکاـپ و  تـکرب و  تـقر و  بآ و  ءافـص  رد  رکفت  و 
وت بیـصن  يدئاوف  روما  نیا  زا  کی  ره  رد  لمأت  اب  هک  تسا  يدایز  دیاوف  نمـضتم  هدومن  نآ  ریهطت  هب  رما  ادـخ  هک  هچنآ  نتخاس  هزیکاپ 

. تشگ دهاوخ 
تیوه هکنیا  نودب  دنکیم  ادا  ار  وا  قح  دزیمآیم  رد  هک  يزیچ  ره  اب  هک  یشاب  بآ  نوچ  قلخ  اب  ترـشاعم  رد  هک  تسا  راوازـس  نینچ  مه 

: دومرف هک  يروآ  رظن  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نخس  نیا  دهد و  تسد  زا  ار  دوخ 
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دیآیم دورف  نامـسآ  زا  یتقو  هک  بآ  نوچ  مه  دـشاب  ادـخ  يارب  صلاخ  تتادابع  تاعاط و  عیمج  و  تسا . بآ  لـثم  صلاـخ  نمؤم  لـثم 
مه ار  تبلق  يزاسیم  هزیکاپ  یهدیم و  وشتـسش  بآ  اب  ار  تحراوج  ءاضعا و  نوچ  و  تسا ، هدش  هدیمان  روهط »  » هدوب و صلاخ  كاپ و 

. يزاس هزیکاپ  رهاط و  نیقی  يوقت و  هب 
روضح رد  هک  هاگنآ  هدنب  هک  هدش  رما  وضو  نتفرگ  هب  تهج  نادـب  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدیـسر  « 1  » مالّسلا هیلع  اضر  ترـضح  زا  و 
هتشذگ دشاب ، كاپ  تاساجن  اهيدیلپ و  زا  عیطم و  هدومرف  وا  هچنآ  رد  دشاب و  هزیکاپ  رهاط و  دتسیایم  وا  اب  تاجانم  يارب  رابج  دنوادخ 

ترضح  روضح  رد  مایق  يارب  ار  لد  دنکیم و  رود  یمدآ  زا  ار  باوخ  تلاسک و  وضو  نیا ، زا 
______________________________

. تسا هدش  هراشا  نادب  لئاسو  رد  هدمآ و  قودص  موحرم  عیارشلا  للع  و  نویع ، رد  ( 1)
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زامن رد  ءاضعا  نیا  هک  تسا  رطاخ  نادـب  هتـشگ  بجاو  اهاپ  رـس و  اهتـسد و  تروص و  رب  ءوضو  هکنیا  اما  و  دزاسیم ، هزیکاپ  راگدرورپ 
تفرعم تمحر و  رد  دنکیم و  لاؤس  لالجلا  وذ  تاذ  زا  تسد  اب  دیامنیم و  عوضخ  دـنکیم و  هدجـس  تروص  اب  دوش ، یم - هتفرگ  راکب 

. دنیشنیم دزیخیم و  رب  اهاپ  اب  دروآیم و  ور  ادخب  دوجس  عوکر و  رد  رس  اب  دیامنیم و  تبغر  وا 
اب اهنیا  تبـسن  هکنیا  اب  تسناد ، وا  ندـب  رهاظ  هماج و  رازگزامن و  ناکم  تراهط  دروم  رد  ار  تعیرـش  مکح  هکنیا  زا  سپ  لـقاع  ناـسنا 

ریهطت رد  دـنامن و  لفاغ  دـشاب  شبلق  نامه  هک  دوخ  تقیقح  بل و  ریهطت  زا  هک  تسا  راوازـس  تسا ، زغمب  تسوپ  تبـسن  یمدآ  تقیقح 
ریهطت تسین و  ریذپ  ناکما  حوصن  ۀـبوت  اب  زج  لد  ریهطت  تسا و  لالجلا  وذ  ترـضح  هاگ  رظن  لد  هک  ارچ  دـشوکب ، نآ  ریغ  زا  رتشیب  لد 

نیقی ةرمث  هک  ارچ  زاس » هزیکاپ  ار  تبلق  يوقت  نیقی و  اب  و  : » دومرف هک  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  يدینشن  ایآ  تسا ، نآب  هتـسب  نطاب 
. دباییمن ققحت  هبوت  اب  زج  يوقت  تسا و  يوقت 

[ تسا ناسنا  نطاب  تراهط  ۀلزنمب  هبوت  هکنیا  نایب  رد  ]

هاگآ هبوت  تقیقح  زا  هک  تسا  مزال  اذـل  و  تسا ، رتمهم  زامن  رد  يرهاـظ  تراـهط  زا  هبوت  هک  نادـب  سپ  یتفریذـپ  ار  همدـقم  نیا  رگا  و 
. يوش

هب لهج  زا  ای  رون و  يوسب  تملظ  زا  تشگزاب  وگب  یتساوخ  رگا  ددرگ و  زاب  ادـخب  ادـخ  ریغ  زا  هدـنب  هک  تسنیا  زا  ترابع  هبوت  تقیقح 
. تعاط هب  تیصعم  زا  وگب  ای  تداعس و  هب  تواقش  زا  ای  ملع و 

بوـلطم رما  هس  نیا  زا  کـی  ره  اریز  ددرگیم  لـماک  رما  هس  نیا  عوـمجم  زا  و  دوـشیم ، لـصاح  لـمع  لاـح و  ملع و  زا  هبوـت  لاـمک  و 
. دنیوگ هبوت  ار  دادضا  نیا  زا  عوجر  بولطم و  ریغ  اهنآ  دادضا  تسا و  یلقتسم 

تواقش  بجوم  تسا و  نآ  رد  هک  یتلاحب  هکنآ  شلامجا  ملع  اما 
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هکئالم ادخب و  ملع  لثم  تسا  عفان  رشب  لاحب  هک  تسا  یمولع  بتارم  عیمج  هب  ملع  شلیصفت  دنک و  ادیپ  ملع  تسا  وا  تداعـس  عنام  ای  و 
. تسا اهنآ  رد  هتفهن  مولع و  نیا  نتشاد  ۀمزال  هک  یتداعس  زا  تیمورحم  كرد  اب  تمایق  زور  ناربمایپ و  یهلا و  بتک  و 

كرادت هب  تبغر  هدنیآ و  لاح و  هتشذگ و  رد  تداعس  دصق  هدش و  شریگنماد  هک  تسا  یتواقش  رب  هودنا  رسحت و  زا  ترابع  لاح  اما  و 
. هناگهس لاوحا  رد  نآ 

، عوجر دراذـگب و  مدـق  هار  نآ  رد  تسیابیم  هک  یهار  رد  لـمع  ۀـمادا  رب  میمـصت  هدوب و  نآ  رد  هچنآ  زا  جورخ  عوجر و  هب  لـمع  اـما  و 
تسا نیاب  كرادت  نیا  دنک و  ناربج  هدومن و  كرادت  دش  دهاوخ  وا  ترـسح  بجوم  هدنیآ  ای  لاح و  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیاب  الامجا 
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یتشوگ راثآ  ۀلمج  زا  هک  دیامن  ناربج  شئوس  راثآ  وحم  لمع و  نآ  ءاضق  هب  ار  نآ  هک  تسیابیم  تسا  یهلا  قوقح  زا  یقح  نآ  رگا  هک 
تعاـط جـنر  درد و  هدیـشچ  تیـصعم  تذـل  هک  هنوگناـمه  ار  سفن  دورب و  نیب  زا  تسیاـبیم  هک  هدـیئور  وا  نت  رب  تیـصعم  زا  هک  تـسا 

نآ ءادا  رگا  تسا  قولخم  قوقحب  قلعتم  رگا  دربب و  نیب  زا  تعاط  رون  هب  هدش  ادـیپ  نآ  رد  تیـصعم  تملظ  رثا  رب  هک  یگریت  دـناشچب و 
دزادرپب و نآ  ءوس  راثآ  وحم  هب  سپس  دنک و  ادا  ار  قح  نآ  فرط  تیاضر  تیلح و  بلط  رافغتـسا و  اب  ول  نآ و  ءادا  هب  تسا  نکمم  قح 

نیا دوخ  زاب  دبلطب  تیاضر  وا  زا  دـهاوخب  رگا  هک  دـشاب  هدرک  تنایخ  وا  بایغ  رد  ینمؤم  يوربآب  هکنیا  لثم  دـشابن  نکمم  نآ  ءادا  رگا 
نآ ناربج  هک  هزادـنا  رهب  دـنک و  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  نمؤم  نآ  يارب  هک  تسیاـبیم  تروص  نیا  رد  دوشیم  داـسف  هنتف و  ثعاـب  لـمع 

لامعا  وا  يارب  دنک  تنایخ 
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. دزاس فرط  رب  ار  نآ  ءوس  راثآ  دش  هتفگ  هکنانچ  دروآ و  ياجب  هحلاص 
نیا ۀمه  دزاس و  فرطرب  ار  شئوس  راثآ  سپـس  دیامن و  ناربج  ار  ررـض  نآ  هک  تسیابیم  اطایتحا  هدـناسر  يرازآ  یناویح  هب  رگا  یتح  و 

. دوشیم هدیمهف  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  زا  هچنآ  رد  لمأت  ربدت و  زا  لئاسم 
: تفگ ترضح  نآ  رضحم  رد  یسک  يزور  هک  تسا  نینچ  تیاور 

یمسا نآ  تسا و  نیّیلع  ۀجرد  رافغتسا  تسیچ ؟ رافغتسا  هک  ینادیم  ایآ  دنیشنب  تیازعب  تردام  دومرف : واب  باطخ  ترضح  هّللا » رفغتـسا  »
: دراد رب  رد  ار  تقیقح  انعم و  شش  هک  تسا 

. تسا هتشذگ  هچنآ  رب  ینامیشپ  لوا 
. لمع نآب  تشگزاب  كرت  رب  میمصت  مزع و  مود 

. ینک تاقالم  تسین  وت  رب  یسک  زا  یقح  چیه  هکیلاح  رد  ار  ادخ  هکنیا  ات  یئامن  ادا  ياهدومن  عیاض  نامدرم  زا  هک  یقوقح  هکنیا  موس 
. یئامن ادا  ار  شقح  ياهتخاس  عیاض  هک  ار  یبجاو  لمع  ره  هکنیا  مراهچ 

دبـسچب و ناوختـسا  هب  تسوپ  هک  اجنآ  ات  يربب  نیب  زا  هانگ  نآ  رب  هودنا  نزح و  اب  هدـیئور  وت  نت  رب  تیـصعم  زا  هک  یتشوگ  هکنیا  مجنپ 
. دیورب اهنآ  نیب  هزات  تشوگ  سپس 

رفغتـسا  » یئوگب یناوتیم  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  يدیناشچ ، تیـصعم  تذل  هکنانچ  مه  یناشچب  تعاط  جنر  درد و  ار  ندب  هکنیا  مشش 
«. هّللا

تسا و وا  تیانع  ۀلیـسو  ادخ و  نامـسیر  هبوت  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 4  زا  ۀعیرشلا  حابـصم  رد  و 
هدنب  هک  تسا  راوازس 
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زا ایلوا  ۀبوت  و  تسا ، بارطـضا  زا  ءایبنا  ۀبوت  دنراد ، دوخب  صوصخم  ياهبوت  ناگدنب  زا  ياهتـسد  ره  و  دشاب ، هبوت  لاح  رد  لاح  همه  رد 

ناهانگ زا  ماوع  ۀبوت  ادخ و  ریغ  هب  لاغتـشا  زا  صاوخ  ۀبوت  و  سفن ، زا  ناگدیزگرب  ءایفـصا و  ۀبوت  و  یبلق ، تاروطخ  ینوگرگد  نیولت و 
. دماجنایم لوطب  شحرش  هک  تسا  ناشراک  نایاپ  اهنآ و  ۀبوت  لصا  رد  یتفرعم  یملع و  فانصا ، نیا  زا  کی  ره  يارب  و  تسا ،

زا هتـشاد و  رظن  دـم  هتـسویپ  ار  دوخ  ناهانگ  دـیوشب و  ناهانگ  زا  تمادـن ، ترـسح و  بآ  اب  ار  دوخ  نطاـب  هک  تسنیا  هب  ماوع  ۀـبوت  اـما 
ادخ یگدنب  تعاط و  زا  هچنآ  رب  درامشن و  کچوک  ار  شناهانگ  دشاب ، كانسرت  هدنام  یقاب  شرمع  زا  هچنآ  رب  نامیشپ و  دوخ  ۀتـشذگ 

درادب و قفوم  شاهبوت  هب  ءافو  رب  ار  وا  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دراد و  زاب  تاوهـش  زا  ار  شـسفن  دشاب ، نیگهودنا  فسأتم و  هدش  توف  وا  زا 
زا هچنآ  دـهد و  تضایر  تدابع  داهج و  نادـیم  رد  ار  شـسفن  و  دـنک ، ظفح  ار  وا  دوب  هدولآ  نادـب  هتـشذگ  رد  هک  هچنآـب  تشگزاـب  زا 
زور رادیب و  تدابع  هب  ار  بش  دنیزگ  يرود  دب  نانیشن  مه  زا  دنک و  در  تسوا  ندرگب  ياهملظم  رگا  دیامن . اضق  هدش  توف  وا  زا  ضئارف 
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ماگنه دنک و  تیانع  واب  راکشآ  ناهنپ و  رد  تماقتـسا  هک  دهاوخب  کمک  ادخ  زا  دشیدنیب و  شراک  تبقاع  رد  هتـسویپ  درادب و  هزور  ار 
. یهتنا دنکن . طوقس  نیباوت  ۀبترم  زا  ات  دشاب  مدق  تباث  الب  تنحم و 
فیاطل  رارسا و  قیاقح و  نایب  رد  [ 1  ] ءافرع زا  ناگتشذگ  زا  یکی 

______________________________

بحاص وا  دـسریم  روهـشم  یباحـص  يراصنا  بویا  وبا  هب - شبـسن  هک  تسا  يورم  يراصنا  هّللا  دـبع  هجاوخ  لـماک  فراـع  دوصقم  [ 1]
- نیریاسلا لزانم   » باتک یکی  وا  تافیلأت  زا  هنس 481 ه  یفوتم  تسا  يدایز  ثیداحا  ظفاح  تافیلأت و 
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. مدرم زا  یهاوخ  رذع  و  هبوت ، ماهتا  و  هانگ ، ندرمش  گرزب  دنادیم : طرش  ار  زیچ  هس  ادتبا  هبوت ،

و دومرف : هک  تسا  نامه  یمود  زا  دارم  و  درامشن ، کچوک  ار  دوخ  هانگ  و  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نامه  لوا  زا  دارم  و 
. دنک در  دراد  ندرگب  رگا  ياهملظم  و  دومرف : هک  تسا  نامه  موس  زا  دارم  و  درادب ، قفوم  شاهبوت  هب  ءافو  رب  ار  وا  هک  دهاوخب  ادخ  زا 

. هبوت زا  ۀبوت  تیانج و  یشومارف  نایسن و  تزع و  زا  هیقت  زیمت  دیوگ  هبوت  رئارس  نایب  رد  و 
دشاب لوغشم  ادخ  دای  رکذ و  هب  نانچ  نآ  هبوت  زا  سپ  هک  تسنیا  یمود  زا  دارم  ءایر و  زا  هبوت  نتخاس  صلاخ  یلوا  زا  دارم  میوگیم  نم 

ۀلمج زا  دارم  تسین و  هبوت  رد  لخاد  یلو  تسا  الاو  یماقم  لاح و  هچ  رگ  نیا  دنک و  شومارف  ار  شهانگ  زا  ۀبوت  ار و  شهانگ  یتح  هک 
ود ره  تسا و  هدوب  دوخ  ةوق  لوحب و  هتـشادنپ  هک  تسا  ياهبوت  زا  هبوت  ای  و  نآ ، صقن  رطاخب  تسا  یلوا  ۀـبوت  نآ  زا  هبوت  ارهاـظ  یموس 

. تسین ماهبا  زا  یلاخ  مود  ۀلمج  نآ  زا  سپ  نیا  ندروآ  یلو  تسا  وکین  هجو 
: دنکیم رکذ  ار  بلطم  هس  زین  موس  ۀبترم  رد  و 

داد تلهم  هاـنگ  نآ  ماـجنا  رب  ار  وت  هکنیا  زا  ار  قـح  سدـقا  تاذ  دارم  اـت  يرگنب  یهلا  ءاـضق  ياهداد و  ماـجنا  هک  یهاـنگ  نیب  هکنیا  لوا 
، یبایرد
______________________________

هک تسا  نیریاسلا  لزانم  باتک  نیمه  زا  دوشیم  لقن  وا  زا  ـالاب  رد  هچنآ  و  تسا ، یـسراف  ناـبزب  ياهماـن  تاـجانم  يرگید  و  قحلا » یلا 
یفوتم 887 مکحلا  صوصف  حرـش  ءافرعلا و  تاحالطـصا  تایالا و  لیوأت  بحاص  یناشاک  قازرلا  دبع  یلوم  نیدلا  لامک  رادمان  فراع 

. تسا هدومن  حرش  ار  نآ 
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ندیناشوپ رد  وا  یکین  رب و  شئاضق و  رد  وا  تزع  هب  هکنیا  یکی  دراذگیم  او  تهج  ود  زا  یکیب  هانگ  ماجنا  رد  ار  هدنب  دنوادخ  هک  اریز 
شـشخب و رد  وا  لضف  هب  راکهانگ و  رذـع  لوبق  رد  شیراوگرزب  مرک و  هب  راـک و  اـطخ  هب  نداد  تلهم  رد  شیراـبدرب  ملح و  هب  هاـنگ و 

. ینک ادیپ  تفرعم  هانگ  ترفغم 
یکی نیا  تسا و  لاعفا  تافص و  تهج  زا  قح  ترضح  هاگشیپ  هب  هبوت  تسا و  هانگ  تهج  زا  لاغتـشا  لاوحا  نیا  رد  رکفت  میوگیم  نم 

. دنتسه لوغشم  وت  ءانث  دمحب و  ایند  زا  نانآ  دومرف : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  موصعم  نخس  هوجو  زا 
رب تجح ، اب  ار  هدنب  دشاب و  هتشاد  دوخ  تلادع  رب  یتجح  هک  تسنیا  اطخ  ماجنا  رد  ناگدنبب  ادخ  نداد  تلهم  زا  مود  تهج  دیوگیم  وا 

. دنک تبوقع  شهانگ 
فرط زا  هک  اریز  دید  دهاوخن  يریخ  لمع  هنـسح و  دوخ  يارب  دـیآ  رب  شناهانگ  بلط  رد  رگا  قداص  ریـصب و  ةدـنب  هکنیا  مود  ۀـفیطل  و 
تاریخ دنادیم و  دوخ  تهج  زا  ار  شناهانگ  عیمج  قداص  ریصب و  درف  رگید  نایب  هب  هانگ . دوخ  فرط  زا  دنیبیم و  تمحرم  فطل و  ادخ 
تقیقح رگا  بیترت  نیدـب  دنرتراوازـس و  یلوا و  وا  ياهیکین  هب  ادـخ  شناهانگ و  هب  وا  نیا  ربانب  راگدرورپ ، فرط  زا  ار  شیاـهیکین  و 
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. تفای دهاوخن  دوخ  يارب  ياهنسح  دنک  بلط  ار  لاح 
ناهانگ نتـسناد  تشز  اهیکین و  ندرمـش  کین  يارب  یئاج  وا  يارب  هدهاشم  نآ  دـنک  هدـهاشم  ار  مکح  نوچ  هدـنب  هکنیا  موس  ۀـفیطل  و 

يانعم  هب  یناعم  نیا  عیمج  ۀبترم  زا  وا  دوعص  رطاخب  نیا  دراذگیمن و  یقاب 
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. تسا مکح 
مکح و چیه  دنیبن و  ادخ  زج  يرثؤم  چیه  دوجو  ملاع  رد  هدنب  هک  تسنیا  زا  ترابع  مکح  ةدهاشم  دیوگیم : بلطم  نیا  حرش  رد  حراش 

: هفیرش ۀیآ  يانعم  نایع  رد  هدنب  هک  تسا  هبترم  نیا  رد  دنادن ، وا  نآ  زا  زج  ار  یلعف  رثا و 
«. ُمْکُْحلا َُهل  ُهَهْجَو  ّلِإ 

�
ا ٌِکلا�ه  ٍءْیَش  ُّلُک  »

. دنیبیم ققحم  ار  تسا ». وا  نآ  زا  اهنت  مکح  قح و  سدقا  تاذ  هجو  رگم  تسا  ینتفر  نیب  زا  کلاه و  يزیچ  ره  : » همجرت
: دشاب هفیرش  ۀیآ  نیا  موهفم  لوا ، ۀفیطل  زا  دارم  هک  دراد  لامتحا  میوگیم 

تسا و قح  ترـضح  ۀیحان  زا  دسر  وتب  اهیکین  اهیبوخ و  زا  هچنآ  َکِسْفَن  ْنِمَف  ٍۀَئِّیَـس  ْنِم  ََکبا�صَأ  ا�م  َو  ّللا 
�

ِه َنِمَف  ٍۀَنَـسَح  ْنِم  ََکبا�صَأ  ا�م 
زا همه  وگب  ّللا »

�
ِه ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق  : » دشاب هیآ  نیا  موهفم  مود  ۀفیطل  زا  و  تسا ، وت  دوخ  سفن  زا  دـیآ  تغارـسب  اهیدـب  ناهانگ و  زا  هچنآ 

. تسا راگدرورپ  بناج 
هدـنب هکنیا  یکی  دـنکیم ، توعد  زیچ  هس  هب  ار  یمدآ  رما  نیا  هک  تسا  تاداـبع  تعاـطا و  هب  نداد  اـهب  داـیز  زا  ماوع  ۀـبوت  دـیوگیم  وا 

راـکبلط ادـخ  زا  ار  دوخ  شاهبوت  اـب  هکنیا  رگید  دـنکیم و  راـکنا  ار  وا  نداد  تلهم  یلاـعت و  قح  فرط  زا  هاـنگ  نتـشاد  هدیـشوپ  تمعن 
. تسا یلاعت  قح  تاذ  رب  یشکرس  توربج و  نیع  نیا  هک  درامشب  زاینیب  ادخ  زا  ار  دوخ  هکنیا  موس  و  دنادیم .

دوخ  تانسح  زا  ار  هبوت  مدرم  زا  ماوع  هک  میوگیم  نخس  نیا  يانعم  رد 
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اطخ تیانج و  اهنآ  هک  دننکیمن  هجوت  هیـضق  فرط  نآب  هاگچیه  یلو  دـنزادرپیم  هبوت  لیـصحت  هب  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  دـنرادنپیم و 
هبوت یخاتـسگ  نیا  زا  تسیابیم  تسا و  هداد  تلهم  ار  اهنآ  هتـشاد و  هدیـشوپ  ار  هانگ  نآ  هک  تسا  تنم  اـهنآ  رب  ار  ادـخ  هدـش و  بکترم 
دوخ هدش و  لئاق  یقح  قح  سدقا  تاذ  هب  تبسن  دوخ  يارب  نآ  ماجنا  رب  تسناد  دوخ  تانـسح  زا  ار  هبوت  هدنب  هک  یتقو  نینچ  مه  دننک :

. دنکیم روصت  زاینیب  ار  دوخ  دیادزب  ار  شهانگ  راثآ  دریذپب و  ار  شاهبوت  ادخ  هکنیا  زا  درادنپیم و  راکبلط  ار 
تأرج و نیع  نآ  هک  هانگ  نتـشاگنا  مک  زا  هبوت  زا  تسا  تراـبع  دـناهتفرگ  رارق  هناـیم  ۀـبترم  رد  هکیناـسک  طاـسوا و  ۀـبوت  دـیوگیم  وا 

. ندیرب ادخ  یگدنب  زا  ار  دوخ  و  تیمح ، هب  نیدت  زا  تسا و  یخاتسگ 
هدومن ادیپ  يداقتعا  تایاور  تایآ و  زا  یضعب  ندینـش  تالاح و  زا  یـضعب  ةدهاشم  رثا  رب  هک  دنتـسه  یناسک  طاسوا »  » زا دارم  میوگیم 

اضق و ادخ و  مکحب  ناشناهانگ  دنروبجم و  دوخ  رادرک  لاعفا و  رد  اهنآ  هک  دنرادنپیم  دناهتفاین و  تسد  نآ  یلصا  دوصقم  دارمب و  یلو 
زا یـضعبب  دننادن و  شنزرـس  تمالم و  قحتـسم  دوخ  ياهاطخ  رطاخب  ار  دوخ  اهنآ  هک  تسا  هدش  بجوم  رادنپ  نیمه  تسا و  یهلا  ردق 

تسا و هزرابم  تأرج و  نیع  نیا  دنیآ و  راتفرگ  تسا  رتكانرطخ  ماوع  لهج  زا  هک  گرزب  يرطخ  رد  دندرگ و  رورغم  دوخ  ياههتسناد 
نامه تلاح  نیا  و  تسا ، اهنآب  فارتعا  تلذ  شیاهاطخ و  لامعا و  تبـسن  لوبق  زا  دوخ  سفن  نتـشاد  هزنم  لهج  نیا  رد  يراـتفرگ  تلع 

. تسا ادخ  یگدنب  زا  یگدیرب  لاح 
تبقارم و رون  نتخاس  شوماخ  ءافطا و  هصیقن و  كرد  بجوم  رما  نیا  هک  تسا  تقو  نتخاس  عیاض  زا  ۀبوت  صاوخ  ۀـبوت  دـیوگیم و  وا 

هریت 
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. تسا تبحم  لالز  ۀمشچ  نتخاس 
. دیارگیم یگریت  هب  تسا  نابرقم  يارب  هک  یتبقارم  ءافص  دنروآ  يور  هبوت  هب  هانگ  ۀصیقن  كرد  رطاخب  رگا  صاوخ  ینعی  میوگیم 

ندربیپ نآ  زا  سپ  و  دوش ، یهتنم  تسا  یلاعت  قح  زا  رتنیئاپ  هک  هچنآ  ره  زا  هبوت  هب  هک  اجنآ  رگم  تسین  ینایاپ  ار  هبوت  و  دـیوگیم : وا 
. ناصقن نیمه  تیؤر  زا  هبوت  نیرخآ و  ۀبوت  نیمه  ناصقن  هب 

هک بلطم  نیا  ةدـهاشم  یتح  دزاس  لوغـشم  دوخب  هتـشاد و  زاب  قح  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  هبوت  برق  لها  ۀـبوت  ینعی  میوگیم 
ددرگ و شومارف  ادخ  ریغ  هک  دوش  لماک  هاگنآ  لاصو  تذل  دراد و  يرگید  ۀبوت  هب  زاین  دوخ  دناهدومن  هبوت  ادـخ  ریغ  هب  لاغتـشا  زا  اهنآ 

. دشاب لفاغ  زین  ریغ  زا  یشومارف  نیمه  زا 
باتک رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یبلطم  هیبش  هتفگ  نیا  تسا و  رگید  یضعب  قوف  یضعب  هک  تسا  یتاجرد  زین  نیبرقم  يارب  و 

ۀبوت اب  هتفگ ، نیا  تسا  نکمم  و  تسا » ادخ  ریغ  هب  لاغتشا  زا  هبوت  صاوخ  ۀبوت   » هک دومرف  نایب  صاوخ  ۀبوت  ماقم  رد  ۀعیرشلا » حابصم - »
. دشاب قباطم  مالّسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  ءایلوا 

دهاش ءایبنا و  یتح  دشاب  هتشادن  هبوت  هب  زاین  هک  تسین  يدحا  هک  نادب  سپ  یتفایرد  دوب  نانخس  نیا  رد  هک  ار  يرارـسا  زا  یـضعب  رگا  و 
یفلتخم تالاوحا  اهنآ  يارب  هک  تسا  رما  نیا  رب  لیلد  فـالتخا  دوجو  نیمه  تسا و  ناـنآ  لاوحا  رد  هک  تسا  یفـالتخا  هتفگ  نیا  رب  اـم 
ۀعیرشلا حابصم  رد  هک  يدید  دشابیم و  هبوت  رتالاب  ۀبترمب  رتنیئاپ  هبترم  زا  تشگزاب  عوجر و  تسا و  رگید  یضعب  قوف  یـضعب  هک  تسا 

ار  ءایبنا  ۀبوت  مالّسلا  هیلع  ماما 
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هکنیا نودب  يزور  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  راوگرزب  لوسر  [ 1  ] هدیسر تیاور  رد  هچنآ  ربانب  و  دومرف ، نایب  زین  بارطـضا  زا  هبوت 
. دومرفیم رافغتسا  هبترم  دص  دشاب  هدش  بکترم  یهانگ 

اریز تفای  یهاوخ  رد  هبوتب  ار  ناگمه  زاین  جایتحا و  تلع  ینک  لمأت  اهنآ  یقرت  ناگدنب و  شنیرفآ  یگنوگچ  هبوت و  يانعم  رد  رگا  وت  و 
لالجلا وذ  تاذ  زج  دوجو  ملاع  رد  و  تسا ، نآ  زا  رترب  رتیلاع و  هبترم  هب  رتنیئاپ  رتتسپ و  لاـح  زا  تشگزاـب  عوجر و  زا  تراـبع  هبوت 

يانعم هک  تسا  نیا  دشاب و  هتـشادن  لماکت  یقرتب و  يزاین  هدوب و  لماک  تهج  ره  زا  هک  دوشیمن  تفای  يدوجوم  تسا  تاذلاب  ینغ  هک 
. دنکیم حیحصت  هبوت  هب  ار  ناگمه  زاین 

همومذم قالخا  ریاس  بضغ و  توهش و  ةوق  لامک  زا  سپ  دراد  یگتسب  نادب  راگدرورپ  تعاطا  ناسنا و  لامک  هک  یلقع  رگید  فرط  زا 
هک تسا  مولعم  دـباییم و  تسد  ملع  هب  هک  تسا  لـهج  زا  سپ  تسا و  لـهاج  ادـتبا  ناـسنا  نینچ  مه  دوشیم ، لـماک  یمدآ ، دوجو  رد 

تفه نس  زا  سپ  لقع  تسا و  بجاو  اهنآ  زا  ۀبوت  هک  تسا  یصاعم  ۀلمج  زا  دوخ  هکلب  تیصعم و  بابسا  همومذم  تافـص  ریاس  لهج و 
ۀصرع  هب  هک  تسا  غولب  ناوا  زا  لقع  لصا  دتفایم و  راکب  یمدآ  دوجو  رد  هک  تسا  یگلاس 

______________________________

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  ماحش  دیز  زا  هانگ » زا  رافغتسا   » باب یفاک  رد  [ 1]
بش و ره  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  ردان »  » باب رد  ةرم و  نیعبـس  موی  لک  یف  لج  زع و  هّللا  یلإ  بوتی  هّللا  لوسر  ناک 

. درکیم رافغتسا  دومنیم و  هبوت  ادخ  يوسب  هبترم  دص  زور 
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زا ترابع  هبوت »  » و تسا ، دوجوم  دازون  دوجو  رد  دلوت  زا  لبق  توهـش  هکیلاح  رد  دوشیم  ناسنا  دوجو  رب  مکاح  دسریم و  زورب  روهظ و 
تاوهـش رد  نتفر  ورف  زا  یمدآ  عنام  تسیابیم  هک  یلقع  نیا  ربانب  تسا ، تاوهـش  رد  نتفر  ورف  زا  یمدآ  نتـشاد  زاـب  رد  لـقع  مکح  لوبق 

لبق دنسپان  تافص  ریاس  لهج و  بضغ و  توهـش و  هکیلاح  رد  دوشیم  لماک  ناسنا  رد  غولب  ناوا  یتح  یگلاس و  تفه  نس  زا  سپ  دشاب 
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. تسا هبوت  هب  اهناسنا  ۀمه  زاین  رد  يرگید  لیلد  نیا  و  تسا ، وا  اب  دلوت  زا 
؟ دراد زاین  هبوت »  » هب هتسویپ  ناسنا  ارچ  اما 

تاروطخ ای  دریگیم و  یتیـصعم  ماجنا  هب  میمـصت  ای  دوشیم و  هانگ  بکترم  دوخ  حراوج  ءاضعا و  اب  ای  رـشب  هک  تسا  رطاـخ  نادـب  نیا 
ۀمه و  دنزیم ، رـس  وا  زا  يروصق  تلفغ و  نآ  راثآ  تافـص و  ادخب و  ملع  رد  ای  درادیم و  زاب  ادـخ  دای  زا  ار  وا  یناطیـش  سواسو  یبلق و 

تسا و لامک  يوسب  صقن  زا  تشگزاب  عوجر و  اهنآ  دادـضا  هب  لاغتـشا  اـهنیا و  كرت  تسا و  یبابـسا  اـهنآ  يارب  تسا و  صقن  اـهنیا 
. تسین تشگزاب  نیمه  زج  يزیچ  هبوت  يانعم 

دوشیم و ضراع  اهنآ  رب  زین  بارطـضا  هک  دوشیم  هاگ  ءایبنا  یتح  شدوخ ، دادعتـسا  نأش و  روخ  رد  سک  ره  يدینـش  هکنانچ  مه  لاح 
. دننکیم هبوت  نآ  زا 

. دوشیم هتفریذپ  یلقن  یلقع و  ۀلدا  ياضتقمب  یلم  هچ  يرطف و  هچ  دترم  یتح  سک  ره  زا  یعقاو  ۀبوت  هکنیا  رگید  بلطم 
ار لد  ناهانگ  تملظ  و  دـشابیم ، نکمم  ریغ  یهاگ  هکلب  لکـشم و  نآ  زا  هبوت  هک  تسا  ياهنوگب  هانگ  هاـگ  هک  تسنیا  تسه  هک  یبلطم 

دوخ  رد 
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دنوش رفاک  وا  یهارمگ  ۀطساوب  نانآ  دزاس و  هارمگ  ار  ناناملـسم  هکنیا  لثم  تسین  نکمم  شکرادت  هک  دنکیم  يراک  ناسنا  دربیم و  ورف 
. تسین نآ  لوبق  رد  یکش  دشاب  نکمم  میتفگ  هک  یطیارش  نآ  اب  هبوت  رگا  اما  و  هّللاب » ذوعن   » دنریمب رفک  لاح  نامه  رب  و 

هک تسا  یهانگ  هدش و  هدیشخب  هک  یهانگ  تسا ، مسق  هس  رب  ناهانگ  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
ار اهنآ  نانمؤم  ریما  يا  دش  هتفگ  دوشیم ، هدیسرت  وا  رب  مه  دوریم و  وفع  دیما  مه  شبحاصب  تبـسن  هک  تسا  یهانگ  تسین و  یندیـشخب 

تسا هدومن  تبوقع  ایند  نیمه  رد  هانگ  نآ  رب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یهانگ  هدش  هدیشخب  هک  هانگ  نآ  اما  دومرف  ترضح  امرف  نایب  ام  يارب 
ار نآ  ادـخ  هک  یهاـنگ  اـما  و  دـنک ، تبوـقع  هاـنگ  کـی  رب  هبترم  ود  ار  هدـنب  هک  تـسا  نـیا  زا  رتراوـگرزب  رتراـبدرب و  لاـعتم  يادـخ  و 

دای دنگوس  دوخ  تاذب  دش  رهاظ  شقلخ  يارب  هک  هاگنآ  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  رگید  یـضعبب  تبـسن  یـضعب  ناگدـنب  ملظ  دزرمآیمن ،
یتسدـب و یتسد  ای  تشمب و  یتشم  ول  درذـگن و  نم  زا  تازاجم ) نودـب   ) یملاظ چـیه  ملظ  هک  ملالج  تزع و  هب  دـنگوس  دومرف  دومن و 

سپـس دـنامن ، یقاب  يدـحا  يارب  ياهملظم  هکنیا  ات  دوشیم  هتفرگ  صاصق  اهنآ  ۀـمه  زا  خاش ، نودـب  ناویحب  رادـخاش  ناویح  ندز  خاش 
. دنازیگنایم رب  باسح  يارب  ار  اهنآ  ادخ 

ملاظم در  هب  هک  تسا  یهانگ  دوشیمن  هدوشخب  هک  یهانگ  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  دارم  هک  یباییم  ینک  لمأت  فیرش  ربخ  نیا  رد  رگا  وت  و 
يدروم نآ  دشاب و  یقاب  لاح  نامهب  ملظ  هانگ و  هک  تسا  یتروص  رد  هدمآ  ربخ  رد  هکنیا  دشاب و  هدشن  كرادت  فرط  تیاضر  بلج  و 

ای  دوریم  وفع  دیما  دومرف : هک 
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رد ادـخب  ندومن  مکح  نوچ  هک  تسنیا  تهج  زا  ای  تسا و  هدومنن  وحم  ار  هاـنگ  راـثآ  ۀـمه  هدوب و  صقاـن  هاـنگ  نآ  زا  ۀـبوت  هک  تسنیا 
. دومرف ریبعت  نآ  زا  ترابع  نیاب  مالّسلا  هیلع  ماما  تسا  بدا  ءوس  لضف  هب  مازلا  هدومرف و  هدعو  ناگدنبب  هچنآ  دروم 

ناهانگ دوخ  نیا  دروآ  ياجب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  دـنک و  بانتجا  هریبک  ناهانگ  زا  ناسنا  رگا  و  هریغـص ، ای  تسا و  هریبک  ای  هاـنگ  اـما  و 
: دیامرف یم - قح  سدقا  تاذ  تسا . هدمآ  تنس  باتک و  رد  هکنانچ  دیادزیم  ار  هریغص 

ام دـینیزگ  يرود  دـیوشیم  یهن  نآ  زا  هچنآ  رئاـبک  زا  رگا  هـمجرت : ( 31 ءاـسن -  ) ئِّیَـس
ْمُِکتا� ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ـا�م  َِرئـا�بَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ 

. میئادزب امش  زا  ار  امش  ناهانگ 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
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. دننیزگیم يرود  اهیتشز  ناهانگ و  رئابک  زا  هکیناسک  و  همجرت : ( 37 يروش -  ) َشِحا�وَْفلا َو  ِْمثِْإلا  َِرئا�بَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو 
دربیم نیب  زا  تسا  اـهنآ  نیب  هک  ار  هچنآ  هعمج  اـت  هعمج  هناـگجنپ و  ياـهزامن  دومرف : هک  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  و 

. دننک بانتجا  هریبک  ناهانگ  زا  هکیناسک  يارب 
لوا ۀیآ  ریسفت  رد  « 1  » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تسا ، فلتخم  هنیمز  نیا  رد  لاوقا  نینچمه  تایاور و  تسیچ ؟ هریغـص  هریبک و  دح  اما 

. تسا هدومن  بجاو  نآ  رب  ار  شتآ  ادخ  هک  تسا  یهانگ  هریبک  هانگ  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدیسر 
______________________________
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لتق و  ادخب ، رفک  تسا : ات  تفه  باتک  رد  هریبک  ناهانگ  « 1  » دومرف ترضح  دش  لاؤس  هریبک  ناهانگ  زا  ترضح  نآ  زا  رگید  ياج  رد  و 
زا مهرد  کی  دش  هتفگ  ترجه ، زا  دعب  برعت  گنج و  زا  رارف  و  میتی ، لام  ندروخ  و  هنیب ، زا  دـعب  ابر  ندروخ  و  نیدـلاو ، قاع  و  سفن ،

ترـضح دـماین  رئابک  رامـش  رد  زامن  كرت  ارچ  سپ  دـش  هتفگ  زامن  كرت  دومرف  زامن  كرت  ای  تسا  رتگرزب  شهاـنگ  ندروخ  میتی  لاـم 
. تسا رفاک  ةولصلا  كرات  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  ادخب ، رفک  تفگ  دوب  هچ  متفگ  هک  یهانگ  نیلوا  دومرف 

طایتحا هجو  ات  مروآیم  هدـش  هتـسناد  هریبک  ناهانگ  ءزج  راـبخا  رد  هک  ار  هچنآ  نم  تسا و  فلتخم  ادـج  هنیمز  نیا  رد  راـبخا  میوگیم 
رد و  هدش ، رکذ  ددع  تفه  رئابک  تشذـگ  هک  یتیاور  رد  تشاد ، مهاوخ  نایب  تسا  رتيوق  مدوخ  رظنب  هک  ار  هچنآ  سپـس  ددرگ ، مولعم 

نانزب انز  تبسن  ادخ ، رکم  زا  ندش  نمیا  ادخ ، تمحر  زا  يدیما  ان  تسا ، هدش  هدرمش  هریبک  ناهانگ  ءزج  مه  ناهانگ  نیا  رگید  تایاور 
ناهنپ غورد ، هب  تداهـش  بجاو ، تاکز  نتخادرپن  تمـسق ، زا  لبق  لاملا  تیب  زا  ندروخ  غورد ، هب  دـنگوس  انز ، رحـس ، نداد ، نمادـکاپ 

برش يدزد ، نادنواشیوخ ، زا  ندیرب  محر و  عطق  دهع ، ضقن  دمع ، هب  تابجاو  زا  یبجاو  كرت  ای  دمع ، هب  زامن  كرت  تداهش ، نتـشاد 
، مارح لام  ندروخ  ترورـض  نودب  هدـیدرگ ، حـبذ  ادـخ  ریغ  يارب  هک  یناویح  تشوگ  نوخ و  كوخ و  رادرم و  تشوگ  ندروخ  رمخ ،
رـسع و نودب  نارگید  قوقح  نتخادرپن  سبح و  اهنآب ، لیم  نارگمتـس و  هب  کمک  ادـخ ، تمحر  زا  يدـیما  ان  طاول ، یـشورف ، مک  رامق ،

راکنا ناهانگ ، رب  رارصا  یهالم ، هب  لاغتشا  ادخ ، ءایلوا  اب  هبراحم  ندرمش ، کبس  ار  جح  تنایخ ، ریذبت ، فارسا ، ربک ، غورد ، یتسدگنت ،
قح 
______________________________
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. تسا هدومن  بجاو  شتآ  نآ  رب  ادخ  هچنآ  ره  و  تیب ، لها 
ندروخ نیدلاو ، قاع  ادخب ، كرـش  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  ات  جنپ  هدش  نایب  تایاور  رد  هریبک  ناهانگ  يارب  هک  يدادـعت  نیرتمک  و 

هدش حیرـصت  یکدنا  نآ  رد  و  تسا ، یحیحـص  تیاور  تیاور ، نیا  و  ترجه ، زا  دـعب  برعت  و  گنج ، نادـیم  زا  رارف  و  هنیب ، زا  سپ  ابر 
رات انغ و  لثم  دراد  زاب  ادـخ  دای  زا  ار  یمدآ  هک  یبعل  وهل و  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسین و  هریبک  ناـهانگ  ۀـلمج  زا  اـنز  يدزد و  هکنیاـب 

. تسا هدش  هتسناد  هورکم  ندز 
: دوش هداد  حیضوت  دیاب  هک  تسا  بلطم  ود  اجنیا  رد 

نیا ربانب  دنتسه ، یفاضا  رما  ود  هریغـص  هریبک و  هک  تسنیا  دیآیم  تسدب  تایاور  زا  هچنآ  هکنیا  بلطم  نایب  رابخا ، زا  فالتخا  عفر  لوا 
تسا و هریبک  مرحمان  هب  هاگن  هب  هبـسنلاب  سمل  هسوب و  و  اعطق ، املـسم و  تسا  هریبک  یهانگ  مرحماـن  ندـب  سمل  ندیـسوبب و  تبـسن  اـنز 

. رگید دراوم  هنوگنیمه 

( يزیربت یکلم   ) هالصلا www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


مکح تهج  زا  هریبک  هانگ  دح  نایب  رد  رابخا  نیا  زا  کی  ره  هک  دشاب  تهج  نیمه  دـیاش  هنیمز  نیا  رد  تایاور  رابخا و  فالتخا  تلع  و 
رگید یـضعب  و  تسین ، اهنآ  ةدننک  فرط  رب  هناگجنپ  ياهزامن  هک  دنکیم  نایب  ار  ياهریبک  ناهانگ  تایاور  زا  یـضعب  الثم  تسا ، یـصاخ 
ضقان هک  تسا  ياهریبک  ناهانگ  هب  رظاـن  رگید  یـضعب  و  دربیم ، نیب  زا  ار  اـهنآ  هریغـص  ناـهانگ  زا  باـنتجا  هک  دـنکیم  رکذ  ار  يرئاـبک 

اب تسا  روظنم  تداهـش  رد  هک  یتلادـع  تسین و  ناـسکی  دراوم  ۀـمه  رد  تلادـع  نازیم  نوـچ  مه ، تهج  نیمه  رد  زاـب  تسا و  تلادـع 
. تشاد دهاوخ  فالتخا  مه  اب  املسم  هدمآ  تهج  نیا  رد  هک  مه  یتایاور  تسا  توافتم  هدش  طرش  رگید  ماکحا  رد  هک  یتلادع 

تایاور  رد  هچنآ  هکنیا  بلطم  نایب  تسا ، هلأسم  هقف  مود  بلطم 
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هتفگ يرئابک  زا  بانتجا  هکلب  تسین ، قلطم  هدیـسر  تسا  هدـش  تاداهـش  لوبق  رد  نآ  زا  بانتجا  هب  حیرـصت  هک  یناهانگ  نایب  ۀـنیمز  رد 
نـسح هب  ءافتکا  هب  هک  میراد  يدایز  راـبخا  اـم  رهاـظ  بسحب  اـما  و  عقاو ، بسحب  نیا  تسا ، هدومن  بجاو  نآ  رب  ار  شتآ  ادـخ  هک  هدـش 

رد نیا  دشاب  هدش  هتخانـش  فافع  رتس و  هب  مدرم  نیب  دـشاب و  تعامج  مزتلم  هدوبن و  قسف  هب  رهاجتم  فرط  هک  نیمه  دـنکیم و  رما  رهاظ 
. تسا یفاک  يوتف  تیالو  زا  ریغ  تایالو  تاداهش و 

، زین تلادع  یتح  هدشن و  طرش  تعامج  ماما  يارب  رئابک  زا  بانتجا  هدیـسر  تعامج  تماما  ۀنیمز  رد  هک  يرابخا  رد  تعامج ، زامن  اما  و 
كوخ تشوگ  ةدنروخ  ای  رمخلا و  براش  رـس  تشپ  هدـش  هتفگ  هکنیا  لثم  تسا ، هدـش  یهن  رئابک  زا  یـضعب  بکترم  هب  ءادـتقا  زا  هکلب 
یلمع رظن  زا  هریبک  هانگ  نتخاس  صخـشم  نییعت و  نیا  ربانب  تسا  هعیـش  زا  لاحلا  لوهجم  تماما  هب  زامن  زاوج  يوقا  لوق  و  رازگم ، زاـمن 

، تهج ودب  دـنامب  هدیـشوپ  یفخم و  هریبک  ناهانگ  هک  هدومن  ءاضتقا  وا  لضف  یهلا و  تمکح  تفگ  ناوتیم  هکلب  درادـن  ینادـنچ  تیمها 
مه یـسک  رگا  هکنیا  رگید  تهج  دنک و  بانتجا  دهدیم  ار  شندوب  هریبک  لامتحا  هکیناهانگ  ۀـمه  زا  طایتحا  تهج  زا  ناسنا  هکنیا  یکی 

رادـقم نیمه  دـشاب و  رتکبـس  شباقع  هدوبن ، تقیقح  نیا  هب  ملاع  نوچ  یلو  تسا ، رئاـبک  ۀـلمج  زا  تقیقح  رد  هک  دـش  یهاـنگ  بکترم 
. تسا یفاک  هریبک  هانگ  قیقحت  رد  نخس 

ار نآ  باکترا  درامـشب و  کچوک  ار  نآ  هریغـص  هانگ  بکترم  رگا  هک  تسنیا  تسا  رتبساـنم  اـم  ثحب  اـب  مهم و  اـم  رظن  زا  هچنآ  یلو 
هانگ  نآ  ردقنامه  درمش  کچوک  ار  هانگ  نآ  هک  هزادنا  ره  دنک  روصت  هداس  يرما 
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زا هتـشذگ  دوب ، دهاوخ  کچوک  ادخ  دزن  دـیآ  گرزب  فراع  رظن  رد  شباکترا  هک  هزادـنا  ره  هریبک  هانگ  نینچ  مه  دوب  دـهاوخ  گرزب 
ره لـقع  مکحب  رمـالا  سفن  عقاو و  رد  ـالا  و  تسا ، لـضف  باـب  زا  نیا  هدـش  هتـسناد  هریبـک  یـضعب ، هریغـص و  ناـهانگ ، زا  یـضعب  هکنیا 
ول هدوـمن و  عـنم  نآ  زا  عراـش  هک  تسا  يزیچ  ره  مکح  نیا  هـکلب  تـسا ، شتآ  قحتـسم  شبکترم  هدوـب و  هریبـک  ـالوم  رما  اـب  یتفلاـخم 
مه ادـخ  دای  زا  ناسنا  ول  ادـخ و  ریغ  هب  لاغتـشا  هکلب  دوش و  ادـخ  دای  زا  ناسنا  تلفغ  ببـس  هک  تسا  یحابم  ره  مکح  هکلب  و  تهارکب ،

دومن روصت  ار  دوخ  اب  سنا  هب  هدنب  زا  وا  بلط  فطل و  تمظع و  ار و  ادخ  روضح  لقع  هکنیا  زا  سپ  دراد و  ار  مکح  نیمه  دـشابن  لفاغ 
. دوب دهاوخ  گرزب  سب  یهانگ  لقع  مکحب  رما  نیاب  مامتها  مدع  ول  دشاب و  بلط  نیا  اب  فلاخم  هک  هچنآ  ره 

هریبک هانگ  لقع  ار  وا  نمشدب  لاغتشا  و  وا ، روضح  رد  مهنآ  تسا  وا  زا  اهتمعن  ۀمه  هک  یناطلـس  کلم و  رب  ندومن  تشپ  رگید  ترابعب 
اب و  هتـشادن ، ررقم  یتبوقع  تاحابم  تاهورکم و  کچوک و  ناهانگ  يارب  دوخ  لـضف  يراوگرزب و  اـب  قح  سدـقا  تاذ  نکل  دـنادیم و 

ياهتفلاخم ۀمه  لقع  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و  دنادیم ، حیبق  ار  بتارم  نیا  ۀمه  لقع  مکح  هک  تسا  وا  لضف  يراوگرزب و  نیمه  ۀـظحالم 
. درامشن کچوک  ار  اهنآ  هدنب  هک  یطرشب  یلو  هدرمش  کچوک  ار  یضعب  وا  ششخب  لضف و  یلو  دنادیم  هریبک  ار  الوم  رما  اب 
ياهکچوک دیزیهرپب  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  هک  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

مادک  دوشیمن  هدیشخب  هکیریقح  ناهانگ  نآ  دش  هتفگ  دوشیمن ، هدیشخب  اهنآ  هک  ار  ناهانگ  زا 
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ار ياهدنب  ادخ  دومرف : رگید  ياج  رد  و  متـشادیمن ، یهانگ  نیا  زا  ریغ  رگا  نم  لاحب  اشوخ  دـیوگیم : دـنکیم و  یهانگ  درم  دومرف  تسا ،
و درادیم . نمـشد  درامـشب  ریقح  كدنا و  ار  هانگ  هک  ار  ياهدـنب  درادیم و  تسود  دـنک  ترفغم  بلط  وا  زا  هریبک  هانگ  باکترا  رد  هک 

: هدیسر تیاور  رد  تسا ، نآ  رب  رارصا  دیامنیم  گرزب  ار  هریغص  هچنآ  هصالخ 
. رافغتسالا عم  ةریبک  رارصالا و ال  عم  ةریغص  ال 

يرما رب  ۀـمادا  زا  ترابع  رارـصا »  » تغل لها  فرع  رد  و  دـنام . دـهاوخن  ياهریبک  رافغتـسا  اب  دوب و  دـهاوخن  ياهریغـص  هانگ  رب  رارـصا  اب 
رافغتـسا نآ  زا  لوا  ۀبترم  رد  هکیتروص  رد  مود  راب  يارب  یهانگ  باکترا  نیا  ربانب  دزاسیم ، لطاب  ار  قباس  مکح  رافغتـسا  نکل  و  تسا ،

. تسا يرارکت  ریغ  یهانگ  باکترا  مکح  رد  هتشادن ، دشاب  رافغتسا  اب  یفانم  هک  مه  یمیمصت  هدومن و 
هک تسنیا  رارصا  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدیسر  َنوُمَْلعَی » ْمُه  َو  اُولَعَف  ا�م  �یلَع  اوُّرُِصی  َْمل  َو   » ۀفیرش ۀیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

. تسا هانگ  رب  رارصا  نیا  دزاسن  هدامآ  هانگ  نآ  زا  ۀبوت  يارب  ار  دوخ  سفن  دنکن و  رافغتسا  دوش و  بکترم  یهانگ  یمدآ 
ار دوخ  سفن  و   » ۀلمج نیا  ربانب  تسا  نینچ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  دـشاب  هبوت  اجنیا  رد  رافغتـسا  زا  دارم  هک  دراد  لامتحا  میوگیم 

رارـصا تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هانگ  نآ  شزرمآ  يارب  اعد  يانعمب  تسا  نکمم  و  دوب ، دهاوخ  يریـسفت  فطع  دزاس » هدامآ  هبوت  يارب 
هدنب دشاب  دوجوم  طرش  ود  نیا  زا  یکی  رگا  تروص  نیا  رد  و  هبوت ، مدع  يرگید  رافغتسا و  مدع  یکی  تشاد  دهاوخ  طرـش  ود  هانگ  رب 

، دوب دهاوخن  هانگ  رب  رصم 
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مزع نآ  فالخ  مرج  ةرابود  باکترا  هک  ار  كرت  رب  مزع  و  دـناهداد ، اوتف  رافغتـسا  تیاـفک  مدـعب  یتعاـمج  یلو  دوب ، نینچ  شاـک  يا  و 
. دننادیم طرش  ار  تسا ،

رد نیا  تسا و  نتـشادنپ  یتمعن  ار  نآ  هریغـص و  هانگ  زا  یلاحـشوخ  رورـس و  دـهدیم  رارق  رئاـبک  ةرمز  رد  ار  هریغـص  هکیلماوع  زا  رگید 
رد هدوب و  لهاج  تسا  یصاعم  ۀلمج  زا  لمع  نیا  هک  بلطم  نیاب  رگا  نکل  و  دشاب ، ملاع  لمع  نآ  ندوب  هانگ  هب  لعاف  هک  تسا  یتروص 

ادـخب برقت  بجوـم  کـین و  يراـک  ار  نآ  هک  دـشاب  رطاـخ  نیدـب  لـمع  نآ  ماـجنا  زا  شرورـس  یلاحـشوخ و  دـشابن و  رـصقم  شلهج 
هک تسا  نکمم  دشاب و  هریغـص  ناهانگ  ۀـلمج  زا  لمع  نآ  یتح  هک  دوش  ببـس  یلاحـشوخ  رورـس و  نیا  هک  منکیمن  نامگ  هتـشادنپیم 

. دوش هداد  واب  مه  شاداپ  رورس  نیا  ۀطساوب  هک  دراد  ناکما  دراوم  زا  یضعب  رد  هکلب  دیاین  باسحب  مه  تامرحم  ۀلمج  زا  وا  يارب 
نمؤم رب  اذل  دروآیم و  رد  رئابک  ةرمز  رد  ار  هانگ  نآ  هریغص ، هانگ  هب  یبای  تسد  نکمت و  ۀطساوب  ینامداش  رورس و  هکنآ  مالک  ۀصالخ 

ترـضح ءاضر  زا  وا  يرود  بجوم  هک  یلمع  ماجناب  هکنیا  زا  دـشاب و  فسأتم  اـهنآ  رب  دروخ و  سوسفا  دوخ  ناـهانگ  رب  هک  تسا  مزـال 
نتـشاد هدیـشوپ  ّرـس و  تمعن  نارفک  دوخ  لمع  نیا  اریز  تسا  هانگ  راهظا  رگید  لماع  دنادب . تیـصعم  رد  ار  دوخ  هدش  التبم  هتـشگ  قح 

رورـس و يارب  هلیـسو  دوخ  یهاگ  هکلب  دوشیم  هانگ  ماجناب  نارگید  کیرحت  ثعاب  هک  دوشیم  هاگ  و  تسا . یلاعت  قح  بناـج  زا  هاـنگ 
دـش رکذ  هک  هچنآ  زا  کیچیه  هچ  رگ  تسا  یهلا  سیماون  کته  اب  مزالم  هانگ  راهظا  درجم  اهنیا ، زا  هتـشذگ  دوشیم ، هانگب  یناـمداش 

هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  زا  ترضح  نآ  هک  هدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یفاک  رد  دشابن ، نآ  رد 
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: دومرف ربمایپ  هک  هدومن  تیاور 
راکشآ ار  نآ  دهد و  ماجنا  یتشز  لمع  هک  سک  نآ  و  دوب ، دهاوخ  ربارب  داتفه  شباوث  دراد  ناهنپ  ار  نآ  دنک و  یکین  راک  هک  سک  نآ 

. دش دهاوخ  هدیشخب  وا  رب  هانگ  نآ  درادب  هدیشوپ  دنک و  هانگ  هک  سک  نآ  و  تسا ، لیلذ  راوخ و  دزاس 
اب ناسنا  دیآیم و  نارگ  یمدآ  سفن  رب  رایسب  دراوم  زا  یـضعب  رد  هانگ  راهظا  هک  دوشیم  هاگ  هکنیا  نآ  تسه و  بلطم  کی  اجنیا  یلب ،
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نآب دـبعت  هک  تسا  یقوذ  رما  کی  یلو  تسین ، قباس  مکح  شمکح  نیا  دـنکیم ، راهظا  ار  نآ  هانگ  ندرمـش  گرزب  سوسفا و  فسأـت و 
نآ جالع  ماقم  رد  هدنب  هک  اجنآ  رگم  تسا  لمع  نیا  كرت  طوحا  و  تسا ، نیا  فالخ  دیآیم  تسدـب  عرـش  زا  هچنآ  هکلب  هدیـسرن ، امب 

یلاکـشا منکیم  نامگ  دراوم  نیا  رد  دـنیبب ، سفن  لامک  ببـس  ار  لمع  نیا  هکنیا  ای  دـنک و  ءاتفتـسا  یملاع  زا  اـی  دـیآ و  رب  تشز  لـمع 
نیا زا  نانآ  هدمآ و  شیپ  هلئسم  نیا  ءاملع  زا  یضعب  زا  مالّسلا و  مهیلع  همئا  زا  جالعتسا  رد  نینمؤم  زا  یضعب  يارب  هکنانچ  دشاب ، هتشادن 

يراک هانگ  ریـصقت و  راهظا  اما  و  تسه ، هنیعب  صوصخب و  یـصاعم  راهظا  رد  اهنت  بلطم  نیا  هک  ینادب  دیاب  یلو  دناهدومنن ، یهن  لمع ،
تسا نید  ناگرزب  رباکا و  ةویش  نیا  دنک  هودنا  فسأت و  راهظا  اهنآ  زا  دنادب و  رایسب  ار  شناهانگ  نارگید  دزن  یمدآ  هکنیاب  مومع  روطب 

رد نمؤم  باقلا  زا  یناـج  بنذـم و  لـثم  یباـقلا  هکیروطب  دوخ ، ياههتـشون  رد  اـصوصخ  دـننادیم  ریـصقت  تیـصعم و  لـها  ار  دوخ  هک 
ششخب تمحر و  بلط  سوسفا و  فسأت و  راهظا  رد  راگدرورپ  هب  هبسنلاب  اما  تسا و  مدرمب  هبسنلاب  نیا  دشابیم و  شیاههمان  اههتـشون و 

هدیشوپ  راگدرورپ و  نداد  تلهم  تمعن  يروآ  دای  و 
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رد يدایز  رثا  نآ  يارب  تسا و  الوم  اب  هدـنب  تاـجانم  هوجو  مظعا  زا  ءاـیح  تلق  هاـنگب و  فارتعا  رارقا و  هکلب  وا  ترفغم  هاـنگ و  نتـشاد 
، دنرامشیم تائیس  ۀلمج  زا  دشابن  حیرص  بذک  هکیاهنوگب  ار  دوخ  تانسح  ءایلوا  زا  نیلماک  دشابیم و  لد  یئانـشور  ناسنا و  ۀبوت  لوبق 

نیا هجو  و  دـندومنیم ، هانگ » « » رزو  » هب ریبعت  دوخ  تادـهاجم  لاـمعا و  تاداـبع و  زا  هک  هدوب  نیا  رب  ناـگرزب  زا  یتعاـمج  ةویـش  یتح  و 
، دهدیم رارق  ققحم  لثم  ار  ققحم  ریغ  یهاگ  هکلب  دزاسیم و  راظنا  رد  ققحم  ار  لمتحم  هک  تسا  ياهنوگب  رما  تمظع  هک  تسنیا  لمع 
زا هک  هدش  دراو  رابخا  رد  هچنآ  دیاش  و  دزگیمن ، نامـسیر  هک  دـنادیم  هکنیا  اب  دـسرتیم  مه  نامـسیر  زا  هدـیزگ  رام  هک  تسا  فورعم 

. دشاب باب  نیمه  زا  دنادب  رتراگزیهرپ  دوخ  زا  ار  همه  ناسنا  هک  تسنیا  هنسح  قالخا  تیمامت 
تاکرح تالاح و  لاوحا و  عیمج  تسه و  ام  رد  هکیاهمشرک  زان و  يدنسپ و  دوخ  بجع و  تلفغ و  تبیصم  زا  نوعجار  هیلإ  انا  هّلل و  انا 

تسا رورغ  هک  میربیم  تیاکش  واب  قح ، سدقا  تاذب  تبسن  رورغ  دوخ و  سفن  ياهيدب  رورـش و  زا  و  تسا ، نآ  رب  هاوگ  ام  تانکـس  و 
. تساوخ کمک  دومن و  دادمتسا  وا  زا  دیاب  اهنت  هتخاس و  رورغم  هنوگ  نیا  وا  سدقا  تاذ  هب  تبسن  ار  ام  هک 

فورعم يوقت  سدـق و  هب  هک  مدرم  زا  یـضعب  ءاملع و  لثم  دراد  یئاوشیپ  تمـس  هک  دوش  رداص  یـسک  زا  هاـنگ  هک  تسنیا  رگید  لـماع 
باکترا هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دندرگ و  هریبک  ناهانگ  بکترم  مدرم  زا  ماوع  هک  دوش  ببس  اسب  هچ  اهنیا  ةریغص  هانگ  اریز  دناهدش ،

دنکیم  نوزفا  هوجو  یضعب  زا  ار  تفلاخم  حبق  هسفنب  ملع  دوخ  هچ  رگ  دشاب ، مدرم  دید  ضرعم  رد  هانگ 
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رگا هکنیا  رگید  هانگ و  كرت  یکی  دراد  هفیظو  ود  ملاع  اذل  و  تسا ، واب  ماوع  ءادـتقا  تهج  نامه  هدـش  هجوت  نادـب  اجنیا  رد  هچنآ  یلو 
. درادب هدیشوپ  ار  نآ  دش  التبم  هانگب 

هیرگ و و  فوخ ، صوصخب  تسا  هانگ  باکترا  زا  سپ  کین  ياهراک  تانـسح و  ماجنا  تسا  رثؤم  ناهانگ  راـثآ  وحم  رد  هک  یلماوع  زا 
نایعیش و تبحم  نآ  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  دمحم و  تبحم  صوصخب  ادخ  هار  رد  تبحم  رترثؤم  همه  زا  و  تاقدص ،

. تسا ناراوگرزب  نآ  نایلاوم 
لام و لـها و  ناـج و  رد  ار  وا  هکنیا  لـثم  دزرمآیم  ار  شناـهانگ  رگید  ياـههار  زا  ادـخ  دوشن  لـسوتم  مه  اههلیـسو  نیاـب  رگا  نمؤم  و 

. دهدیم رارق  شناهانگ  ةرافک  ار  نآ  دزاسیم و  راتفرگ  یئاهتبیصم  هب  شهاج 
: دیامرفیم قح  سدقا  تاذ  هک  هدیسر  یسدق  ثیداحا  زا  یضعب  رد  هکنانچ 

دننکن هبوت  رگا  میاهنآ و  بیبط  نم  دنوش  رامیب  رگا  متـسه و  اهنآ  بیبح  نم  دنریمب  رگا  ماهتخاسن  دیما  ان  متمحر  زا  مه  ار  متیـصعم  لها 
ای و  رس ، درد  یتح  دیآیم  ناسنا  غارسب  هک  یتحاران  يراتفرگ و  ره  هک  هدیسر  باب  نیمه  رد  و  مزاس . راتفرگ  ار  اهنآ  اههالب  اهتبیصمب و 
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اهنآ زا  وا  هک  تسا  راوازـس  تسا و  تمحر  نمؤم  يارب  شاهمه  مه  اهالب  نیا  ربانب  تسه ، شناهانگ  رثا  دروخب ، گنـسب  هک  ناسنا  ياـپ 
دروآ يور  وتب  رقف  هک  يدـید  هاگ  ره  دومرف  دوخ  ءایبنا  زا  یکی  هب  باطخ  قح  سدـقا  تاذ  هک  تسا  تایاور  رد  هکناـنچ  دـنک  لابقتـسا 

شتبوقع هب  ارم  دوز  هتـساوخ  ادـخ  هک  تسا  یهانگ  نیا  وگب  هتـشگ  تهجوتم  تورث  يدـید  هک  هاگنآ  و  ناحلاص ، راعـش  هب  اـبحرم  وگب 
يارب  ایند  بئاصم  اهالب و  نایب  نیا  اب  و  دزاس ، راتفرگ 
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. تسا اهتبوقع  زا  اهنآ  يارب  یتهج  زا  یئایند  ياهتمعن  هکنانچ  مه  تسا  وا  ياهتمعن  زا  ادخ  حلاص  ناگدنب 

تدهاجم رکذ و  ملع و  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  نآ  بابسا  لیصحت  هب  زاین  هبوت ، هب  یبایتسد  يارب  ءاود  و  هانگ ، رب  رارـصا  جالع  اما  و 
وا يارب  گرزب  سب  یتواقـش  بجوم  ناهانگ  تسا و  ترخآ  يارـس  نآ  تسا  رترادیاپ  رتهب و  هچنآ  هک  دنادب  هکتـسنیاب  ملع  اما  لمع ، اب 

دنکیم و بسک  ار  یلاعت  قح  ترضح  تبحم  دشخبیم و  تاجن  یمظع  تواقش  نیا  زا  ار  ناسنا  هک  هچنآ  دوب و  دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد 
یـشوگ هن  هدید و  یمـشچ  هن  هک  تسا  یتذـل  نامه  هّللا  ءاقل  تذـل  تسا و  هبوت  دـناسریم  وا  ءاقل  لالجلا و  وذ  ترـضح  راوجب  ار  یمدآ 

. تسا هدومن  روطخ  يدحا  بلق  هب  هن  هدینش و 
هک تسنیا  عفان  رکف  تمالع  دوش و  رکذـتم  ناسنا  هکنیا  رگم  درادـن  یمدآ  لاحب  یعفن  تلفغ  اـب  ملع  هک  تسناد  دـیاب  میرذـگب  هکنیا  زا 
رد یئاـیند  سردوز  عفاـنم  رد  يور  هداـیز  طـیرفت و  رطاـخب  هک  یئوس  بقاوع  رد  دراذـگب و  رثا  یمدآ  لاوحا  لوحت  رییغت و  رد  رکف  نآ 

دهاوخ لابندب  یباذع  ترخآ  رد  وا  يارب  ازـسان  نیا  هک  دنادب  دیاب  هتفگ  یئازـسان  ینمؤمب  رگا  الثم  دراد ، او  رکفتب  ار  وا  تسه  شراظتنا 
دای رکذ و  هکنیا  رگم  تشاد  دـهاوخن  ياهدـیاف  نآ  زا  تلفغ  اب  اهنت  ملع  نیا  تسین و  یئایند  ياهباذـع  اب  سایق  لباق  هک  یباذـع  تشاد 

ماجنارس نآ  تبقاع و  ءوس  نآ  رکذت  يروآ و  دای  نیا  هکنیا  رگم  دشاب  هتشاد  يدایز  ةدیاف  دناوتیمن  مه  رکذ  دشاب و  هتشاد  لابندب  يروآ 
هتفگ  یئازسان  شبایغ  رد  یناطلس  هب  رگا  هکنیا  لثم  دروآ  دوجوب  يرییغت  شلاح  رد  هکنیا  ات  ددرگ  یمئاد  تسه  شراظتنا  رد  هک  موش 
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رد مادم  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  شلاح  یسک  نینچ  دیامن ، راضحا  تبوقع  يارب  ار  وا  ناطلس  هدیسر و  ناطلـس  هب  ارجام  نیا  دمهفب  دشاب و 

تسا هودنا  مغ و  رد  امئاد  یسک  نینچ  هنوگچ  تسا و  وا  راظتنا  رد  یتازاجم  هچ  دروآ و  دهاوخ  هچ  وا  رس  رب  ناطلـس  هک  تسا  نیا  رکف 
زا ار  شنابز  دنریگب و  ار  وا  هک  دـهد  روتـسد  نادالج  هب  ناطلـس  هک  دروآ  رطاخب  ار  تازاجم  ۀنحـص  هاگ  ره  دـنکیم و  تمالم  ار  دوخ  و 
زا دـنیبیم و  هدامآ  ار  نآ  دوخ  يارب  وا  هکنیا  رگم  تسین  ملاع  رد  یتبوقع  و  دوشیم ، نوزفا  شهودـنا  نزح و  هنوگچ  دنـشک  نوریب  ماـک 

هکنیا ای  هدش و  فلت  تبوقع  لمحت  زا  لبق  سرت  تدش  زا  یناج  صخـش  هک  هدش  هدید  هاگ  یتح  دوشیم  ملأتم  دشکیم و  درد  نآ  روصت 
رثا بلق  رد  دشیدنایم  نآ  ةرابرد  ناسنا  هک  هچنآ  دوخ  زا  هک  دوشیم  هاگ  حیحص  لماک  رکف  دناهتفگ  هک  تسا  اذل  و  تسا ، هدش  هناوید 

. دراد يرتشیب 
ار شتمارک  رورـس و  تجهب و  نآ و  ماسقا  عاونا و  اب  تشهب  تاذـل  دـشیدنیب و  ترخآ  رما  یگرزب  تمظع و  رد  ناسنا  هاگ  ره  هصالخ  و 

دروآ رظن  رد  دوخ  سفن  رب  ار  نآ  عوقو  ترخآ و  باذع  جنر  درد و  ملا و  و  اهنیا ، زا  ندش  مورحم  ترسح  فرط  نآ  زا  و  دنک ، روصت 
هار يادتبا  رد  هکیناسک  يارب  دوب و  دهاوخ  رثؤم  شاهبوت  لیمکت  رد  رثا  نآ  هک  دراذـگیم  ياجب  يرثا  هلاحم  ندیـشیدنا ال  رکفت و  نیمه 
رد یمدآ  ترسح  و  ندب ، زا  حور  تقرافم  ماگنه  جنر  درد و  ترارح و  یتحاران و  نآ و  تارکـس  تدش و  گرم و  ةرابرد  رکف  دنتـسه 
رد یمدآ  تبرغ  ربق و  یکیرات  تشحو و  هتفرگ و  سنا  اهنآ  اب  هکیناسک  ۀـمه  هتـسب و  لد  اهنآب  هک  هچنآ  عیمج  زا  وا  یئادـج  لاح و  نآ 

: دیوگیم برع  رعاش  تسا  رثؤم  رایسب  روگ 
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رجاز  ءرملل  تاّذّللا  وهّللا و  نع  البلا  ربقلا و  توملا و  لوه  رکذ  یف  و 
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تاذـل بعل و  وـهل و  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  هتفهن  یلماـع  روـگ  رد  ندـب  ندیـسوپ  ربـق و  گرم و  ساره  لوـه و  يروآ  داـی  رد  و  همجرت :
. درادیم زاب  یئایند 

هکیوحنب داد  تسد  زا  ار  شلقع  زور  دنچ  فرظ  ناگدرم ، گرم و  لاوحا  رد  هرکاذم  ماگنه  هک  مدید  ار  نیعمتسم  زا  یضعب  دوخ  نم  و 
ادـخ و تمحر  رد  هـک  مداد  روتـسد  مدوـمن و  عـنم  گرم  ةراـبرد  رکف  سلجم و  نآ  رد  روـضح  زا  ار  وا  اذـل  درک و  ادـیپ  زاـین  هجلاـعمب 

دناهدیسر نآب  گرم  اب  ادخ  ءایلوا  هک  هچنآ  تذل  و  ناحلاص ، گرم  دروم  رد  هکیرابخا  دشیدنیب و  وا  شـشخب  وفع و  يایرد  یگنارکیب 
لصاح يدوبهب  تسا  نآ  رد  هک  یلاح  نآ  زا  ات  دنارذگب ، رظن  زا  ار  دناهتشاد  وا  تامارک  لالجلا و  وذ  ترـضح  ءاقل  هب  اهنآ  هک  یقوش  و 

. دنک
دهاوخ وا  دوجو  رد  هک  يرثا  نیرتـمک  دـشیدنیب  دوـخ  لاوـحا  بقاوـع  رد  دـش  رکذ  هک  بیترت  نیدـب  رگا  یمدآ  هکنآ  مـالک  ۀـصالخ  و 

ربق گرم و  دای  زا  اهنآ  هک  تسا  رطاخ  نادب  دراذـگیمن  يرثا  نینچ  مدرم  رثکا  رد  مینیبیم  هکنیا  اما  و  تسا . ناهانگ  زا  وا  ندـیرب  تشاد ،
. دنزاسیم لوغشم  يرگید  رماب  گرم  دای  زا  ار  دوخ  اروف  دنروآ  رطاخب  ار  گرم  دنوش و  ياهضراع  راچد  مه  رگا  دنتسه و  لفاغ 

باـطخ روگ  رد  ءایقـشا  هک  هچنآـب  ار  دوخ  دـندیباوخیم و  نآ  رد  دـندزیم و  رـس  دوـخ  روـگب  بترم  هکلب  دـندوبن  نینچ  ناـگرزب  یلو 
بابسا  ۀیهت  نودب  اهنآ  هک  دوش  نیا  عنام  لمع  نیا  ات  دنتخاسیم  بطاخم  دنوشیم 
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دیباوخیم نآ  رد  دمآیم و  دوب و  هتخاس  هدامآ  يربق  دوخ  يارب  هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  یـضعب  ةویـش  و  دنوش ، دراو  لزنم  نیاب  ترخآ  رفس 

: تفگیم دومنیم و  توالت  تسا  گرم  زا  سپ  نایمدآ ، لاح  نابز  هک  ار  هفیرش  ۀیآ  نیا  دعب 
. دشاب هدیدنسپ  کین و  میاهراک  رگید  هک  تسا  دیما  نادرگرب  ارم  ایادخ  ًاِحلا�ص » ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر  »

دیایب يزور  هکنیا  زا  لبق  رامگ  تمه  حلاص  لامعا  ماجنا  رد  سپ  دنادرگرب  ار  وت  تراگدرورپ  زیخرب  ینالف  تفگیم : دوخب  باطخ  دـعب 
. تخادرپیم تدابع  هب  رتشیب  ششوک  تیدج و  اب  و  یباین . تسد  نادب  ینک  ایندب  تشگزاب  يوزرآ  هچ  ره  هک 

دنشک و شتآ  يوسب  دندنبب و  ینامسیر  هب  ار  وا  هک  دادیم  روتسد  تخورفایمرب و  يدایز  شتآ  یناردنزام  یفرـشا  همالع  هک  ماهدینـش  و 
. دناشچیم دوخب  ار  ایند  شتآ  جنر  درد و 

زا هداد و  روبع  دوخ  فتک  زا  ار  اهریجنز  هک  دنتـسه  اجنآ  رد  يدابع  هک  هدش  تیاکح  دـناهدش  فرـشم  سدـقملا  تیب  هب  هکیناسک  زا  و 
. دنراد لاغتشا  تدابع  هب  هتسب و  نوتس  هب  ار  نآ  دناهتخاس و  جراخ  دوخ  تشپ 

یگدیـسوپ ربق و  گرم و  تارکـس  الثم  دنک  هغلابم  هار  نیا  رد  دـیاب  دراذـگب  ریثأت  وا  رد  لئاسم ، نیا  رد  رکفت  هک  دـهاوخب  یمدآ  رگا  و 
ابیز ةرهچ  نیا  ربق  هنوگچ  هک  درگنب  شربق  رد  لایخ  مشچ  اب  دنیبب و  ار  شتروص  یلعف  توارط  و  دنک ، روصت  دوخ  يارب  ار  روگ  رد  ندب 

خاروس  خاروس  ندب  ياهتشوگ  هدش و  يراج  اههنوگ  رب  مشچ  ياههقدح  هتخاس  تشز  ار 
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رجزنم ياهدـننیب  ره  دـنکیم و  تشحو  نآ  ةدـهاشم  زا  یمدآ  هک  هدـیدرگ  هیرک  تشز و  هرهچ  نـیا  ناـنچنآ  هدیـسوپ ، شیاـهوم  هتـشگ ،
دنتفر و رتسب  هب  ملاس  حیحـص و  بش  هک  یناسک  رایـسب  هچ  دروآ ، رطاخب  ار  ضرم  گرم و  ندیـسر  ناهگان  تاجافم و  دـعب  و  دوشیم ،
هچ ره  هکیرامیب  اسب  هچ  دنتـساوخرب و  رامیب  حبـص  دنتفر و  باوخب  ملاس  بش  هکیناسک  اسب  هچ  دش و  هتـشادرب  رتسب  زا  اهنآ  ةزانج  حبص 

اجنآ ات  دنکیم  هدهاشم  رتکیدزن  ار  ناتسود  زا  یئادج  قارف و  دوشیم و  رتکیدزن  گرمب  دشکیم  درد  يدوبهب  دیماب  دزادرپیم و  هجلاعمب 
نتفگ يارای  ار  نابز  هک  دوشیم  ضراع  وا  رب  یـسرت  تشحو و  دریگیم و  رارق  یتلاح  رد  دوشیم و  شـشومارف  مه  شنادـنزرف  یتح  هک 

زا شتـسد  هک  ددـنبیم  ورف  ناهج  زا  هدـید  یطیارـش  رد  تسین و  نکمم  شنایب  هک  دوش  راتفرگ  يدـنیاشوخان  عضو  نانچ  هب  تسین و  نآ 
رود وا  زا  دیآیم  شرـس  رب  هک  ار  هچنآ  هن  دنناسر و  وا  هب  یعفن  دنناوتیم  هن  دـناهتفرگ  وا  درگ  هک  نانآ  تسا و  هاتوک  زیچ  همه  اج و  همه 
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. دنزاس
دناریم و ار  شنارتشا  ایند  نیا  یناریو  یبارخ و  گنهآب  نآ  نابراس  هک  تسا  یناوراک  ۀلزنمب  یناسنا  ۀعماج  هک  دـنادب  دـیاب  ام  زا  کی  ره 

. دناوخیم ارف  گرمب  ار  نانآ  يدانم 
یتعاس ره  رد  دـناسر و  لتقب  ار  یلها  یبش  ره  رد  دریگ و  دوخ  يارب  یئوش  زور  ره  هک  تسا  راکم  ینکـش  ناـمیپ  اـیند  هک  دیـشاب  هاـگآ 

ار اهنآ  ۀمه  یلو  دنتخادرپ  نآب  تاهابم  رخف و  هب  دنتسب و  لد  ایند  نیاب  هک  دندوب  ناینیشیپ  زا  یناسک  رایسب  هچ  دزاس و  ناشیرپ  ار  یعمج 
زا دیـشوک و  رایـسب  اهنآ  تسارح  ظفح و  رد  درک و  عمج  ار  ایند  تورث  لام و  هکنآ  تساجک  تخاس ، ناشخزود  ۀناور  دـیبوک و  مهرد 

هکنآ  تساجک  دیزرو ، لخب  ادخ  هار  رد  قافنا 
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دروآ درگ  ار  نامدرم  و  درب ، الاب  اهرـصق  و  تخاس ، اههناخ  هکنآ  تساجک  تفر ، ـالاب  اـهربنم  رب  دروآ و  درگ  اهرگـشل  دومن و  اـهیتسم 
. درب ورف  دوخ  ماک  رد  ار  اهنآ  گرم  گنهن  تبقاع  دوبن و  شیب  يزور  دنچ  اهنیا  ۀمه 

هب ياهدنب  رگا  دنکیم و  تیافک  ار  وت  راکبان  دارفا  حلاص و  نامدرم  گرم  تیفیک  رد  رکفت  نیمه  یـصاعم  زا  ندش  رود  ندـیرب و  يارب  و 
وا هجوتم  ضئارف  ریاـس  تاداـبع و  زا  ادـخ  قوقح  زا  هک  هچنآ  ره  دـنک و  هیهت  يرتفد  دوخ  يارب  هک  تسا  راوازـس  دـش  قفوم  هبوت  ماـجنا 

. دسیونب نآ  رد  دنک  بانتجا  نآ  زا  تسیابیم  هک  ار  هچنآ  دوشیم و 
حراوج ءاضعا و  زا  کی  ره  يارب  دـعب  دـنک ، تبث  دوشیم  واـب  طوبرم  هک  اـهنآ  قوقح  ریاـس  وربآ و  لاـم و  زا  ار  مدرم  قوقح  نینچ  مه 

ماسقا دـعب  دزاس ، صخـشم  ياهحفـص  ءاضعا ، ریاس  مکـش و  اپ و  تسد و  هماـش و  هقئاذ و  ناـبز و  مشچ و  شوگ و  بلق و  زا  دوخ  ندـب 
مالـس باوج  تارافک و  رذـن و  دـنگوس و  دـهع و  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  جـح و  هزور و  سمخ و  تاکز و  زامن و  زا  ار  تاعاط 
یکین رب و  ماحرا و  هلص - و  دنکیمن ، تلفغ  تاولص  دمح و  زا  دنکیم و  هسطع  هکیـسک  هب  هّللا » کمحری -  » نتفگ یتح  اهتیحت  ۀمه  هکلب 
هدشن هدیتسرپ  نمؤم  قح  ءادا  زا  رترب  لضفا و  يزیچب  ادخ  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  تسا و  رایـسب  هک  ناردارب  قوقح  ءادا  ردام و  ردـپ و  هب 

یتاناویح هقفن  دنمتورث و  وا  دنتسه و  تسدیهت  اهنآ  رگا  شناکیدزن  یجرخ  هقفن و  اهنآ و  قوقح  ریاس  كولمم و  هجوز و  هقفن  و  تسا ،
زا سرت  تروص  رد  جاودزا  لام و  سفن و  زا  ررـض  عفر  و  لالح ، بلط  لخب و  فارـسا و  نودـب  تشیعم  ریدـقت  و  هتفرگ ، راـیتخا  رد  هک 

کین  هب  تناما  ءادا  و  زین ، رادرک  رد  هدش  هتفگ  راتفگ و  رد  یتسار  نآ و  نودب  مارح  رد  عوقو 
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توالت ماگنه  هدجـس  هدش و  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  يدراوم  نآ  رد  ادـخ  ياهتمعن  فرـص  و  هدـعو ، دـهعب و  ءافو  رجاف و  نمؤم و  دـب و  و 
زا یهن  فورعمب و  رما  داهج و  لثم  یئافک  تابجاو  اما  و  تسا ، ینیع  تابجاو  زا  اهنیا  ۀـمه  زین ، نآ  عامـس  هکلب  نآ و  عامتـسا  مئازع و 
هک ار  یـسک  ندومن و  مهارف  تسا  تکالهب  فرـشم  هک  ار  یـسک  تاجن  ۀلیـسو  اهنیا و  هب  هعماج  زاـین  تروص  رد  ءاـضق  اوتف و  رکنم و 
نآ هبجاو  تاقدص  هکیتروص  رد  دراد  یئاناوت  هک  سک  نآ  رب  ناگنـسرگ  ماعطا  و  نتفگ ، خساپ  تردق  تروص  رد  دبلطیم  یـسر  دایرف 

زیهجت نینچمه  دوب ، دـهاوخ  ینیع  بجاو  تروص  نیا  رد  هک  الا  و  وا ، رب  نآ  نیعت  مدـع  تروص  رد  تاداهـش  لمحت  دـنکن و  تیافک  ار 
. دشابیم عون ، يارب  ءاقب  تایرورض  ءاقبا  و  رگید ، ياهتیالو  ریاس  و  نفد ، لسغ و  ناگدرم و 

ول هبجاو و  هقح  دـیاقع  تفرعم  یبلق ، ینیع  تابجاو  هلمج  زا  یئاـفک ، اـی  تسا و  ینیع  اـی  زین  نآ  هک  دـنک  لـمأت  یبلق  تاـعاط  رد  سپس 
ربص و رکش و  هبوت و  لامعا و  تافآ  قالخا و  تفرعم  لمع و  ماگنه  رد  يدهتجم  زا  دیلقت  هب  ول  یعرـش و  ماکحا  تفرعم  لامجا و  روطب 

. تسا بجاو  فلکم  ره  رب  هک  یبلق  لامعا  زا  اهنیا  ریغ  صالخا و  تین و  ءاجر و  فوخ و 
زا رتدایز  یعرش  ماکحا  تفرعم  نید و  رد  تعدب  ناگدنروآ  دیدپ  يارب  مالک  ملع  هب  یئانشآ  تفرعم و  یبلق ، یئافک  تابجاو  هلمج  زا  و 

. تسا ینیع  بجاو  سک  ره  رب  هچنآ 
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هتشگ مارح  عرش  لصا  رد  هک  تسا  یناهانگ  مسق  کی  تسا  مسق  دنچ  رب  ناهانگ  اریز  دزادرپب  ناهانگ  یـصاعم و  ةرابرد  رکفت  هب  سپس 
ندش  هبرف  رطاخب  ندروخ  لثم  تسا  تین  دصقب و  مسق  کی  و  انز ، رمخ و  برش  لثم 
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ای اهنیا  زا  کی  ره  لد و  یـصاعم  مسق  کی  و  ندـب ، ياضعا  حراوج و  یـصاعم  رگید  مسق  تیـصعمب ، کمک  هار  رد  شورف  دـیرخ و  و 

. تسا يدایز  فالتخا  اواتف  رد  مه  تایاور و  رد  مه  هریبک  هانگ  نییعت  رد  و  هریغص ، ای  تسا و  هریبک 
زا ترابع  هریبک  هانگ  هک  هدیسر  « 1  » حیحـص ثیدح  رد  و  دنک ، زیهرپ  ناهانگ  رثکا  زا  یقتم  ناسنا  هک  هدوب  نیا  ماهبا  نیا  تلع  دـیاش  و 

بانتجا هدش  هداد  نآ  رب  شتآ  ةدعو  هک  هچنآ  زا  سک  ره  هک  هدمآ  باب  نامه  رد  و  تسا ، هداد  نآب  شتآ  ةدعو  ادـخ  هک  تسا  یهانگ 
و مارحب ، سفن  لتق  هک  هدش  هتسناد  ات  تفه  ناهانگ  ةرامـش  رگید  یتیاور  رد  زاب  و  دشاب ، نمؤم  رگا  دش  دهاوخ  هدیـشخب  شناهانگ  دنک 

گنج زا  رارف  و  میتی ، لام  لکا  نداد و  نماد  كاپ  نانز  هب  انز  تبـسن  و  نتـشگرب ، هیدابب  ترجه  زا  سپ  و  ابر ، ندروخ  و  نیدـلاو ، قاع 
زا دعب  ابر  ندروخ  و  نیدلاو ، قاع  و  سفن ، لتق  و  ادـخب ، رفک  تسا ، ات  تفه  یلع  باتک  رد  رئابک  هک  هدـمآ  نسح  ثیدـح  رد  و  دـشاب ،

تـشون نومأم  يارب  هکیاهمان  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  و  ترجه . زا  دعب  برعت  و  گنج ، زا  رارف  ملظ و  يور  زا  میتی  لام  ندروخ  هنیب و 
. تسا ریاغص  رب  رارصا  شنیرخآ  هک  هتسناد  ددع  جنپ  یس و  ار  نآ 

زا ندـب ، ءاضعا  حراوج و  یـصاعم  مسق  کی  تسا و  بلق  یـصاعم  مسق  کی  تسا  رایـسب  زین  اـهنآ  هک  رگنب  تاـمرحم  فانـصا  رد  دـعب 
ناناملسمب تبـسن  نظ  ءوس  و  نتـشاد ، نمؤم  ةرابرد  ءوس  تین  و  هنیک ، و  دزاس ، رهاظ  ار  نآ  ناسنا  هاگره  دسح  زا  ناوتیم  بلق  یـصاعم 

و  تسایر ، هاج و  بح  و  ایند ، تبحم  هدش  هتفگ  و  ادخ ، نانمشد  تبحم  و  نآ ، لحم  ریغ  رد 
______________________________

رئابکلا باب  یفاک  ( 1)
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مارح هک  یمولع  يریگ  ارف  و  قافن ، و  فیلکت ، زا  تلفغ  و  ندش ، نیگمـشخ  یهلا  ءاضق  رب  و  دح ، زا  شیب  صرح  و  ربک ، و  ایر ، بجع و 
، لـهج و  قح ، تمحر  حور و  زا  يدـیماان  و  ادـخ ، رکم  زا  ندـش  نمیا  و  سرت ، لـخب و  و  نآـب ، لـمع  يارب  رحـس  تناـهک و  لـثم  تسا 

تاهورکم رد  لخاد  تسین و  تاـمرحم  اـی  رئاـبک و  ءزج  اـهنآ  زا  یـضعب  هچ  رگ  تسا ، بلق  یـصاعم  زا  اـهنیا  ۀـمه  درب و  ماـن  ناوتیم 
زا يریگولج  و  تعدب ، و  میتشاد ، نایب  هریغص  هریبک و  ناهانگ  زا  ثحب  رد  هکیرئابک  لثم  دوشیم ، حراوجب  طوبرم  هک  یصاعم  و  تسه ،
رد فقوت  و  هوشر ، و  قح ، نامتک  یتیـصعم و  ره  رد  شـشوک  یعـس و  نآ و  یناریو  رد  شـشوک  و  دوش ، هدرب  ادخ  مان  دجاسم  رد  هکنیا 
زا رابکتـسا  و  نینمؤم ، هار  ریغ  زا  تعباتم  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  اب  ینمـشد  تفلاخم و  و  اجنآ ، زا  جورخ  زا  نکمت  اـب  رفک  دـالب 

نینمؤم و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رازآ  تیذا و  و  ادـخ ، تایآ  بیذـکت  و  قیاقح ، فیرحت  و  ینزهار ، و  رگید ، تدابع  ره  ءاـعد و 
زا فلخت  و  نآ ، نتـسناد  لطاب  ادـخ و  تایآ  زا  ندـینادرگ  يور  ضارعا و  و  عراش ، نذا  نودـب  تاناویح  رازآ  تیذا و  هکلب  اهنآب  تناها 

یبنلا دجسم  مارحلا و  دجسم  زا  نتشذگ  و  ضیح ، تبانج و  لاح  رد  دجاسم  رد  نتسشن  و  عافد ، ماسقا  زا  یضعب  زا  فلخت  هکلب  و  داهج ،
ندـیماشآ ندروخ و  و  هدـش ، هداد  هزاجا  گنج  لاح  رد  هچنآ  زج  نادرم ، يارب  الط  هب  تنیز  و  مشیربا ، سابل  ندیـشوپ  و  تلاح ، نیا  اـب 

كرت طوحا  و  حور ، بحاـص  تادوجوم  ریوـصت  و  راـمق ، وـهل و  تـالآ  نتخاـس  و  یفورظ ، نینچ  نیا  هیهت  هکلب  هرقن  ـالط و  فورظ  رد 
هب نتخورف  رخف  يارب  هکلب  تسا ، زاین  دروم  هک  هچنآ  رب  هداـیز  ترهـش  یئاـمن و  دوخ  يارب  هناـخ  نتخاـس  و  تسا ، اـهتروص  نیا  نتـشاد 

ندرمش  راوخ  و  نارداربب ، تاهابم  ناگیاسمه و 
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یئارس لزغ  و  نمؤم ، ءاجه  رد  يزیچ  ندورس  هدش و  ءانثتسا  هکیدراوم  ریغ  رد  يدنب  طرش  و  رامق ، و  تروص ، ندیشارت  و  ناملـسم ، ریقف 
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وهل گنهآ  اب  زاوآ  ءانغ و  و  نآ ، عامتسا  لطابب و  یئارس  هحون  و  طوحا ، ربانب  ياهچب  رسپ  مانب  ای  و  تسین ، لالح  وا  رب  هک  نیعم  ینز  مانب 
شرـسمه وا  نیب  تولخ  رد  هک  ار  هچنآ  نز  هکنیا  و  دشاب ، اهنآ  نیب  ياهماج  هکنیا  نودـب  نز  ود  ترـشابم  و  هقحاسم ، تدایق و  و  زیگنا ،

دـصق اب  یبنجا  هب  هاگن  و  رهوش ، ةزاجا  نودب  هناخ  زا  جورخ  و  دوخ ، رهوش  ریغ  يارب  نز  ییارآ  دوخ  دـنک و  نایب  نارگید  يارب  هتـشذگ 
نز شناملسم و  ردارب  تروع  هب  درم  هاگن  و  اهنآ ، اب  مازتلا  و  مرحمان ، نز  اب  نداد  تسد  هحفاسم و  و  ابیز ، هچب  رسپ  هب  درم  هاگن  یتح  دب ،
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دوشیم  هدیشون  بارش  هرفس  نآ  رس  رب  هکیاهرفس  رب  نتسشن  و  نارگید ، ۀناخ  نوردب  هاگن  و  رگید ، نز  تروع  هب 
هکنآ درخب و  هکنآ  دشورفب و  هکنآ  دماشایب و  هک  سک  نآ  هدرشف و  ار  شروگنا  هکنآ  هدومن و  سرغ  ار  شتخرد  هکنآ  بارـش و  هلآ  و 
لکوم ابر و  ةدنروخ  نینچ  مه  هدومرف ، تنعل  ار  همه  دوش  لمح  وا  رب  هچنآ  هکنآ و  دـنک و  لمح  ار  نآ  هکنآ  دـنک و  قازترا  نآ  لوپ  زا 

: دومرف هک  هدیسر  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  و  تسا ، هدومن  تنعل  ار  نآ  دهاش  بتاک و  و 
. یشاب لبط  روبنط و  بحاص  ای  هطرش و  ای  و  رعاش ، ای  و  ریگب ) کی  هد   ) راشع هکنیا ، زا  شاب  رذح  رب 

ۀلیسو ره  ای  لمر و  ای  هفایق  ای  تناهک  ای  میجنت  هب  هاوخ  یبن ، یـصو  ای  یبن و  ریغ  يارب  یلک  روطب  تسا  بیغ  زا  رابخا  یـصاعم  ۀلمج  زا  و 
هک اریز  دینکیم  ادیپ  هار  یکـشخ  ایرد و  رد  نادب  هک  هچنآ  رگم  دیـشاب  رذح  رب  موجن  يریگ  ارف  زا  هک  تسا  ثیدـح  رد  هک  دـشاب  رگید 

هب  ار  یمدآ  موجن 
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هک هدـمآ  رگید  ثیدـح  رد  تسا و  شتآ  رد  رفاک  رفاک و  لثم  رحاس  رحاس و  لثم  نهاک  و  تسا ، نهاک  لثم  مجنم  و  دـناشکیم ، تناهک 
. تسا هتسج  تئارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نید  زا  دیوج  دادمتسا  وا  زا  دور و  ینهاک  شیپ  ای  دنک و  تناهک  سک  ره 

يررض نآ  ۀطساوب  هک  تسا  اهنیا  لاثما  اهاعد و  اهمسق و  ای  هتشون  ای  نخـس  زا  ترابع  رحـس  تسا و  هدبعـش  رحـس و  یـصاعم  زا  رگید 
دورف نج و  هکئالم و  مادختسا  و  اهنآ ، نایم  ینمـشد  داجیا  و  شرـسمهب ، تبـسن  ار  درم  نتـسب  ناوتیم  هلمج  زا  هک  دوشیم  يرگید  هجوتم 

، ندروآ رد  ینز  ای  كدوک و  ندب  رد  ار  اهنآ  ای  و  نیطایش ، راضحتسا  هدومن و  شغ  هکیسک  جالع  اهیناهنپ و  فشک  رد  نیطایـش  ندروآ 
مولع نیا  رطاخ  نیدب  هکنیا  رگم  تسا ، مارح  هار  نیا  زا  بسک  تسا و  اهنیا  هیبش  هچنآ  اهنیا و  يریگ  ارف  راک ، نیا  اب  اهیناهنپ  فشک  و 

ای نآرق و  اب  رحـس  لح  نینچ  مه  دزاس ، اوسر  ار  وا  دبیرفب  ار  مدرم  دنک و  توبن  ياعدا  تساوخ  لامعا  نیا  اب  یـسک  رگا  هک  دریگ  ارف  ار 
. تسا هدش  یهن  نتسب  دقع و  زا  هدش و  هتسناد  زیاج  رحس  لح  ربخ  رد  تسا و  زیاج  اقلطم 

رخف نارگیدـب  و  نتفر ، هار  ربـکت  اـب  و  ربـجت ، ربـکت و  و  نآ ، لاـمعا  اـب  تیبـصع  تیمح و  و  ادـخ ، ریغ  يارب  بضغ  یـصاعم  ۀـلمج  زا  و 
شحاوف و ۀـعاشا  و  نداد ، ارف  نآـب  شوگ  ینیچ و  نخـس - و  ندرک ، یئاـمندوخ  و  ندوتـس ، ار  دوخ  و  نتفگ ، ازـسان  شحف و  و  نتخورف ،
ردـغ و و  بیرف ، رکم و  و  قاقحتـسا ، نودـب  نعط  نعل و  بس و  و  تیاعـس ، ناتهب و  و  اهنآ ، بویع  سـسجت  و  نینمؤم ، ناـیم  رد  اـهیتشز 

هکلب  هتسناد  مارح  عراش  هک  ار  هچنآ  ندروخ  ریغ و  لام  ندرب  بصغ و  هدش و  انثتسا  هکیدراوم  رد  رگم  يراکبیرف ، شغ و 
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لوسر ادـخ و  هک  هچنآ  ره  ءافج و  تواسق و  ملظ و  ناناملـسم و  قوقح  ندرب  تسا و  مارح  اهنآ  رد  فرـصت  هکیروما  رد  فرـصت  قلطم 
. دشابیم هانگ  رفک و  نیملاظب و  کمک  و  هرابکیب ، يوبن  ننس  بادآ و  كرت  هدومن و  یهن  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

رظن زا  ار  یکی  یکی  دـیامن و  لـمأت  درگنب و  اـهنیا  رد  تسیاـبیم  دـنک  هبوت  هدارا  هاـگ  ره  ناـسنا  تسا و  یـصاعم  تاـعاط و  لوصا  نیا 
ار وضع  نآب  طوبرم  تامرحم  تابجاو و  يوضع  ره  يارب  دنک و  میـسقت  ندب  حراوج  ءاضعا و  هب  ار  لوصا  نیا  زا  کی  ره  دعب  دـنارذگب 

ماگنه زا  ار  شرمع  تاقوا  دعب  دشکب ، رگید  لودج  ود  لودج  ره  ریز  رد  دیامن و  مسر  لودج  ود  هحفـص  رد  و  دـسیونب ، ياهحفـص  رد 
هدوب نینچ  رگا  هتشگ و  التبم  یمارح  لمعب  ای  هدش و  توف  وا  زا  یبجاو  تدم  نیا  رد  ایآ  دنیبب  دنک و  یسررب  لیـصفتب  هبوت  نامز  ات  غولب 

زا هتـشگ  بکترم  هکیمارح  لمع  نیا  ای  هدش و  توف  وا  زا  هک  یبجاو  نیا  ایآ  دنیبب  دـعب  دـسیونب ، نآ  هب  صوصخم  نوتـس  رد  ار  کی  ره 
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يارب ایآ  دنیبب  هدوب  یهلا  قوقح  زا  هک  ار  ییاهنآ  دـعب  دـنک و  تبث  صوصخم  لودـج  رد  ار  مادـک  ره  زاب  و  سانلا ، قح  ای  هدوب  هّللا  قح 
اهنآ ءادا  ایآ  دـنیبب  درگنب و  دوشیم  طوبرم  مدرم  قوقحب  هکیروما  رد  دـعب  دـنک ، دـیق  مه  ار  نیا  ریخ و  اـی  تسه  ياهراـفک  اـی  ءاـضق  نآ 

دزادرپب وجتسجب  دعب  دنک و  تبث  دوخ  ياج  رد  مه  ار  نیا  درادن  يرگید  هار  اهنآ ، يارب  کین  لامعا  ۀیده  رافغتسا و  زج  ای  تسا  نکمم 
وا ندرگ  رب  یمذ  ای  ناملسم  زا  یلام  تنامـض  رگا  دسیونب و  هناگادج  هحفـص  رد  هدومن ، فرـصت  مدرم  لاوما  رد  یکدوک  رد  ار  هچنآ  و 

. درامگ تمه  نارگید  قوقح  زا  شاهمذ  یئاهر  هب  دیامن و  دیق  تسا 
 90 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  لابقا  رد  سوواط  نبا  دیـس  هک  ار  هچنآ  ادتبا  دور و  یتولخ  ناکمب  دنک و  هبوت  لسغ  روما  نیا  ماجنا  زا  سپ 
دناوخب شیانسح  ءامساب  ار  ادخ  تسا و  رتراوازس  دنیشن  رتسکاخ  رب  رگا  دور و  هدجس  هب  سپس  دهد  ماجنا  هتـشاد  نایب  بئات  يارب  هلآ  و 

دوخ ناهانگ  هب  سپـس  هبترم ، تفه  ات  دنک ، متخ  نیمحارلا  محرا  ای  نتفگب  ار  نآ  دروآ و  نابز  رب  راگدرورپ  ۀـیلامج  ياهمان  زا  رایـسب  و 
هدوشگ وا  يورب  ار  هبوت  باب  هداد و  تلهم  ردـق  نیا  واب  ادـخ  هکنیا  زا  سپـس  درامـشب ، ار  اهنآ  تسا  نکمم  هک  اجنآ  اـت  دـنک و  فارتعا 

ءایبنا و ۀمه  رب  نآ  زا  سپ  دنک  هغلابم  رما  نیا  رد  دتـسرف و  دورد  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  رب  دیوگ و  ساپـس  دمح و  ار  ادخ 
شنامز ماما  يرای  رـصن و  تیفاـع و  جرف و  يارب  و  دتـسرف ، دورد  ناـنمؤم  ۀـمه  ادـخ و  حـلاص  ناگدـنب  عیمج  هّللا و  هکئـالم  ناربماـیپ و 

دطلغب و كاخ  رد  دـشاپب و  شرـس  رب  كاخ  دـنک و  هنهرب  ار  شرـس  نآ  زا  سپ  دـنک  اعد  هادـف  نیملاعلا  حاورا  نامزلا  بحاص  ترـضح 
سیلبا هک  ار  تاهدیرفآ  نیرتنمشد  باوج  هکنآ  يا  دیوگب  دیامن و  رارصا  حاحلا و  رافغتـسا  رد  دیرگب و  هداد  تسد  زا  دنزرف  نز  نوچ 

یهاوخب هچ  ره  هک  یئوت  تسا و  وت  تسدـب  امامت  ریخ  هک  ارچ  رادـب  قفوم  ارم  نآ  مامتا  رد  هد و  باوج  ماهبوت  لوبق  رد  ارم  يداد  دـشاب 
ارم ناهانگ  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  يزاسیم  لدب  یکین  هب  ار  اهیدـب  هکنآ  يا  دـیوگب  وفعلا و  میرک  ای  دـیوگب  سپـس  ینکیم ،

اهلاراب دیوگب  دعب  ریذپب ، ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  یتفریذپ  ار  نوعرف  ةرحس  هکنآ  يا  امرف ، لدبم  تانسح  زا  نآ  نادنچ  ودب 
سپ ياهتفریذـپن  ارم  لثم  لاحب  ات  رگا  اهلاراب  ریذـپب ، ارم  یتفریذـپ  ار  هرحـس  هکنآ  يا  ریذـپب  مه  ارم  ياهتفریذـپ  ارم  لثم  نم  زا  شیپ  رگا 

زیچ ره  وت  تمحر  هک  ارچ  هدوبن ، دوجو  رد  لاحب  ات  هک  دـشاب  تتمحر  نارکیب  يایرد  زا  يرگید  روهظ  نیا  ریذـپب و  ارم  لاثما  ارم و  نالا 
نم  و  دریگیم ، ارف  ار 

 91 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
اب ار  نآ  هبترم  ره  دـنک و  رارکت  راـب  هس  ار  تـالمج  نیا  و  ناـنابرهم ، نیرتناـبرهم  يا  زاـس  دـنمهرهب  تـتمحر  زا  ارم  سپ  متـسه  يزیچ 

: نتفگ تاولص و 
. میظعلا یلعلا  هّللاب  ّالا  ةوق  لوح و ال  هّللا ال  ءاش  ام 

هک هنوگنآ  هبوت  نتخاس  لماکب  دبلط و  يرای  هراب  نیا  رد  ادخ  زا  ددرگن و  هانگ  درگ  رگید  هدنیآ  رد  هک  دریگب  میمـصت  سپـس  دنک  متخ 
بکترم ار  یهانگ  انایحا  رگا  دنک و  تبقارم  هتـسویپ  شاهبوتب  ءافو  رد  دشاب و  نیبشوخ  شاهبوت  لوبقب  تبـسن  دزادرپب و  تشذگ  شرکذ 

، ددرگن سویأم  ددجم  ۀبوت  لوبق  ادخ و  تمحر  زا  دروآ و  رظن  رد  ار  راگدرورپ  تمحرب  يراودیما  ءاجر و  رابخا  دنک و  هبوت  هرابود  دش 
رتشیب شهانگ  هچ  ره  و  تسا ، نابرهم  ریذپ و  هبوت  رایسب  وا  هک  دنکیمن  عنم  شترفغم  زا  ار  وا  ادخ  هدشن  هتسخ  هبوت  زا  هدنب  هک  ماد  ام  هک 

هچنآ رب  انب  هک  دروایب  رطاخب  ار  مدآ  شردپ  ۀـبوت  دـشاب و  هتـشاد  يرتشیب  رارـصا  حاحلا و  ترفغم  بلط  رد  هک  تسیابیم  تسا  رتگرزب  و 
. تسیرگ لاس  تسیود  هدش  تیاور 

زا دش و  تحارج  شناوناز  یناشیپ و  هکیروطب  تشادـن  رب  هدجـس  زا  رـس  زور  لهچ  هک  دروآ  رظن  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ربمایپ  دواد  ۀـبوت  ای 
رد زاب  مه  شاهبوت  زا  سپ  دیـشکیم ، هآ  نزح  تدـش  زا  هک  هاگنآ  دـینازوس ، نورد  شتآب  ار  هاـیگ  نآ  دـیئور و  هاـیگ  شنامـشچ  کـشا 

تـشاد ار  راک  نیا  دـصق  دواد  هاـگ  ره  هک  هدـش  تیاور  تخیریم و  کـشا  شناـهانگ  رب  دومنیم و  هحون  دوخ  سفن  رب  تفریم و  ناـبایب 
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وا درگ  و  دندمآیم ، مدرم  دیایب  دونشب  نتشیوخ  رب  ار  دواد  ۀحون  دراد  لیم  سک  ره  هک  دننک  ادن  مدرم  نایم  رد  هک  دادیم  روتسد  نامیلس 
دومنیم و دای  ار  خزود  تشهب و  سپـس  تخادرپیم . قح  سدـقا  تاذ  ءاـنث  هب  ادـتبا  وا  دـندشیم  عمج  شوحو  ناـسنا و  زا  يداـیز  عمج 

سپس 
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يداـیز عمج  شوحو  مدرم و  زا  هکیوحنب  دومنیم  دوخ  سفن  رب  ندرک  هحوـن  هب  عورـش  هاـگنآ  تفگیم  نخـس  تماـیق  ساره  لوـه و  زا 
دروآیم رب  دایرف  دابع  زا  یکی  نیب  نیا  رد  دومن  اعدب  عورش  وا  يدیشاپ و  مه  زا  ار  نیعمتـسم  ردپ  يا  تفگیم  نامیلـس  سپـس  دندرمیم 

لاح نامهب  ار  وا  دروآیم و  یتخت  نامیلـس  تفریم ، لاح  زا  داتفایم و  دواد  هک  يدمآ  رب  تیادخ  زا  ءازج  بلط  رد  دوز  هچ  دواد  يا  هک 
وا اب  هکیناسک  هک  دربب  ار  وا  ةزانج  دروایب  یتخت  هدوب  دواد  اب  یئانـشآ  وا  زا  سک  ره  هک  درکیم  ادـن  يدانم  مدرم  ناـیم  رد  دربیم و  هناـخب 

هکیسک يا  تشک ، شتآ  دای  ار  وا  هکیسک  يا  تفگیم  دربیم و  ار  شیانشآ  دمآیم و  نز  تسا ، هتـشک  ار  اهنآ  منهج  تشهب و  دای  دندوب 
زا یهانگ  ناشیاهاطخ  هکنیا  اب  هدوب  نینچ  یلاـعتقح  ترـضح  تمظع  هب  ادـخب و  ناـفراع  لاـح  و  دروآ ، رد  ياـپ  زا  ار  وا  خزود  زا  سرت 

. تسا هدوبن  شیب  يایلوا  كرت  اهنآ  ياطخ  و  دنتسه ، هانگ  باکترا  زا  موصعم  اهنآ  و  هدوبن ، ام  ناهانگ 
هدومن تیاور  یـسود  میغ  نبا  نمحرلا  دـبع  زا  سلاجم  زا  یفاص  ریـسفت  رد  هچنآ  ربانب  هک  دـیوج  یـسأت  شاّبن  ناوج  ناتـساد  نآب  زاـب  و 

: دیوگیم
تلع و  تفگ ، مالـس  باوـج  ربماـیپ  درک  مالـس  تسیرگیم و  هکیلاـح  رد  دـش  دراو  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  رب  ذاـعم  يزور 

دنکیم و هیرگ  هدرم  دنزرف  نز  نوچ  مه  هداتـسیا و  رد  رب  توارط  اب  يور و  ابیز  یناوج  ادخ  لوسر  يا  تفگ  ذاعم  دش  ایوج  ار  شاهیرگ 
، تسیچ وت  ۀـیرگ  تلع  ناوج  يا  دومرف  داد و  باوج  ربمایپ  درک  مالـس  دروآ ، ار  وا  رواـیب ، ار  وا  دومرف  ترـضح  دـبلطیم . دورو  ةزاـجا 

مهاوخ شتآ  ۀـمعط  دـنک  تساوخ  زاب  اهنآ  زا  یکیب  ارم  ادـخ  رگا  هک  ماهدـش  بکترم  یناـهانگ  هکیلاـح  رد  میرگن  هنوگچ  تفگ  ناوج 
تشگ 
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لئاق یکیرـش  ادـخ  يارب  اـیآ  دومرف  ربماـیپ  مرادـن ، اـهنآ  شـشخب  وفع و  هب  يدـیما  چـیه  دـسر و  ارف  زور  نآ  هک  تسا  دوز  هک  منیبیم  و 
رگا دومرف  ربماـیپ  ریخ . تفگ  ياهتـشک  ار  ینمؤم  مارحب  اـیآ  دومرف  موش ، لـئاق  کیرـش  میادـخ  يارب  هکنیا  زا  مربیم  هاـنپ  تفگ  ياهدـش 
تفگ ناوج  دزرمآیم  ادخ  دشاب  تسا  اهنآ  رد  اههدیرفآ  زا  هچنآ  ناتخرد و  اهگیر و  اهایرد و  نیمز و  تفه  ینیگنـس  ةزادناب  تناهانگ 

ادـخ دـشاب  یـسرک  شرع و  ناگراتـس و  اهنامـسآ و  لـثم  تناـهانگ  رگا  دومرف ، ربماـیپ  تسا  رتگرزب  رتـشیب و  اـهنیا  ۀـمه  زا  نم  هاـنگ 
وت ناـهانگ  اـیآ  ناوج  يا  وت  رب  ياو  دومرف  هدومن و  واـب  دولآ  بضغ  یهاـگن  ربماـیپ  تسا . رتـگرزب  مه  اـهنیا  زا  تفگ  ناوج  دزرمآیم 

، تسین رتـگرزب  نم  راـگدرورپ  زا  زیچ  چـیه  نم  يادـخ  تسا  هزنم  تفگ  داـتفا و  نیمز  رب  ور  هب  ناوـج  وـت ، راـگدرورپ  اـی  تسا  رتـگرزب 
ناوج دزرمآیم ؟ گرزب  يادـخ  زج  ار  گرزب  هانگ  اـیآ  دومرف  ادـخ  لوسر  ادـخ ، ربماـیپ  يا  تسا  رتگرزب  یگرزب  ره  زا  نم  راـگدرورپ 

نم یلب . تفگ  یئوگب ، میارب  ار  تناهانگ  زا  یکی  دوشیم  ایآ  دومرف  ادخ  لوسر  دـش ، تکاس  سپـس  و  ادـخ ، لوسر  يا  ادـخب  هن  تفگ 
وا درم  راصنا  زا  يرتخد  هکنیا  ات  متفرگیم  رب  ار  اهنآ  نفک  متخاسیم و  جراخ  روگ  زا  ار  ناگدرم  مدرکیم و  ربق  شبن  هک  دوب  لاـس  تفه 
زاب هدرک و  اـهر  ربق  بل  رب  ناـیرع  ار  وا  متفرگرب و  دوب  وا  رب  نفک  زا  هچنآ  هتفاکـش و  ار  ربق  مدـمآ و  دـش  بش  نوچ  دـندرپس  كاـخب  ار 

تخاس و مسجم  مرظن  رد  ار  وا  ندب  یهبرف  يدیفس و  دومن و  ابیز  نم  مشچ  رد  ار  كرتخد  نآ  دومن و  هسوسو  هب  عورش  ناطیش  متـشگ ،
هتـشاذگ و لاح  ناـمهب  ار  وا  لـمع  زا  سپ  مدـش و  رتسب  مه  رتخد  نآ  اـب  متـشگزاب و  هراـبود  هکنیا  اـت  تشادـن  رب  تسد  هسوسو  نیا  زا 

زا  هک  مدوب  هدشن  رود  ناکم  نآ  زا  زونه  متشگزاب 
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رد روگ  زا  ارم  وت  دـنک ، يرواد  وت  نم و  نیب  باسح  زور  رد  هک  سک  نآ  زا  وت  رب  ياو  ناوج  يا  دـیوگیم  هک  مدینـش  يزاوآ  رـس  تشپ 
دیاب باسح  يارب  تبانج  اب  هک  يدرک  يراک  یتخاـس و  اـهر  ناـگدرم  ناـیم  ناـیرع  هنهرب و  ارم  یتفرگ و  زاـب  نم  زا  ارم  نفک  يدروآ و 

هچ ادـخ  لوسر  يا  وت  لاـح  دینـش ، مهاوخن  ار  تشهب  يوب  متـسناد  هک  دوب  نیا  زا  سپ  نم  و  شتآ ، زا  تیناوجب  ياو  سپ  موش ، رـضاح 
رارکت ار  تـالمج  نیا  شتآـب و  وت  یکیدزن  هچ  مزوسب و  وـت  شتآـب  مهنم  هک  مسرتیم  قساـف ، يا  نم  زا  وـش  رود  دوـمرف  ربماـیپ  ینیبـیم 

هب تفرگرب و  دوخ  يارب  ياهشوت  داز و  دـمآ و  دوخ  ۀـناخب  دـید  نینچ  نوچ  ناوج  دـش ، رود  وا  زا  ناوج  ات  دومنیم  هراشا  واـب  درکیم و 
راب هک  دروآ  رب  دایرف  تسب و  ندرگب  ار  دوخ  تسد  ود  دومن  نت  رب  یتسوپ  دش ، لوغـشم  تدابعب  تفر و  هنیدم  فارطا  ياههوک  زا  یکی 

ایادخ دز  رـس  نم  زا  ینادیم  هک  هچنآ  يدیرفآ و  ارم  هکنآ  یئوت  نم  راگدرورپ  يا  هدمآ ، وت  دزنب  هتـسب  تسد  هک  تسا  وت  ةدنب  نیا  اهلا 
یگرزب تلالج و  تمساب و  ار  وت  دومن  رتشیب  ارم  فوخ  دنار و  دوخ  زا  ارم  مه  وا  متفر  تربمایپ  تمدخب  منامیـشپ ، دوخ  ةدرک  زا  نونکا 

نیا هتـسویپ  يزاسن و  مورحم  دوخ  تمحر  زا  ارم  یئامنن و  لطاب  ار  میاعد  نم  دیـس  يزاسن  دیماان  ار  مدیما  هک  مهدـیم  دـنگوس  تناطلس 
اهلا راب  تفگ  دومن و  دنلب  نامـسآ  يوسب  ار  شتـسد  زور  هنابـش  لهچ  زا  سپ  تشذـگ ، لاونم  نیدـب  زور  لهچ  ات  تشاد  بل  رب  نانخس 

ماهدشن هدیزرمآ  هک  رگا  و  امرف ، یحو  تربمایپ  هب  يدیشخب  ارم  هانگ  رگا  يدومن و  باجتسم  ارم  ياعد  رگا  يدروآرب و  ارم  تجاح  رگا 
تحیـضف و زا  دزاس و  كاله  ارم  ات  امن  راتفرگ  یتبوقع  هب  ارم  اـی  و  دـنازوسب ، ارم  اـت  تسرفب  یـشتآ  سپ  ینک  تبوقع  ارم  یهاوخیم  و 

ارم  تمایق  زور  یئاوسر 
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. هد تاجن 
: دومرف لزان  ربمایپ  رب  ار  تایآ  نیا  قح  سدقا  تاذ 

ْمُه َو  اُولَعَف  ا�م  �یلَع  اوُّرُِـصی  َْمل  َو  ّللا 
�

ُه اَّلِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم  َو  ْمِِهبُونُذـِل  اوُرَفْغَتْـساَف  ّللا 
�

َه اوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َْوأ  ًۀَـشِحا�ف  اُولَعَف  ا�ذِإ  َنیِذَّلا  َو 
(. 135 نارمع 136 - لآ  . ) َنِیِلما�ْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  َو  ا�هِیف  َنیِِدلا�خ  ُرا�ْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ّنَج 

�
ٌتا َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌةَرِفْغَم  ْمُهُؤا�زَج  َِکئ�لوُأ  َنوُمَْلعَی .

دنبلط شزرمآ  شیوخ  ناهانگ  يارب  دنروآ و  دای  ار  ادخ  دنراد  اور  متس  نتشیوخ  رب  دنهد و  ماجنا  یتشز  لمع  نوچ  هکیناسک  و  همجرت :
رارـصا نآ  ندوب  هانگب  ملع  اب  دندش  بکترم  هک  یهانگ  رب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دزرمایب - ار  ناهانگ  هک  تسا  یـسک  هچ  ادـخ  زج  و 
دنهاوخ اهتـشهب  نآ  رد  دیواج  تسا ، ناور  نآ  ریز  زا  اهرهن  هک  یئاهتـشهب  تسا و  ناشیادخ  زا  یـشزرمآ  ناشـشاداپ  هک  دننانیا  دنزرون .

. ناگدننک لمع  رجا  تسا  وکین  هچ  دوب و 
هک زا  دروآ و  يور  هک  هب  دورب و  اجکب  وا  يدنار  دوخ  زا  ار  وا  وت  دمآ  وت  دزن  هبوت  يارب  ام  ةدنب  دـمحم  يا  هک  دومرف  باطخ  ربمایپ  هب  و 
ور دوـمن و  توـالت  ار  تاـیآ  نیا  تشاد  بل  رب  یمـسبت  هک  یلاـح  رد  ربماـیپ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  دزرماـیب ، ار  شناـهانگ  هک  دـهاوخب 

باحـصا ربمایپ و  تسا  لحم  نالف  رد  هک  ماهدینـش  تفگ  ذاعم  دـهد ، ناشن  امب  ار  ناوج  نآ  لـحم  هک  تسیک  دومرف  هدومن و  باحـصاب 
رد هداتـسیا  هرخـص  ود  نیب  هک  داتفا  ناوج  نآب  ناشمـشچ  ناهگان  دـنتفر  الاب  هوک  زا  وا  يوجتـسج  رد  دندیـسر ، هوک  نآب  اـت  دـنداتفا  هارب 

شنیرفآ  وت  نم  دیس  يا  دیوگیم  هدنامن و  شنامشچ  هب  یکلپ  هیرگ  تدش  زا  هدش و  هایس  شتروص  هتسب و  ندرگب  ار  شیاهتسد  هکیلاح 
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دنازوسب ارم  ات  دنکفا  یهاوخ  شتآ  رد  ارم  ایآ  دش  دـهاوخ  هچ  مراک  تبقاع  متـسنادیم  شاک  يدومن  ابیز  ار  ماهرهچ  یتخاس و  وکین  ارم 
رس متسنادیم  شاک  يدرک  تیانع  نمب  يرایسب  ياهتمعن  يدومن و  یکین  نمب  رایسب  وت  اهلاراب  داد ، یهاوخ  ياج  ارم  دوخ  راوج  رد  ای  و 

یـسرک زا  نیمز و  اهنامـسآ و  زا  مناهانگ  اهلاراب  دش ، مهاوخ  هدـنار  شتآب  ای  موشیم و  توعد  تشهبب  ایآ  دـش ، دـهاوخ  هچ  نم  ماجنا 
اوسر و تمایق  رد  اهنآ  ۀطـساوب  ارم  هکنیا  اـی  يزرمآیم ، ارم  ناـهانگ  اـیآ  متـسنادیم  شاـک  تسا ، رتگرزب  وت  میظع  شرع  زا  وت و  عساو 
دندوب و هتفرگ  ار  وا  درگ  ناگدنرد  دیشاپیم ، دوخ  رس  رب  كاخ  هک  یلاح  رد  تشاد  بل  رب  نانخس  نیا  هتـسویپ  تخاس  یهاوخ  حضتفم 
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ار اهكاخ  دومن و  زاب  شندرگ  زا  ار  شتسد  ود  و  دش ، کیدزن  ادخ  لوسر  دندرکیم  هیرگ  وا  هیرگ  زا  دنتشاد و  هیاس  شرس  رب  ناگدنرپ 
دومرف هدومن و  دوخ  باحـصاب  ور  سپـس  یتسه  شتآ  زا  ناگدـش  دازآ  زا  وت  هک  اروت  داب  تراـشب  دومرف  درک و  كاـپ  وا  يور  رـس و  زا 

. داد تراشب  تشهبب  ار  وا  دومرف و  توالت  دوب  هدش  لزان  هک  ار  یتایآ  سپس  دینک ، كرادت  لولهب  نوچمه  ار  دوخ  ناهانگ 
نابلاط يارب  صوصخب  تسا  بحتـسم  تاقوا  عیمج  رد  ندوب  تراهط  اب  هک  تسنیا  دوشیم  هدـیمهف  اـم  راـبخا  زا  هچنآ  هک  نادـب  همتاـخ .

دوب دهاوخن  دوشیم  هتفرگ  زامن  تقو  زا  لبق  تراهط  لیصحت  يارب  هک  یئوضو  رد  طایتحا  يارب  یهجو  رگید  دشاب  نینچ  رما  رگا  و  ملع ،
او وضو  نتفرگب  ار  وا  هک  هچنآ  اریز  دـناوخب ، زامن  تقو  ندیـسر  زا  سپ  تراـهط  نیا  اـب  هک  دـشاب  نیا  تراـهط  نیا  زا  وا  ضرغ  هچ  رگ 

رما  نیا  رب  وا  یعاد  هک  هچنآ  هچ  رگ  تسا ، هدیدنسپ  حجار و  عرش  رظن  زا  هک  تسا  يرما  هتشاد 
 97 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

رفـس رد  ناـسنا  ارثـکا  هک  دوشیم  ببـس  اریز  تسین ، حـجار  قلطم  روطب  طاـیتحا  نیا  هک  تسنیا  نم  ناـمگ  و  دـشاب . یبرق  ریغ  يرما  هدوب 
يدایز شرافس  رابخا  رد  هک  یلاح  رد  دیامن . كرت  ار  دشاب  ندوب  تراهط  اب  هتسویپ  هک  بحتـسم  لمع  نیا  و  دناوخب . ممیت  اب  ار  شزامن 

دریگب و وضو  هک  سک  نآ  هدومن و  افج  نم  رب  دریگن  وضو  دنزب و  رس  وا  زا  یثدح  سک  ره  هک  هدش  دراو  هکنیا  لثم  هدش  دروم  نیا  رد 
سک نآ  هدومن و  افج  ارم  دناوخن  ارم  نآ  زا  سپ  دـناوخب و  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  سک  ره  هدومن و  افج  نم  رب  دـناوخن  زامن  تعکر  ود 

ماهدومن و افج  وا  رب  نم  میوگن  باوج  ار  شیاعد  نم  دناوخب و  ارم  زامن  مالـس  زا  سپ  و  دروآ ، ياجب  زامن  تعکر  ود  دریگب و  وضو  هک 
نیا نومضمب  لمع  هب  ارم  نیبرملا . نیملعملا  ءازج  ریخ  ینع  هازج  هرس و  هّللا - سدق  ام  خیاشم  زا  یکی  اذل  و  متـسین . راک  افج  یئادخ  نم 

ار شدوخ  تفرعم  تبحم و  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  دـیور و  هدجـس  هب  زاـمن  تعکر  ود  نیا  زا  سپ  تفگیم  دوـمرفیم و  شرافـس  تیاور 
. دیامرف امش  بیصن 
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« ءوضو بوجو  دراوم  نایب  رد   » لصف

نآرق و قرو  دلج و  سم  كرت  طوحا  سم و  و  نآرق ، ياههتـشون  سم  فاوط و  بحتـسم و  بجاو و  ياهزامن  يارب  وضو  تسا  بجاو 
لامعا ای  بحتسم  فاوط  تراهط و  رب  ءاقب  يارب  وضو  تسا  بحتسم  و  تسا ، وضو  نودب  نآرق  نتشون  نیموصعم و  ءامسا  ادخ و  ءامـسا 
تئارق و  نآ ، تقو  لوخد  زا  لبق  بجاو  زامن  يارب  ندوب  هدامآ  دجـسم و  رد  لوخد  و  هدشن ، طرـش  نآ  رد  تراهط  هک  کسانم  زا  رگید 
نتخاس لخاد  تیم و  زامن  و  رفـس ، زا  تشگزاب  رد  دوخ  لـها  رب  لوخد  و  هلماـح ، نز  اـب  یکیدزن  و  ندـیباوخ ، و  تجاـح ، بلط  نآرق و 

. تسا هدومن  یق  ای  هدمآ و  شاینیب  زا  نوخ  وضو  نتشاد  لاح  رد  ای  هتشذگ و  شیوضو  زا  یتدم  هتشاد و  وضو  هکیسک  و  ربق ، رد  تیم 
دوشیم جراخ  درم  زا  ءاربتسا  زا  دعب  هک  هچنآ  يارب  و  جرف ، سم  توهش و  يور  زا  ندیسوب  يارب  وضو  دیدجت  تسا  بحتـسم  نینچ  مه 

زا شیب  ندناوخ  دـشاب و  هتـشاد  تهارک  نآ  زا  وا  عبط  هک  یتروص  رد  اهنادـند  نب  زا  نوخ  جورخ  هتفرگ و  وضو  اجنتـسا  زا  لبق  رگا  ای  و 
يارب  وضو  تسا  بحتسم  نینچ  مه  ملظ ، تبیغ و  بذک و  و  لطاب ، راعشا  زا  طخ  راهچ 
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عامج ةدارا  لسغ  زا  لبق  رگا  دـهد  لسغ  ار  یتیم  دـهاوخ  یم - هکیـسک  تیم و  نداد  لسغ  تبانج و  لاـح  رد  یکیدزن  باوخ و  لـکا و 

. دیوگب ادخ  رکذ  زامن  تقو  رد  دهاوخب  رگا  ضیاح  نز  و  دنک ،
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نآ تمکح  لسغ و  نایب  رد  لصف 
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تسا يروما  نامه  دوش  هتفرگ  دیاب  نآ  زا  هک  یتربع  میتشاد و  نایب  وضو  يارب  هک  تسا  نامه  بحتـسم  هچ  بجاو و  هچ  لسغ  تمکح 
نیاب لسغ  رد  ندـب  مامت  يوشتـسش  زا  ناسنا  هک  تسنیا  تفگ  دـیاب  بلاـطم  نآ  رب  ۀـفاضا  اـجنیا  هک  هچنآ  دـش ، ناـیب  وضو  دروم  رد  هک 

ثعاـب هک  هچنآ  زا  دوـخ  نطاـب  حور و  بلق و  ریهطت  رد  ار  شفیلکت  رما  نیا  زا  تسا و  تفاـثک  ردـقب  ریهطت  هـک  دربـب  یپ  دـیاب  تـقیقح 
. دباییم رد  دوش  اهنآ  يدیلپ 

: دناوخب ار  اعد  نیا  نآ  ءانثا  رد  دوش و  هتفگ  هّللا  مسب  ادتبا  هک  تسا  بحتسم  لسغ  رد 
ّلک یلع  ّکنا  ارون  ءافـش و  اروهط و  یل  هلعجا  ّمهّللا  کـیلع  ءاـنّثلا  کتحدـم و  یناـسل  یلع  رجا  يردـص و  یل  حرـشا  یبلق و  رّهط  ّمهّللا 

. ریدق ءیش 
: دیوگب لسغ  زا  تغارف  زا  سپ  و 

. نیرهّطتملا نم  ینلعجا  نیباّوتلا و  نم  ینلعجا  ّمهّللا  یل  اریخ  كدنع  ام  لعجا  ییعس و  لّبقت  یلمع و  ّكز - یبلق و  رّهط  ّمهّللا 
هنوگنامه  اهاعد  نیا  هدیسر و  هنیمز  نیا  رد  مه  يرگید  ياهاعد  و 
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ربانب نآ  تسا و  ردـص  حرـش  بلق و  تراـهط  اـهنیا ، ۀـمه  زا  رتمهم  دوصقم  یلـصا و  ضرغ  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  ینیبیم  هک 

و تسا ، نآ  ةرمث  ردـص  حرـش  دوـشیم و  هدـنکفا  لد  رد  هک  تسا  يروـن  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هک  هـچنآ 
قیقحت لها  زا  یـضعب  تسا ، یگـشیمه  ینادواج و  يارـس  نآب  تشگزاب  يارب  ندـش  هدامآ  رورغ و  راد  نیا  زا  يریگ  هرانک  نآ  تمـالع 

هداـم تروص و  زا  درجم  هک  ار  دوخ  سفن  تقیقح  یمدآ  هک  تسنیا  زا  تراـبع  نآ  تسا و  سفن  تفرعم  رون  روـن ، نآ  زا  دارم  دـناهتفگ 
: دیامرفیم هدش و  هراشا  نادب  هینابعش  تاجانم  رخآ  رد  هک  تسا  رون  نیمه  و  دنیبب ، تسا  ملع  یگدنز و  ياراد  يرون  تسا و 

. افراع کل  نوکاف  جهبالا  كّزع  رونب  ینقحلا  و 
. مدرگ وتب  فراع  ات  امرف  قحلم  تسا  رتهدنزورف  هک  تتزع  رونب  ارم  و  همجرت :

يارب قح  سدـقا  تاذ  تفرعمب  لوصو  ناکما  نآ  ۀلیـسوب  هک  سفن  تفرعم  رون  هدـنبب  هک  هاگ  ره  و  دـناهتفگ ، خـیاشم  زا  یـضعب  هچنانچ 
دهاوخ یتوکلم  یناسنا  دید و  دهاوخ  تسا  سوسحم  مدرم  يارب  هک  یملاوع  نیا  ۀمه  توکلم  رون  نیا  اب  دـش  اطع  دوشیم  لصاح  ناسنا 

هنوگنامه و  تسا ، نیمه  دیواج  يارـسب  تشگزاب  هبانا و  زا  دارم  تشگ و  دـهاوخ  دراو  دولخ  راد  رد  وا  رب  تیناحور  ۀـبلغ  رطاخب  دـش و 
نورد ّرـس و  تراهط  نینچ  مه  درادیم  رب  تسا  زامن  دجاسم و  رد  لوخد  يارب  ناسنا  هار  رـس  رب  هک  یعناوم  حراوج  ءاضعا و  تراهط  هک 

دولخلا راد  هب  ار  ناسنا  تشگزاب  عناوم  دـنکیم ، اضتقا  ار  نآ  تسا  یناملظ  ملاـع  تعیبط و  ملاـع  هک  سوسحم  ملاـع  نیا  هک  هچنآ  زا  مه 
راوج  یگدنز و  يارس  مالّسلا و  راد  هک 
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دوهـش فشک و  قیرط  زا  دوشیم و  کـیدزن  ادـخب  یمدآ  يارـس  نآ  رد  هدـنب  لوخد  اـب  و  درادیمرب ، ناـیم  زا  تسا  یلاـعت  قح  ترـضح 

رد و  دنیبیم ، تسا  نارگید  وا و  دوخ  دزن  هچنآ  زا  رتهب  تسا  ادـخ  دزن  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نامز  نآ  دوشیم و  لصاح  شیارب  تفرعم 
. تسا رورغ  ملاع  ملاع ، نیا  هک  دباییم 

هک دناهتـشاد  نایب  یـضعب  هک  رادـقم  نیمه  رگم  میتسین ، نآ  نایب  ددـص  رد  العف  ام  هدـش و  ناـیب  الـصفم  هقف  رد  لـسغ  بابحتـسا  دراوم 
یمدآ و  دشاب ، دوشیم  ادخ  هب  ناسنا  برقت  ثعاب  هک  یلمع  ره  ماجنا  يارب  و  فیرش ، ناکم  هاگترایز و  دهـشم و  ره  هب  دورو  زا  ترابع 

رب بلطم  نیا  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  هکنانچ  تشاد ، دـهاوخن  یبیع  دـنک  لـسغ  تیبوبحم  دـیما  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رگا 
نیا هک  هدمآ  رگید  ياهلسغ  رطف و  نابرق و  دیع  هعمج و  لسغ  تلع  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  عیارـشلا  للع  رد  هلمج  زا  دیآیم ،

ات تسا ، شناهانگ  يارب  ترفغم  بلط  لیلج و  میرک و  دـنوادخ  زا  وا  لابقتـسا  شراگدرورپ و  هب  تبـسن  هدـنب  میظعت  ةدـننک  ناـیب  لـمع 
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هداد رارق  تادابع  لفاون و  رد  یتدایز  اهزور و  ریاس  رب  زور  نیا  نتـشاد  رترب  يارب  قح  سدـقا  تاذ  ار  لسغ  نیا  هک  دـیامرفیم  هک  اـجنآ 
لمع نیا  هکنیا  دـیماب  ناسنا  رگا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  لاح  ره  رد  میتشاد و  ناـیب  اـم  هک  تسا  یبلطم  ناـمه  ياـیوگ  تیاور  نیا  و  تسا .

. تشاد دهاوخن  یلاکشا  دهد  ماجنا  ار  نآ  تسا  لاعتم  يادخ  بوبحم 
حراوج ءاضعا و  يوشتـسش  يارب  هک  یبیترت  رد  دوش و  هجوت  نادـب  مه  لسغ  رد  تسا  مزال  دـش  هراشا  نادـب  هتـشذگ  رد  هک  یتابقارم  و 

، هدومنن تلفغ  مه  بیترت  نیا  نایب  زا  یتح  عراش  هک  دنک  لمأت  هتشگ  نایب  لسغ  رد  ندب 
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رتشیب شتانکـس  تاکرح و  زا  تایئزج  رد  تبقارمب  دربب و  یپ  دراد  یمکح  يدروم  ره  رد  وا  هکنیا  یهلا و  تمکح  تزعب  لمأت  نیا  زا  و 
هک تمکح  هوجو  زا  ار  هچنآ  دنوادخ  دـنک  لمع  تسا  اناد  تمکح  هوجو  زا  هچنآب  درامگ و  تمه  تبقارمب  هک  هاگ  ره  دـهد و  تیمها 

تاروتـسد نیا  رد  هاگ  ره  و  تسا . هدش  هداد  رایـسب  يریخ  قیقحتب  هدش  هداد  تمکح  ار  هکنآ  نآرق : لوقب  دـهدیم و  میلعت  واب  دـنادیمن 
ددرگیم و یـضار  هداد  ماجنا  میکح  دنوادخ  هچنآب  سپ  تسا  تمکح  فالخ  الثم ، رـس  رب  لسغ  رد  اپ  نتـشاد  مدقم  دـنیبب  دـنک و  قمعت 
رد هک  الا  تسا و  وا  جاجوعا  ناصقن و  زا  تسا  وا  سفن  ياوه  فـالخ  رب  یهلا  ماـکحا  زا  هک  هچنآ  لـباقم  رد  وا  يدونـشخان  هک  دـنیبیم 

. تسین یلاکشا  نآ  لامک  یهلا و  تمکح  نسح 
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« مامح نایب  رد   » لصف

نیا دربیم ، ار  ندـب  كرچ  و  دروآیم ، دایب  ار  شتآ  مامح ، تسا  ياهناـخ  وکین  هچ  دومرف  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
. دراد مهم  یبلاطم  هب  فیطل  یتاراشا  شیهاتوک  ۀمه  اب  تیاور 

روما ۀمه  رد  هک  نمؤم  يارب  تسا  یبیدأت  نیا  هتـشاد و  مدـقم  كرچ  ندرب  نیب  زا  رب  ار  شتآ  يروآ  دای  مالّـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هلمج  زا 
رد هاگ  ره  نآ  زا  رتالاب  هکلب  دوب و  نیمه  تالاوحا  روما و  عیمج  رد  مه  راوگرزب  نآ  دوخ  ةویـش  و  درادـب ، مدـقم  ایند  رب  ار  ترخآ  رکذ 
رب ود  نآ  زا  کی  مادک  ماجنا  هک  دیدید  یم - دوب ، ناسکی  تاهج  عیمج  زا  ود  ره  رد  ادـخ  ياضر  هک  تفرگیم  رارق  رما  ود  ماجنا  لباقم 

یناعم زا  یکی  تشاد  یم - مدـقم  ار  ادـخ  رکذ  دراوم  ۀـمه  رد  هکنیا  تسا  نکمم  زین  و  دومنیم ، باختنا  ار  نامه  تسا  رتقاش  شـسفن 
یناعم هچ  رگ  مدـید . ار  ادـخ  وا  اب  وا و  زا  دـعب  وا و  زا  لبق  هکنیا  رگم  مدرکن  هاـگن  زیچ  چـیهب  دومرف : هک  دـشاب  ترـضح  نآ  نخـس  نآ 

. دشاب نآ  یناعم  زا  ياهبترم  مه  نیا  هک  درادن  یتافانم  نکل  تسه و  نآ  يارب  مه  يرگید 
اهنآ  ۀلمج  زا  هک  دوب  اوقت  لها  زا  ینارای  باحصا و  ار  ام  خیش  و 
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هقف و لیـصحتب  خیـش  تمدخ  رد  وا  دوب  تماقتـسا  اب  دـهاجم و  بقارم و  تریـس و  وکین  یناوج  هک  دوب  نادـمه  رهـش  ناگرزب  زا  يدـیس 
رد هک  دنتـشاد  تیاکـش  دیـس  ناردارب  زا  یکی  زا  دندوب  هدیـسر  خیـش  تمدخب  نادمه  زا  یعمج  هک  يزور  تشاد ، لاغتـشا  سفن  ۀیکزت 

تشون و ياهمان  وا  دـسیونب و  شرداربب  ياهمان  هراب  نیا  رد  هک  دومرف  ار  دیـس  خیـش  دـنکیم  یهاـتوک  تراـجت  هب - قلعتم  روما  زا  یـضعب 
نیا هک  هتـشون  هداد و  رارق  تمالم  دروم  مدرم  اب  يراتفردب  رطاخب  ار  شردارب  همان  رد  دیـس  دید  دوشگ  ار  همان  خیـش  دروآ  خیـش  تمدخ 
ررـض دیـس  هک  دـید  خیـش  نوچ  دوب ، دـهاوخ  ررـض  نایز و  بجوم  ترخآ  رد  مه  دربیم و  نیب  زا  مدرم  دزن  ار  وا  راـبتعا  مه  راـتفر  هنوگ 
دوخ راتفر  لامعا و  بقارم  هکیـسک  تسا  تلفغ  لها  ياـه  هتـشون - هیبش  هتـشون ، نیا  هک  دومرف  هتـشاد  مدـقم  يورخا  ررـض  رب  ار  يویند 

. درادیمن مدقم  ترخآ  رب  ار  ایند  رکذ  هاگچیه  دشاب 
دـیآرد و مامح  رد  هک  سک  نآ  سپ  دروآیم  ناشدایب  ار  شتآ  مامح  دنـشاب  دوخ  راتفر  لامعا و  بقارم  هکیناسک  هکنیا  رگید  تاراـشا 
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امئاد تسیابیم  راچانب  نیـسپاو  زور  هب  شنامیا  رطاخب  نمؤم  هک  تسنیا  بلطم  نیا  هجو  تسا و  نالفاغ  ةرمز  زا  دـتفین  خزود  شتآ  رکفب 
ره ندید  اب  دشاب  ساره  رد  يزیچ  زا  هک  یـسک  ددرگ و  نمیا  درذگب و  طارـص  زا  هک  هاگنآ  ات  دشاب  ساره  فوخ و  رد  خزود  شتآ  زا 

یکیراـت و ـالاب  زا  تسا و  شتآ  نیئاـپ  زا  اریز  تسا  خزودـب  هیبش  هوجو  زا  یـضعب  رد  ماـمح  دزرلیم و  دوخ  رب  تسا  نآ  هیبش  هک  هچنآ 
. ناشوج بآ  نورد 

نیا درادن و  یتیصوصخ  تهج  نیا  زا  مامح  اریز  دروآ  رطاخب  ار  ترخآ  یتبسانمب  درگنیم  هچ  رهب  تسیابیم  نمؤم  هکنیا  رگید  تاراشا 
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دتفا شتآـب  شهاـگن  هاـگ  ره  دریگب ، ياهظعوم  تربع و  زیچ  ره  ةدـهاشم  زا  لـقاع  نمؤم  هک  تسا  راوازـس  و  تسا ، یماـع  مکح  مکح ،
يزیچ رگا  دروآ و  رظن  رد  ار  ربق  تشحو  دومن  تشحو  يزیچ  زا  رگا  و  ار ، ربق  تملظ  دسریم  هک  یکیراتب  دروآ و  رطاخب  ار  منهج  شتآ 

. دنک مسجم  دوخ  يارب  روگ  رد  ار  ندب  ندیسوپ  دید  ندش  دساف  لاح  رد  ار 
هک هاگنآ  تسا  بحتـسم  هک  هدیـسر  رگید  تیاور  رد  تسا و  هدیدنـسپ  بوغرم و  يرما  ندـب  تفاظن  یتح  تفاظن ، هکنیا  رگید  تاراشا 

. دوش جراخ  نآ  زا  ات  ۀنجلا  هلئسن  هّللاب و  ذوعن  دیوگب : دش  دراو  مامح  یموس  ۀناخ  رد 
هدیـسر هام  کی  زا  شیب  ریخأت  ای  كرت و  زا  یهن  نآـب و  نینمؤم  بیغرت  رد  يداـیز  راـبخا  هک  تسا  هرون  ندیـشک  بادآ ، زا  رگید  یکی 

ار شناوریپ  يدراوم  نینچ  رد  یتح  هک  یتعیرش  نیا  هکنیا  نآ  دباییم و  تسد  ياهفیرش  تربع  هب  دنک  لمأت  رما  نیا  رد  هکیسک  و  تسا ،
هک شبلق  تافـص  حالـصا  رد  ار  ناسنا  دـناوتیم  هنوگچ  تسا  هدومن  یهن  روما  نیاب  یهجوتیب  زا  ار  شناوریپ  هتـشاذگن و  همانرب  نودـب 

هتـشاذگ لمهم  تسا  ماقمالاو  هکئالم  اب  وا  تهابـش  هجو  و  هیلاع ، تاماقم  تاجردـب و  وا  یقرت  ناـبدرن  تاـناویح و  زا  ناـسنا  زیمت  ۀـیام 
شزامن دنک  كرت  ار  تنس  نیا  هام  کی  سک  ره  هک  هدیـسر  باب  نیا  تایاور  رد  دنیبیم  یتقو  نمؤم  هک  تسا  راوازـس  نینچ  مه  دشاب .

. درامشن کچوک  ار  ماکحا  تایئزج  و  دشاب ، هتشاد  يرتشیب  تیدج  عرش  ماکحا  تایئزجب  لمع  رد  تسین  لوبقم 
: دناوخب ار  اعد  نیا  ندیشک  هرون  ماگنه  رد  هک  تسا  بحتسم  و 

ارعش  ینلدبأ  و  یّنم ، باط  ام  رّهط  یّنم و  رهط  ام  ّبیط  ّمهّللا 
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یقلخ و رّهط  راّنلا و  یلع  يرشب  يرعش و  مّرحف  کتفرعم  کناوضر و  ءاغتبا  نیلسرملا و  ۀّنس  ءاغتبا  ترّهطت  ّینا  ّمهّللا  کیـصعی ، ارهاط ال 
کعیارـشب الماع  کلوسر  کبیبح و  دّمحم  نید  میهاربإ و  ۀّلم  ۀحمّـسلا ، ۀـّیفنحلا  یلع  كاقلی  نّمم  ینلعجا  یلمع و  ّكز  یقلخ و  ّبیط 

یف ۀـمکحلا  تعوا  کبداب و  مهتبّدا  نیذـّلا  کـئایلوا  بیدأـت  کـلوسر و  بیدأـت  کـبیدأت و  نسحب  اـبّدأتم  هب  اذـخآ  کـّیبن  ۀّنـسل  اـعبات 
. مهیلع کتاولص  کملعل  نداعم  مهتلعج  مهرودص و 

- دوش لیاز  وا  ندب  زا  هک  یئوم  ره  ياجب  دزاس و  كاپ  تشز  تافـص  ایند و  ياهیدـیلپ  زا  ار  وا  ادـخ  دـنک  تئارق  ار  اعد  نیا  سک  ره  و 
ره هک  دنک  حیبست  ار  ادخ  تمایق  زور  ات  هک  دنیرفایب  یکلم  تسا  وا  ندب  رد  هک  یئوم  ره  ددعب  دـنکن و  تیـصعم  نآ  اب  هک  دـیورب  یئوم 

. دشاب نیمز  لها  ياهحیبست  زا  حیبست  رازه  اب  ربارب  شحیبست 
رس يوم  زا  ریغ  ندب  ياهيوم  مامت  ۀلازا  نینچمه  هدش  يدایز  دیکأت  مهدروم  نآ  رد  تسا و  تنـس  نیمه  ءزج  مه  لغب  ریز  يوم  ۀلازا  و 
مه مدق ، ات  قرف  زا  ار  شندب  ریاس  هکلب  دلامب  انح  ار  حضوم  نآ  هک  تسا  بحتـسم  دـشکیم  هرون  هکیـسک  و  تسا ، بحتـسم  تروص ، و 

. دشخب تنیز  لئاضف  اب  ار  دوخ  هک  تسا  بجاو  دنکیم  رود  دوخ  زا  ار  تشز  تافص  لیاذر و  هک  یسک  هکنانچ 
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« نخان نتفرگ  رد   » لصف
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يادخ دزن  ناگدـنرد  هب  هبـشت  ملظ و  تیذا و  ءاذـیا و  هک  دـنادب  بقارم  درف  هک  تسنیا  دوش  هتفرگ  عرـش  روتـسد  نیا  زا  دـیاب  هک  یتربع 
دشاب و ناسنا  ندب  رد  یگدنرد  تیعبس و  تلآ  یتح  هک  هتشگن  یضار  قح  سدقا  تاذ  هک  يوحن  هب  هدش  هتشاد  نمـشد  یلاعت  كرابت و 

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  میرم  نبا  یسیع  هب  هظعوم  رد  ادخ  هک  اجنآ  و  تسا ، هداد  اهنخان  نتفرگب  روتسد  اذل 
اب و  دیراد ، رذح  رب  اهیتشز  ندینـش  زا  ار  دوخ  ياهشوگ  و  دـینک ، هاتوک  مارح  بسک  زا  ار  دوخ  ياهنخان  وگب  لیئارـسا  ینب  ۀـملظ  هب 

ماکحا نیا  زا  یلـصا  دارم  هک  دوشیم  هتـسناد  تقیقح  نیا  تسین . يراک  امـش  ياـهتروص  اـب  ارم  هک  دـینک  نم  يوسب  ور  دوخ  ياـهلد 
، دنک ادیپ  تیحالص  میکح  لداع و  راگدنوادخ  ینیشناج  تفالخ و  يارب  یمدآ  ات  تسا  تلادع  تفصب  بولق  حالصا  يرهاظ  يروص و 
هدومن و لماک  ياهنوگب  ار  تعیرش  نیا  هک  دوشیم  هتـسناد  تما  نیا  قح  رد  یلاعتیراب  تاذ  تیانع  تایئزج  نیا  نایب  زا  هتـشذگ ، نیا  زا 

نیا زا  و  ار ، كدنا  تحارج  ۀـید  یتح  هدومنن ، راذـگورف  نآ  رد  دوشیم  طوبرم  شیادـخب  هدـنب  برقت  هب  هک  يروما  زا  يرما  چـیه  نایب 
. تسا یلاعت  كرابت و  يادخ  يوس  هب  هار  نیرتکیدزن  میقتسم و  طارص  نامه  وا  تعیرش  هک  دباییم  رد  ققحت  هب  بلطم 
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« براش نتفرگ  شیر و  نتشاذگ  رد   » لصف

هک هدشن  یـضار  وا  هک  دنیبب  دبایرد و  شناگدـنب  قح  رد  ار  یلاعتیراب  ترـضح  تیانع  مکح  نیا  زا  هک  تسا  راوازـس  بقارم  ةدـنب  يارب 
نیا اب  تفلاخم  رطخ  تسیابیم  رگید  فرط  زا  دناسریم و  هدنبب  تبـسن  ار  یلوم  ءانتعا  تیاهن  نیا  دنـشاب و  شنانمـشد  تروصب  شناگدنب 

يراوخ و تلذ و  هب  ار  تفوطع  رهم و  فیرـشت و  میرکت و  ماقم  نیا  وا  اـب  تفلاـخم  اـب  هنوگچ  هک  دـنک  كرد  ار  ناـبرهم  ياـقآ  دـیس و 
. تسا تامرحم  ۀلمج  زا  زین  تروص  رد  ندش  مرجم  ةدنبب  هیبش  هک  ياهنوگب  دزاسیم و  لدب  ضغب ، ینمشد و 

هچنآ زا  دنـشوپن و  ارم  نانمـشد  سابل  يوگب  نانمؤم  هب  هک  دومرف  باـطخ  دوخ  ءاـیبنا  زا  یکیب  ادـخ  هک  تسا  هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد 
. دوب دنهاوخ  نم  نانمشد  ءزج  مه  اهنآ  دننک  نینچ  رگا  هک  دنورن  دنوریم  نم  نانمشد  هک  یهار  دنروخن و  دنروخیم  نم  نانمشد 

زا و  هتخاس ، ادج  شنانمـشد  زا  هدیزگرب و  دوخ  يارب  هداد و  صاصتخا  دوخب  ار  وت  تیالوم  دیـس و  هک  رگنب  نیکـسم  يا  سپ  میوگیم 
زاب رـس  تیانع  نیا  لوبق  زا  ینک و  تفلاخم  وا  مکح  نیا  اب  رگا  وت  دـعب  هتخاس ، هزنم  ار  وت  يرهاظ  تئیه  تروص و  رد  یتح  اـهنآب  هیبشت 

و  ینز ،
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راک نیا  ایآ  دنکیم ، مکح  هنوگچ  تفلاخم  نیا  تراسج  حبق و  رد  تدوخ  لقع  یئامن  رایتخا  ار  اهنآب  هبشت  یئآ و  رد  شنانمشد  سابل  هب 
؟ تسه يرگید  زیچ  راگدیرفآ  هب  تبسن  ینمشد  دانع و  راهظا  زج 

ساـبل شنایهاپـس  ناـیفارطا و  هک  دـشاب  یناطلـس  رگا  هک  نیبـب  روآ و  رظن  رد  اـیند  نـیا  ناـگرزب  كوـلمب و  ۀبـسنلاب  ار  راـتفر  نـیمه  وـت 
نم نایفارطا  سابل  لکشب  ار  نیا  دیوگب  دنک و  اطع  یتعلخ  یکیب  ناطلس  دعب  یصوصخم ، سابل  مه  وا  نمشد  دشاب و  هتشاد  یـصوصخم 

لکـشب ار  ناطلـس  تعلخ  دنک و  تفلاخم  روتـسد  نیا  اب  وا  و  يزودـب ، نم  نانمـشد  سابل  لکـشب  هک  ادابم  نک و  هیهت  یـسابل  دوخ  يارب 
دنرادنپیم اطخ  کی  ار  نیا  ایآ  دننیبیم ؟ هنوگچ  ار  تفلاخم  نیا  القع  دشوپب ، ار  سابل  نآ  ناطلس  روضح  رد  دزودب و  وا  نانمشد  سابل 

نینچ كولملا  کلم  اب  هطبار  رد  هک  شاب  رذح  رب  سپ  دنروآیم ، باسحب  ناطلـس  هیلع  رب  نایغط  ینمـشد و  نالعا  ار  لمع  نیا  هکنیا  ای 
. ینک راتفر 
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« ندز رطع  نایب  رد   » لصف
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يوب نودب  زامن  داتفه  زا  هدومن  وبـشوخ  ار  دوخ  هکیـسک  زامن  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربإ  نبا  یلع  زا  یفاک  رد 
هک يدرف  زامن  تعکر  ود  دـیامرفیم : لضفم  هب  باـطخ  هک  هدومن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دوخ  دانـسا  هب  قودـص  تسا و  لـضفا  شوخ 

هدـش تیاور  بلطم  نیا  لاصخ  رد  و  تسا ، هدومنن  وبـشوخ  ار  دوخ  هکیـسک  زاـمن  تعکر  داـتفه  زا  تسا  لـضفا  هدومن  وبـشوخ  ار  دوخ 
. تسا

اریز تسا  لقع  تفارش  رطاخب  هدش  نایب  شوخ  يوب  يارب  هک  یتلیضف  اریز  دشاب ، نیگنـس  تیارب  تیاور  نیا  لثم  مهف  هک  ادابم  میوگیم 
ناسنا و تقیقح  نکر  نیرتفیرش  لقع  دزاسیم و  دساف  ار  لقع  زغم  داسف  دیامنیم و  ظفح  داسف  زا  ار  نآ  دنکیم و  تیوقت  ار  زغم  رطع 

. تسا واب  بوسنم  تاریخ  عیمج  و  تسا ، ملاع  ءازجا  فرشا  هکلب  وا  تاماقم  بتارم و  نیرتفیرش 
يدایز بیغرت  دـیکأت و  دـشاب  رثؤم  وا  زا  تافآ  عفد  لقع و  تیوقت  رد  هک  هچ  ره  هب  اذـل  و  تسا ، لهج  شأشنم  رورـش  مامت  هکناـنچ  مه 

لباقم  رد  هک  تنیز  یلحت و  يارب  تسا  یلاثم  رطع »  » هتشذگ نیا  زا  تسا ، هدش 
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نتـسارآ یلحت و  تسا  نامیا  فصن  نتـشگ  كاپ  ناهانگ  اهيدیلپ و  زا  هک  هنوگنامه  و  دراد ، رارق  اهیتشز  لیاذر و  زا  ۀیفـصت  یلخت و 
. دوب دهاوخ  نامیا  رگید  فصن  زین 

اهنآ هک  دربب ، یپ  نیلـسرملا  دیـس  ترـضح  تعیرـش  ماکحتـسا  دنوادخ و  فطل  ۀجردب  ماکحا  نیا  لاثما  زا  لقاع  هک  تسا  راوازـس  سپ 
ناـیب هتـشاذگن و  لـمهم  ار  تسا  تداعـس  لاـمک و  دـیحوت و  ناـمیا و  بسک  ۀلیـسو  هک  لـقع ، تیوقت  بابـسا  زا  ار  تاـیئزج  نیا  یتح 

ياهتمعن نیا  و  دزاسن ، عیاض  ار  اهبنارگ  فاطلا  نیا  و  دـنک ، اـیح  لـقع  نیا  ماـکحا  رد  لاـمها  زا  تقیقح ، نیا  كرد  زا  سپ  دناهتـشاد و 
رارق يدوبان  نالذـخ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  لـمع ، نیا  اـب  هتفرگ و  وخ  اـهتمعن  نیا  نارفک  هب  هک  ار  دوخ  سفن  دـیامنن و  نارفک  ار  گرزب 

رد ار  دوخ  نتخاس و  عیاض  لامها و  نیا  و  یک ، ات  یلبنت  یتسـس و  نیا  شیوخ ، نمـشد  يا  لهاج ، يا  دیوگب ، هتخاس و  بطاخم  دـهدیم 
یتعیرـش وت  يارب  دراد و  وتب  تبحم  فطل و  همه  نیا  وت  نابرهم  يادـخ  هک  ینیبیمن  ایآ  دـنچ ، ات  نداد  رارق  يدوباـن  تکـاله و  ضرعم 

ياهکئالم تعیرش  نیا  تسارح  ظفح و  يارب  و  هدومن ، لزان  یباتک  هداتـسرف و  يربمایپ  و  هتـشاد ، نایب  ار  تایئزج  نیا  یتح  هک  هداد  رارق 
. یتخاس عیاض  ار  اهنیا  ۀمه  لامها ، اب  وت  هتشاد و  ررقم  یناوارف  ياهشاداپ  تاریخ  لیصحت  لباقم  رد  و  تسا ، هداد  رارق 
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« ممیت نایب  رد   » لصف

: دیامرفیم نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
.** ًابِّیَط ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءا�م  اوُدَِجت  ْمَلَف 

. دینک هزیکاپ  ینیمز  گنهآ  سپ  یبآ  دیباین  نوچ  و 
دـشیدنیب و تسین  نآ  تقیقح  تمکح و  كرد  هب  یهار  هماـع  لوقع  يارب  هک  یماـکحا  هنوگ  نیا  رد  لـقاع  هک  تسا  راوازـس  میوگیم 

نینچ ممیت  رد  یلو  تسا  یگزیکاپ  تفاظن و  ۀلیسو  اریز  دننادیم ، زامن  ۀمزال  هکلب  بسانم و  یلمع  ار  لسغ  وضو و  هماع  اریز  دنک ، تقد 
: دیامرفیم ادخ  هک  ینیبیم  دوش  تقد  ممیت  ۀیآ  ۀلابندب  رگا  یلو  تسا ، تهج  نیا  فالخ  رما  رهاظ  هکلب  دنکیمن  هدهاشم  یتیصوصخ 

. ْمُکَرِّهَُطِیل ُدیُِری  ْنِک�ل  َو  ٍجَرَح  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ّللا 
�

ُه ُدیُِری  ا�م 
. دنادرگ هزیکاپ  ار  امش  هتساوخ  هکلب  دهد  رارق  يراوشد  جرح و  امش  يارب  هتساوخن  ادخ  همجرت :

رارق دجسم  نم  يارب  نیمز  دیامرفیم : ادخ  لوسر  هکنانچ  تسا  یگزیکاپ  ۀیام  بآ  لثم  مه  كاخ  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  هیآ  نیا  زا 
تیؤر  هب  زج  كاخ  ندوب  روهط  هجو  و  تسا ، هدننک  كاپ  كاپ و  شکاخ  هدش و  هداد 

( يزیربت یکلم   ) هالصلا www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


 114 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
یمدآ يارب  ندـب  ۀفیرـش  ءاضعا  رب  نآ  سم  كاخ و  سم  زا  هک  یعـضاوت  ةدـهاشم  يرهاظ و  تافاثک  نیا  زا  حور  يونعم و  ياهيدـیلپ 

هک بآ  اب  وضو  رد  تسا ، يونعم  ياهيدیلپ  زا  یمدآ  سفن  نتخاس  هزیکاپ  ءوضو  زا  یلـصا  دصقم  اریز  دوشیمن ، كرد  دـیآیم  دـیدپ 
كاپ و یمدآ  نطاب  رهاظ و  تسا ، وا  ۀلیـسوب  ناهانگ  رازوا و  ۀـمه  زا  یـصالخ  تاجن و  هک  ملع  تسا و  یگدـنز  تاـیح و  لـصا  رهظم 

ریهطت هک  دشاب  يزیچ  دیاب  نآ  ضوع  تشاد ، ررـض  ناسنا  يارب  هکنیا  ای  و  دشن ، نکمم  بآ  هب  یبای  تسد  هک  هاگنآ  ددرگیم و  هزیکاپ 
ۀناشن رهاظ  رد  داد و  هراشا  دشاب  ضحم  مدـع  هک  یمدآ  تقیقحب  تشگزابب  هک  تسا  كاخ  سم  نامه  نآ  و  دوش ، لصاح  نآ  زا  نطاب 

طقف و  دوشیم ، لصاح  ممیت  زا  دوشیم  لـصاح  ملع  بآ و  زا  هک  ینطاـب  تراـهط  هجیتن  رد  و  دـشاب ، تینم  تینا و  ءاـنف  هک  تسا  عضاوت 
هدـمع هک  نطاب  تراهط  نامهب  دوبن ، نکمم  مه  يرهاظ  تراهط  ناکما  تسا و  مهم  نطاب  تراهط  نوچ  دـنامیم و  یقاـب  رهاـظ  تراـهط 

سفن و ۀیکزت  بتارم  عیمج  رد  دنوادخ  تداع  نیا  هک  دوش  هتفگ  هک  تسا  نکمم  و  دـیاین ، شیپ  یجرح  رـسع و  ات  دوشیم  تیافک  تسا 
ادخ زا  ار  ياهوق  لوح و  ره  دـنیبن و  دوخ  يارب  ياهوق  لوح و  چـیه  هدـنب  هک  تسنیا  هدـهاجم  ۀـبترم  نیرخآ  اریز  تسا ، قالخا  بیذـهت 

روما رد  هک  تسنیا  ناسنا  يارب  یتلاـح  نینچ  دوجو  دـهاش  و  تسا ، نآ  رد  رورغ  مدـع  لاـح و  نیا  رد  تقادـص  لکـشم ، نکل  و  دـنادب ،
باب زا  دراد  یهجوت  بابـسا  هب  ررـض  عفد  عفانم و  بلج  تهج  رد  رگا  دـشاب و  هدـیقع  نیا  اب  قباـطم  شراـتفر  يرهاـظ  بابـسا  يویند و 

. دشاب وا  يارب  یعفن  ای  ررض و  ۀیام  دناوتیم  بابسا  نیا  هکنیاب  داقتعا  رطاخب  هن  دشاب ، الوم  رما  لاثتما 
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« ندیشوپ سابل  نایب  رد   » لصف

تمارک ساـبل  نتـشادب  ار  یمدآ  تاـناویح  عاوـنا  ریاـس  ناـیم  زا  قـح  سدـقا  تاذ  هک  تسا  تقیقح  نیاـب  ملع  هنیمز  نیا  رد  لوا  بـلطم 
. دشاب تمعن  نیا  زا  رازگ  رکش  هدنب  هک  تسا  راوازس  تشاد و  راوگرزب  ار  وا  و  دیشخب ،

اب تفلاخم  اریز  دزادرپن ، تفلاخمب  تسا  یلاعت  قح  ۀتساوخ  هچنآ  اب  تمارک  نیا  رد  هدنب  هک  تسنیا  تهج  نیا  رد  رکش  ۀبترم  نیرتمک  و 
: تسا هجو  دنچ  هب  تفلاخم  نیا  و  دوب ، دهاوخ  رتتشز  رتحیبق و  لقع  دزن  وا ، تمارک  سفن  اب  الوم ،

. دشاب الط  ای  ریرح  ياههتفاب  ای  بصغ و  هار  زا  نآ  ۀچراپ  هکنیاب  دنک ، تفلاخم  عرش  تاروتسد  اب  سابل ، ۀیهت  رد  هکنیا  لوا 
. دزیخرب تفلاخم  هب  وا  اب  سابل  رادقم  رد  يورهدایز  فارسا و  اب  هکنیا  مود 

، دزودب رافک  ای  اهنز و  سابل  هیبش  هکنیا  ای  و  دزودب ، دنلب  دح  زا  شیب  ار  سابل  و  دریگ ، شیپ  رد  ار  تفلاخم  هار  سابل  مرف  رد  هکنیا  موس 
، تسا رتحیبق  رتتشز و  دراوم  ۀیقب  زا  سابل  رد  رافک  هب  تهابش  نم  نامگب  و 
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يادخ اب  ینمـشد  هزرابم و  زج  يزیچ  لقع  مکحب  لمع ، نیا  زا  حیرـص  یهن  زا  سپ  ندمآ ، رد  اهنآ  سابل  هب  ادخ و  نانمـشدب  هیبشت  اریز 

ار دوخ  دنیاین و  رد  منانمـشد  سابل  هب  يوگب  مناگدنبب  هک  هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  نآ  رد  هچنآ  ۀـظحالم  زا  سپ  صوصخب  تسین ، لاعتم 
رتدیدش رتشیب و  هاگنآ  نآ  میخو  تبقاع  لمع و  حبق  و  دوب ، دنهاوخ  نم  نانمـشد  مه  اهنآ  تروص  نیا  رد  هک  دـننکن  نم  نانمـشدب  هیبش 
ناملسم تما  ضوغبم  تسا ، لاعتم  يادخ  ضوغبم  لمع  نیا  هکنیا  رب  هوالع  اریز  دریگ ، ماجنا  نیملسم  دالب  رد  لمع  نیا  هک  دش  دهاوخ 

امرـس امرگ و  زا  نآ  ظفح  ندب و  شـشوپ  يارب  سابل  سفن  نوچ  دوب ، دهاوخ  اهنآ  رهاظ  عضو  اب  فلاخم  اهنآ و  دزن  تارکنم  ۀلمج  زا  و 
اهنآ دزن  لمع  نیا  هکنیاب  هجوت  اب  ناناملـسم  دالب  رد  رافک  سابل  هب  ندـمآ  رد  نیا  ربانب  تسا ، ریغ  يارب  نآ  یگنوگچ  تیفیک و  و  تسا ،

يزیچ دـناسرب ، ار  اهنآ  وا و  نیب  یتاذ  یتبـسانم  هکنیا  زج  دـنکیم  اضتقا  ار  اهنآ  لـمع  فـالخ  هعماـج  طیارـش  و  تسا ، تارکنم  ۀـلمج  زا 
اهنآب هیبش  ار  دوخ  ناکما  دح  ات  زاب  تسه ، مه  ناشیایند  ررـضب  نایگنرف  هب  هبـشت  هکنیا  اب  هک  ام  نامز  لها  زا  یـضعب  لثم  تسین  يرگید 
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قوذ لها  هکنیا  اب  دـندرگ  نایگنرف  هیبش  ات  دـننکیم  درز  ار  دوخ  هایـس  يوم  رافک ، هب  هبـشت  رطاـخب  یـضعب  هک  هدـش  هدـید  و  دـنزاسیم ،
. ترخآ ایند و  يراوخ  نالذخ و  زا  مربیم  هانپ  ادخب  تسا . رتابیز  اهگنر  ۀمه  زا  یهایس  يوم ، يارب  هک  دنقفتم  رما  نیا  رب  یگمه 

روـما رگید  نکـسم و  كاروـخ و  فـالخب  دـشاب  هنهک  رادـقم و  یب - هن  رخاـف و  یلیخ  هن  نمؤـم  ساـبل  هک  تسا  نآ  رتـهب  ساـبل  رما  رد 
هک یـسابل  ندیـشوپ  زا  و  تسا ، هنایم  دـح  ناشـسابل  و  توق ، ناشکاروخ  اهنآ  هک  تسا  هدـمآ  هعیـش  فیرعت  رد  رابخا  رد  اریز  یگدـنز ،

هدش  یهن  دوشیم  یمدآ  ترهش  ثعاب 
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هک دوشیم  یهاگ  یلو  تسا ، لصا  نیا  نآ ، یـشزرایب  یگنهک و  تهج  زا  هچ  و  دـشاب ، سابل  ندوب  رخاف  تهج  زا  هچ  ترهـش  نیا  لاح 
ای ناویح  سکع  هک  يرتشگنا  هدـش و  شقن  نآ  رد  ناویح  تروص  هک  ياهماج  اب  نینچ  مه  دوش ، هداد  حـیجرت  نیفرط  زا  یکی  ضرعلاـب 
نآ رد  يرییغت  رگا  دوب و  دـهاوخ  رتـمک  شتهارک  دوـش  هدیـشوپ  نآ  تروـص  رگا  یلو  دراد ، تهارک  زاـمن  هتـشگ  شقن  نآ  رد  یناـسنا 

ای و  دنکیمن ، زیهرپ  تساجن  زا  هکیـسک  سابل  رد  نینچ  مه  و  دش ، دـهاوخ  یفتنم  تهارک  دوش  وحم  شرـس  هکنیا  لثم  دوش  هداد  تروص 
رد رگم  هایـس  هماـج  و  هتـشاد ، دروخرب  هاـبور  شوگرخ و  يوم  اـب  هک  ياهماـج  دـنادیم و  كاـپ  یغاـبد  اـب  ار  هدرم  ناویح  تسوپ  هکنآ 
رب هکنیا  رگم  اهنت - راولـش  اب  و  دشاب - ادیپ  ندب  هک  يدـحب  هن  هتبلا  تسا - كزان  ای  و  هریت ، شگنر  هک  یـسابل  و  همامع ، ابع و  باروج و 

. دراد تهارک  زامن  ینامسیر ، هدش  رگا  ول  دزادنیب و  يزیچ  دوخ  ندرگ 
زامن اهنز  يارب  نینچ  مه  تسا ، رتمک  شتهارک  يراوس  لاح  رد  یلو  تسا ، هورکم  اهدرم  يارب  زامن  لاح  رد  ناهد  رب  ياهچراپ  نتـسب  و 
ندب يالاب  تمسق  شـشوپ  يارب  هک  ياهچراپ  رگا  و  تسا ، هورکم  دنراد  هرهچ  رب  باقن  هک  یلاح  رد  زامن  ای  و  دنب ، ندرگ  نتـشاد  نودب 

ۀناش رب  ار  شفرط  ود  هداد و  رارق  لغب  کی  ریز  ار  نآ  طسو  هکنیا  ای  دنکفیب  هناش  کی  رب  هدومن و  جراخ  لغب  ریز  زا  دوشیم  هدنکفا  هناشب 
کنحلا تحت  نودـب  همامع  اب  ای  ءادر و  نودـب  ندرازگ  زامن  تعامج  ماما  يارب  نینچ  مه  تسا ، هورکم  لاح  نیا  رد  زامن  دـنکفیب  رگید 
هدینادرگ ندرگ  رود  ار  همامع  زا  یتمسق  هک  تسا  بحتسم  و  تسا ، قلطم  روطب  رما  نیا  تهارک  رابخا  رتشیب  رهاظ  هچ  رگ  دراد  تهارک 

هک  تسا  بحتسم  نینچ  مه  دنکفیب  هنیس  يورب  و 
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لیمج ادخ  هکنیا  رطاخب  زامن ، رد  رخاف  سابل  ندیشوپ  بابحتـسا  رد  و  دنکفیب . تشپ  هب  ار  شرـس  کی  هنیـس و  يورب  ار  همامع  رـس  کی 
عمج هنوگنیدـب  ار  اهنآ  نیب  تسا  نکمم  تسا و  فلتخم  لاوقا  زامن  لاح  رد  نشخ  سابل  ندیـشوپ  ای  درادیم ، تسود  ار  لاـمج  تسا و 

سابل و  درادیم ، تسود  ار  لامج  یئاـبیز و  تسا و  لـیمج  ادـخ  هکنیا  تلعب  رخاـف  ساـبل  اـما  تسا ، بحتـسم  اـهنیا  يود  ره  هک  دومن 
هک ار  یتایاور  نیثدحم ، زا  یضعب  و  دنک ، ینتورف  عضاوت و  راهظا  نشخ  سابل  ندیـشوپ  اب  دهاوخب  ادخ  رـضحم  رد  هدنب  هکنیاب  ار  نشخ 

. تسا هدشن  تباث  ام  يارب  رما  نیا  یلو  دناهدومن  هیقت  رب  لمح  هدیسر  مود  هیرظن  دییأت  رد 
. دنکیم تیافک  هدیسر  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ۀعیرـشلا  حابـصم  باتک  رد  باب  نیا  رد  هچنآ  رد  رکفت  هنیمز  نیا  رد  سابل  رارـسا  اما  و 

لاعتم يادخ  تسا  نامیا  سابل  سابل ، نیرتتکرب  اب  تسا و  يوقت  سابل  نمؤم  يارب  سابل  نیرتابیز  دیامرفیم : اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
. تسا رتهب  نیا  يوقت  سابل  ٌْریَخ و  َِکل�ذ  �يْوقَّتلا  ُسا�ِبل  َو  دیامرفیم :

لاعتم يادخ  هک  تسا  یتمارک  دوشیم و  هدیـشوپ  مدآ  ینب  تروع  نآ  ۀطـساوب  هک  ادخ  بناج  زا  تسا  یتمعن  دوخ  نیا  رهاظ ، سابل  اما  و 
نیرتهب دـنیامن و  ءادا  هدومن  ضرف  اهنآ  رب  ادـخ  هک  هچنآ  ات  تسا  ياهلیـسو  نانمؤم  يارب  سابل  و  هتـشاد ، یمارگ  نآ  هب  ار  مدآ  ینب  اـهنت 

ایر و بجع و  هب  ار  وت  و  دزاس ، تکیدزن  وا  تعاط  رکذ و  رکشب و  هکلب  دزاسن  لوغـشم  دوخب  ادخ  دای  زا  ار  وت  هک  تسا  یـسابل  وت  سابل 
، يدیـشوپ یـسابل  هاگ  ره  و  تسا ، بلق  تواسق  یلدگنـس و  بجوم  نید و  تافآ  زا  روما  نیا  هک  دـناشکن  ربکت  هرخافم و  ییارآ و  دوخ 

نطاب  و  روآ ، رظن  رد  ار  تناهانگ  ندوب  هدیشوپ 
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و سرت ، فوخ و  شـشوپ  رد  ار  تنطاب  تسیابیم  هتـسویپ  یناشوپیم و  هماجب  ار  ترهاظ  هکنانچمه  ناـشوپب  تقادـص  یتسار و  هب  ار  دوخ 

ۀلیسو سابل  بابسا  شنیرفآ  اب  هنوگچ  هک  امن  لمأت  یلاعت  قح  ترضح  تیانع  لضف و  رد  و  دشاب ، تعاط  یگدنب و  شـشوپ  رد  ترهاظ 
قالخا ناهانگ و  هک  وت  ینطاب  تاروع  ندـیناشوپ  يارب  ار  هار  هبانا  هبوت و  باـب  ندوشگ  اـب  دومن و  مهارف  ار  وت  يرهاـظ  تاروع  شـشوپ 

و تسا ، هدیـشوپ  وت  رب  هدوب  وا  لمع  زا  رتدب  هک  ار  هچنآ  ادخ  ینادیم  هکیلاح  رد  زاسم  اوسر  ار  یـسک  هاگچیه  و  درک ، زاب  دشاب  تئوس 
يارب لمع  رد  ار  ترمع  ادابم  هک  شاب  رذح  رب  رذـگ و  رد  دـیآیمن  تراکب  هچنآ  زا  راد و  لوغـشم  نتـشیوخ  زا  یئوج  بیع  هب  ار  دوخ 

نیرتگرزب زا  هانگ  یـشومارف  نایـسن و  اریز  ینکفا ، تکاله  هب  ار  دوخ  يزاس و  يرگید  ۀیامرـس  ار  دوخ  لاملا  سأر  یهد و  فک  زا  ریغ 
نید رد  هچنآ  كرت  و  دوخ ، سفن  بویع  تخانـش  یپ  رد  لوغـشم و  ادـخ  تعاطب  هدـنب  هک  یماد  ام  تسا و  ایند  نیا  رد  ادـخ  ياهتبوقع 

دهاوخ تسد  نافرع  تمکح و  ياهرهوگ  هب  تسا و  روهطوغ  راـگدرورپ  تمحر  رحب  رد  هدوب و  رودـب  تاـفآ  زا  دـشاب  تساوراـن  ادـخ 
يور زگره  یـسک  نینچ  تشگزاب  دوخ  ةوق  لوح و  هب  دوب و  لهاج  شیوخ  بویع  هب  هدومن و  شومارف  ار  دوخ  ناهانگ  رگا  اما  تفاـی و 

ینادیم عساو و  یلاجم  سدقم  نایب  نیا  تاراشا  رد  لمأت  ربدت و  رد  نمؤم  يارب  مالّـسلا و  هیلع  ماما  مالک  نایاپ  دید . دهاوخن  يراگتـسر 
ماما نخس  نیا  هلمج  زا  میراد . نایب  هصالخ  روطب  دوشیم  هدیمهف  تاراشا  نیا  زا  یضعب  زا  هچنآ  هک  تسین  تبسانمیب  و  تسا ، خارف  سب 

: دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع 
دزاسن » لوغشم  دوخب  ادخ  زا  ار  وت  هک  تسا  یسابل  سابل ، نیرتهب  »
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دشیدنیب رتشیب  نآ  رد  ناسنا  هچ  ره  دبای و  تسد  نآ  هنک  هب  دناوتیمن  رشب  هک  تسا  یعماج  نانخـس  نآ  زا  شیهاتوک  ۀمه  اب  نخـس  نیا 

، دراد رب  رد  نآ  تلعب  هراشا  اب  سابل  رما  رد  ار  ریخ  بتارم  ماـمت  نخـس  نیا  هک  دـباییم  رد  دربیم و  یپ  رتشیب  نخـس  نیا  لاـمک  نسحب و 
هنهک و یلیخ  رگا  دزاسیم و  لوغـشم  سابل  نآ  ظـفح  یـشورف و  رخف  بجع و  اـیر و  هب  ار  یمدآ  لد  دـشاب  رخاـف  یلیخ  رگا  ساـبل  اریز 

هدـش روط  رهب  ار  سابل  نآ  صقاون  هک  تسا  نیا  یپ  رد  ناسنا  دوشیم و  تلاجخ  هب  اـی  و  اـیر ، هب  لد  لاغتـشا  ثعاـب  زاـب  دـشاب  سردـنم 
هک تسا  هتفهن  تمکح  زا  یهوجو  بلطم  نیا  رد  و  دنک ، ظفح  دراد  هعماج  رد  سابل  نآ  نتـشاد  هک  یئوس  تارثا  زا  ار  دوخ  و  دناشوپب ،

مدرم دومن  نتب  یسردنم  هنهک و  سابل  رگا  ناسنا  اریز  دشاب ، هدیشخب  تمکح  ادخ  ار  هکنآ  رگم  تسین  نکمم  نآب  یسر  تسد  ار  یسک 
هاج تمشح و  زا  يرادقم  نوچ  دوشیم ، ناطیـش  يارب  یکمک  ببـس و  دوخ  نیا  دنرگنیم و  شابوا  لذارا و  ای  ناگناوید و  مشچب  ار  وا 
وا سفن  ياوه  اب  قفاوم  ناسنا و  حور  ياذغ  هکنیا  رطاخب  هاج  تمشح و  هک  تسا  نیا  تبیصم  مامت  تبیصم و  و  تسا . ترخآ  بابسا  زا 

زاین نادب  هک  هزادنا  نآ  تیاعر  رد  ناسنا  و  دزاسیم ، ردک  ار  یمدآ  لد  تسا  تاذل  ۀمه  قوف  هک  تسا  یحور  یتذـل  نآ  تذـل  تسا و 
دیفم دوخ  لاحب  ار  ماقم  هاج و  وا  هتـشگ و  وا  هجوتم  گرزب  يررـض  هجیتن  رد  دـیامنیم  شومارف  ار  تین  صـالخا  هتـشگ و  رورغم  تسا 

هجوتم دوخ  هکیئاج  زا  و  دـنکیم ، ترخآ  راک  هک  درادـنپیم  نینچ  تسا  ایند  رطاخب  ماقم  هاج و  لیـصحت  یپ  رد  هک  یلاـح  رد  دـنادیم و 
نومنهر لادتعا  ةداج  رب  ار  یمدآ  هتفرگ و  رظن  رد  ار  دودح  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  و  دنکفایم . تکاله  هب  ار  نتـشیوخ  تسین 

- یم هک  اجنآ  و  دزاسیم .
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: دیامرف
و تسا . بحتسم  سابل  ندیـشوپ  رد  شتیاعر  هک  تسا  یلوصا  لیـصفت  هب  هراشا  دزاس » کیدزن  ادخ  رکـش  تعاط و  رکذب و  ار  وت  هکلب  »
دراد و هراب  نیا  رد  قح  زا  لاغتشا  هوجو  هب  هراشا  الامجا  دزاسن » راتفرگ  ایر  بجع و  هب  ار  وت  : » دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا 
هک تمکح  ياههمـشچ  ات  دنک  هعجارم  هدیـسر  راوگرزب  نآ  زا  باب  نیا  رد  هچنآ  هب  هک  تسا  وا  رب  دهاوخب  ار  بلطم  نیا  لیـصفت  هکنآ 
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. دریگ ندیشوج  هدش  هداهن  هعیدو  هب  شبلق  رد 
هب تسا و  هدیشوپ  وت  رب  هدوب  وا  هانگ  زا  رتدب  هک  ار  یهانگ  ادخ  ینادیم  هکیلاح  رد  زاسم  اوسر  ار  سکچیه  و  : » دیامرفیم هک  اجنآ  اما  و 

رذگ ». رد  دیآیمن  تراکب  هچنآ  زا  زادرپب و  دوخ  زا  یئوج  بیع 
شیوخ بیعب  رگا  ناسنا  اریز  دراد  مکح  تلعب  هراشا  مالک  نیا  تسا ، اـهنآ  نیرتدوس  رپ  هدـهاجم و  لوصا  نیرتگرزب  زا  یکی  لـصا  نیا 

زا هجیتن  رد  درادیم  زاب  اهنآ  بویع  سـسجت  و  نارگید ، زا  یئوج  بیع  زا  ار  وا  رما  نیا  دـمآ  رب  دوخ  سفن  حالـصا  ددـص  رد  تخادرپ و 
رد نارگید و  ضرتعم  هتسویپ  دش  لفاغ  دوخ  زا  رگا  اما  دوب و  دهاوخ  ناما  رد  دریگیم  همشچ  رس  مدرم  تیذا  رازآ و  زا  هک  یتافآ  عیمج 
يا : » دومرف یفاک  تیاور  ربانب  هک  دنتسه  مالّـسلا  هیلع  موصعم  نخـس  نیا  قادصم  هک  دش  دهاوخ  یناسک  زا  و  تسا ، نانآ  ياهـشزغل  یپ 

دینکم ». يریگ  یپ  ار  نانمؤم  ياهشزغل  تسین  نآ  زا  يربخ  ناتیاهلد  رد  هک  یلاح  رد  دیاهدروآ ، مالسا  نابز  هب  هک  یناسک  هورگ 
وا  و  دمآ ، بلاغ  دوخ  سفن  رب  هک  دومن  کمک  ار  ياهدنب  ادخ  رگا  و 
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نارگید زا  یئوج  بیع  ياجب  یسک  نینچ  دنایامن  واب  وا  دوجو  رد  ار  ناطیـش  ذوفن  ياههار  دومن و  هاگآ  شلمع  تافآ  سفن و  بویعب  ار 

رتیقتم و دنیبب  دوخ  ریغ  ار  هک  ره  دنیبیم و  رتدب  همه  زا  رادرک  راتفر و  ءوس  زا  ار  دوخ  هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  دوشیم و  لوغشم  دوخب 
هنسح تافص  زا  هبترم  نیرخآ  تفص  نیا  هک  هدمآ  رابخا  یضعب  رد  هکلب  تسا  هدنب  تالاح  نیرتهب  لاح  نیا  درادنپ و  یم - دوخ  زا  رتهب 

رد دـنادب  رتـهب  دوخ  زا  ار  مدرم  ۀـمه  نمؤم  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دـشاب  لکـشم  تیارب  بلطم  نیا  روصت  رگا  و  تسا ، رما  ماـمت  و 
دـننزیم و تسد  یتیـصعم  رهب  هدوبن و  نادرگ  يور  انلع  ياهریبک  هانگ  ره  ماـجنا  زا  هک  دنتـسه  یناراـکبان  قاـسف و  مدرم  نیب  رد  هکیلاـح 

؟ نیقی عطقب و  دسر  هچ  ات  تسا  راوشد  مه  شلامتحا  رما  نیا  دوب و  دهاوخ  رتیقتم  اهنآ  زا  وا  املسم 
اهنآ بلق  هک  ياهنوگب  هدـمآ  بلاغ  نانآ  ياهلد  رب  قوش  قشع و  فوخ و  هک  یناسک  لاح  رد  لمأت  زا  سپ  تقیقح  نیا  روصت  میوگیم 
اریز دش ، دهاوخ  رسیم  تیارب  تسا  هتشگ  راکشآ  اهنآ  ساوح  ءاضعا و  رد  شراثآ  هتفای و  طلـست  اهنآ  رـس  نورد و  رب  هتـشگ و  کلام  ار 

مه هایس  دیفـس و  نامـسیر  زا  هدیزگ  رام   » هک ياهدینـشن  ار  فورعم  لثم  نآ  ایآ  دننکیم ، مکح  سح  فالخب  هک  ینیبیم  ار  يدارفا  نینچ 
هدمآ بلاغ  اهنآ  رب  تبحم  قوش و  هک  یناسک  لاح  حرش  ایآ  و  دنزب ، یسکب  يررض  دناوتیمن  نامسیر  هک  دراد  نیقی  هکنیا  اب  دسرتیم »

مه نمؤم  دـننکیمن ، جـنر  درد و  ساسحا  لاصو  تذـل  ۀـبلغ  رطاخب  اهنآ  دوشیم و  هدـینازوس  اهنآ  ندـب  شتآ  اب  اسب  هچ  هک  ياهدینـشن 
فرط زا  ددرگ و  مولعم  وا  رب  یلاـعت  قح  ترـضح  تیاـنع  یناـبرهم و  تفوطع و  بتارم  دـنک و  یلجت  وا  رب  شیـالوم  تمظع  هک  هاـگنآ 

رگید 
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رب فوخ  دوش ، هاگآ  یکدنا  وا  لالج  و  لدـع ، مکح  زا  دروآ و  رظن  رد  نابرهم  گرزب و  يادـخ  نیاب  تبـسن  ار  دوخ  ناهانگ  تایانج و 
نکمم دراد  وا  هک  یتیـصعم  هانگ و  اب  هک  دسریم  نیاب  وا  هجیتن  رد  دیآ و  بلاغ  وا  ساوح  رب  دراذـگ و  رثا  شلد  رد  دـنک و  هبلغ  وا  لقع 

فوخ و رب  هوالع  رگا  و  دوریم ، رتارف  مه  نیا  زا  دوخ ، لامعا  زا  يراسمرـش  ءایح و  رثا  رب  یهاگ  و  دوش ، تفای  وا  لثم  ملاع  رد  هک  تسین 
رب هک  دـسریم  یئاجب  شراک  هک  اجنآ  ات  دوب ، دـهاوخ  رتشیب  شرثا  نیـشیپ  ۀـلحرم  ود  زا  دوش  بلاغ  وا  رب  مه  تبحم  قوش و  يراـسمرش ،

ةدـهاشم زا  يدارفا  نینچ  هکلب  تسین ، نینچ  هکیلاـح  رد  هتـشگ  لـیاز  شلقع  هک  دـنرادنپیم  نینچ  مدرم  دـنکیم و  مـکح  سح  فـالخ 
یضرم ار  اهنآ  هکیلاح  رد  دنرادنپیم  رامیب  ار  نانآ  تسا ، هدرب  ار  اهنآ  لقع  وا  ناطلس  تدش  و  دناهتـشگ ، رامیب  قح  سدقا  تاذ  تمظع 

زج يدوصقم  ّمه و  دنزادرپیمن و  رگید  زیچب  وا  سدقا  تاذ  زج  دـنرادن و  يرکذ  رکف و  ادـخ  زج  هک  دنتـسه  ادـخ  ءایلوا  زا  هکلب  تسین 
. دنرادن یئانتعا  وا  زجب  ترخآ  ایند و  زا  يزیچب  تسین و  اهنآ  يارب  ناشبوبحم  ياضر 

دنک  هچ  ار  نامناخ  لایع و  دنزرف و  دنک  هچ  ار  ناج  تخانش  اروت  هک  سک  نآ 
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دنک  هچ  ار  ناهج  ود  ره  وت  ۀناوید  یشخب  شناهج  ود  ره  ینک  هناوید 
هتفرگ و ارف  اـیند  نیا  رد  ار  اـم  هک  يرورغ  تلفغ و  زا  نوعجار  هیلإ - اـنا  هّلل و  اـنا  میتـسه و  نآ  رد  اـم  هچنآ  زا  هآ  غـیرد و  يا  میوـگیم 

. دراد یپ  رد  تخس  یباقع  هک  گرزب  سب  تسا  یتبیصم  نیا  دش ، دهاوخ  ام  بیصن  ترخآ  رد  هک  یترسح  فسأت و 
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يوس ام  عیمج  زا  هدنب  هک  تسنیا  راگدرورپ  یگدنب  هار  رد  دوصقم  دصقم و  نیرخآ  هک  میتفریذـپ  رگا  هکنیا  باب  نیا  رد  مالک  ۀـصالخ 
رتکیدزن فده  نیاب  ار  دوخ  رتشیب  هچ  ره  هک  دنک  یعس  دیاب  دوبن  راک  نیا  رب  تردق  ار  ياهدنب  رگا  دشاب ، لوغشم  ادخب  طقف  هدیرب و  هّللا 

، دـنکن رایتخا  تسا  فدـه  نیا  اب  بسانم  هک  یهار  زج  تسا ، سابل  ندیـشوپ  هلمج  نآ  زا  هک  تسواب  قلعتم  هک  يروما  ریاس  رد  دزاس و 
رد مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نامه  هنیمز  نیا  رد  عماج  نخس  تسین و  ناسکی  همه  يارب  اهناکم  اهنامز و  هار و  نیا  نینکاس  لاوحا  نوچ 

نیمه دهد  ارف  شوگ  دشاب و  یلد  هک  ار  سک  نآ  دومرف و  نایب  رخآ  ۀلمج  رد  هک  نامه  شلیصفت  دومن و  هراشا  نادب  دوخ  مالک  يادتبا 
. دشاب تیافک 
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« ندیشوپ سابل  تابحتسم  رد   » لصف

عورش تسار  تمـس  زا  ادتبا  ندیـشوپ  عقوم  رد  دیوگب و  هّللا  مسب  دروآ  رد  نت  زا  ای  دشوپب  یـسابل  دهاوخیم  هکیـسک  هک  تسا  بحتـسم 
: دیوگب سابل  ندیشوپ  ماگنه  و  دیامن ، عورش  پچ  تمس  زا  سابل  ندروآ  نوریب  ماگنه  و  ندومن ، اپب  شفک  رد  یتح  دنک 

. َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  َّقَْحلا  اوُُمتْکَت  َو  ِلِطا�ْبلِاب  َّقَْحلا  اوُِسْبَلت  ا�ل  َو 
: دیوگب و 

: دیوگب سابل  ندیشوپ  زا  سپ  يدّرلا و  ینبّنج  يوقّتلا و  سابل  ینسبلا  ّمهّللا 
هکیـسک دومرف  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یفاک  رد  ساّنلا  یف  لمجتا  یتروع و  هب  يراوا  ام  یناسک  يذـّلا  هّلل  دـمحلا 

ةروس یـسرکلا و  ۀیآ  باتکلا و  ۀحتاف  تعکر  ره  رد  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  دریگب و  وضو  تسیابیم  دـناشوپیم  واب  يون  ۀـماج  ادـخ 
الا ةوق  لوح و ال  رایسب ال  و  داد ، تنیز  ار  وا  مدرم  نایم  رد  دیناشوپ و  ار  شتروع  هک  دنک  دمح  ار  ادخ  سپـس  دنک  تئارق  ردق  دیحوت و 

یس  یسک  رگا  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دنکن . تیصعم  ار  ادخ  سابل  نآ  رد  ات  دیوگب  هّللاب 
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یقاب هماج  نآ  زا  یخن  هکیمادام  دشاپب  نآ  رب  بآ  نآ  زا  دومن  نتب  يون  ۀماج  هاگ  ره  دنک و  تئارق  یبآ  فرظ  رب  ار  ردـق  ةروس  راب  ود  و 
دراذگب زامن  تعکر  ود  هتفر  دجسم  رد  ون  سابل  ندیشوپ  زا  سپ  هک  هدومن  تیاور  خیش  و  دوب . دهاوخ  تعسو  رد  قزر  ثیح  زا  وا  دشاب 

: دیوگب و 
. ساّنلا یف  هب  لّمجتا  ام  شایّرلا  یف  ینقزر  يّذلا  هّلل  دمحلا 

. تسه مه  يرگید  تایاور  هنیمز  نیا  رد  و 
هک هچنآ  اما  تسین  نکسم  لکأم و  هناخ و  ساسا  ریاس  لثم  یگنهک ، يون و  ثیح  زا  سابل  ۀلئـسم  میتشاد  نایب  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه 

يورهدایز زا  دـیامن و  ینتورف  تقاط  عسو و  ردـقب  مه  دروم  نیا  رد  هک  تسنیا  دوشیم  هدافتـسا  هنیمز  نیا  رد  ینید  نایاوشیپ  نانخـس  زا 
دـح و زا  شیب  هناخ  ءاـنب  تمذـم  گـنراگنر و  ياهاذـغ  ذـئاذل و  كرت  و  ادـخ ، يارب  عضاوت  یگنـسرگ و  دروم  رد  هکیراـبخا  دزیهرپب ،

ندومن ابیز  تمذـم  ناگیاسمه و  ۀـناخ  رب  هناخ  نتخاس  فرـشم  كرت  و  نارگید ، رب  ندومن  رخف  يارب  هناـخ  نتخاـس  تمرح  ترورض و 
نآ تسا و  رتاوت  دـح  زا  شیب  رایـسب و  هدیـسر  یئایند  روما  رد  یبلط  نوزف - رثاکت و  تمذـم  نآ و  ءانب  نتخاس  دـنلب  و  ناـمتخاس ، رهاـظ 
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هک دزاس  راتفرگ  یمادب  دوز  یلیخ  ار  وا  ناطیش  درادرب  مدق  يداو  نیا  رد  دوش و  راتفرگ  لزنم  ۀیثاثا  بابسا و  رد  لمجت  ۀلئسمب  هک  سک 
لامج و زور  ره  يارب  اریز  تسین ، روصتم  شیارب  یتیاهن  دح و  هک  تسا  يروما  زا  یگدنز  رد  لمجت  نوچ  دوب  دـهاوخن  وا  يارب  یتاجن 

گنر دوب و  دـهاوخن  یفاک  زورما  يارب  دومنیم  ابیز  زورید  هک  روما  رگید  هیثاثا و  بابـسا و  زا  هچنآ  تسا و  زور  نآب  صوصخم  یئابیز 
شیپ  زور  زا  هدایز  زور  ره  يارب  تسا  روما  نیا  أشنم  هک  هاج  بح  تردق  تفرگ و  دهاوخ  دوخب  یگنهک 
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نیرتهداس هک  دنوشیم  هدیشک  يدوبان  تکالهب و  یفلتخم  هوجو  زا  دنشاب  رـصم  هار  نیا  رد  هکنانآ  و  دیوگیم ، دیزم  نم  له  دبلطیم و 

يریگهرانک دهزب و  بیغرت  ضیرحت و  نآب و  لاغتـشا  ایند و  تمذم  رد  نآرق  تایآ  رثکا  هک  ینیبیم  اذـل  تسا و  ادـخ  دای  زا  تلفغ  اهنآ 
: دیامرفیم هک  تسا  یفاک  هفیرش  ۀیآ  نامه  هنیمز  نیا  رد  نمؤم  يارب  تسا و  ترخآ  رما  رد  تبغر  ایند و  زا 

ا�م َِطبَح  َو  ّنلا 
�
ُرا اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َْسَیل  َنیِذَّلا  َِکئ�لوُأ  َنوُسَْخُبی  ا�ل  ا�هِیف  ْمُه  َو  ا�هِیف  ْمَُهلا�مْعَأ  ْمِْهَیلِإ  ِّفَُون  ا�هَتَنیِز  َو  ا�ْینُّدلا  َةا�یَْحلا  ُدیُِری  َنا�ک  ْنَم 

رد ار  ناشلامعا  دزم  مامت  دـننآ  رویز  ایند و  نیا  یناگدـنز  ناهاوخ  هکناـنآ  همجرت : ( 15 دوه 16 -  ) َنُولَمْعَی اُونا�ک  ا�م  ٌلِطا�ب  َو  اـ�هِیف  اوُعَنَص 
تسین و ناشیارب  شتآ  زج  یـشاداپ  ترخآ  رد  هک  دـننانیا  دوشن . هداد  اهب  مک  ایند  نیا  رد  اهنآ  لامعا  و  میراذـگ ، او  اـهنآ  هب  ناـهج  نیا 

. دوشیم تسین  لطاب و  دناهداد  ماجنا  هچنآ  هابت و  دناهدرک  ایند  نیا  رد  هچنآ 
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تاقوا نایب  رد  لصف 

یمکح تاـقوا  زا  یتقو  ره  يارب  دراد و  فیرـش  ریغ  فیرـش و  و  سحن ، دعـس و  تادوجوم ، ریاـس  اـهناکم و  لـثم  مه  تاـقوا  هک  نادـب 
، دوـش تفاـی  تقو  نآ  رد  هک  یتادوـجوم  هکلب  دریگ و  ماـجنا  تقو  نآ  رد  هک  رادرک  لاـعفا و  زا  هـچنآ  رد  هـک  تـسه  نآـب  صوـصخم 

ریثأـت مکح  یناـمز و  ثداوحب  ملع  زا  هک  يراـبتعا  یـضرع  تابـسانم  دوـشیم و  هتخانـش  ملاوـع  قاـبطنا  زا  هک  یقیقح  یتاذ  تابـسانمب 
قیاقح نیاب  ملع  يارب  وا  هک  ار  سک  نآ  ای  ناهن  راکـشآ و  هب  اناد  يادـخ  زج  هک  دوشیم  رهاظ  مکح  نآ  رثا  دـیآیم  تسدـب  ترواجم 

ای مکح و  تاقوا  زا  یتقو  ره  يارب  یهلا  عیارـش  رد  لاح  رهب  تسین ، یـسر  تسد  نادب  ار  يرگید  دنـشاب  وا  ءایلوا  نالوسر و  هک  ددنـسپب 
بش و زور و  هام و  لاـس و  يارب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  نییبنلا  متاـخ  ترـضح  اـم  ربماـیپ  تعیرـش  رد  صوصخب  هدـش  ناـیب  یماـکحا 

. تسا هدش  نایب  لصفم  یفیاظو  ماکحا و  اهنیا  زا  کی  ره  يارب  تعاس ،
دنوشیم هدروآ  تمایق  ۀنحصب  ناسنا  تروصب  هکلب  نایعا ، تروصب  هنمزا  تاقوا و  تمایق ، زور  هک  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  يدایز  رابخا  و 

یئاناوت  فیعض  ياهلقع  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  رگید ، ضارعا  ریاس  نینچ  مه  و 
 129 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

دنوادخ زا  دناهدوب و  رتاناد  دناهتفگ  هچنآب  اهنآ  دیوگب  هکلب  دوشن  رکنم  ار  قیاقح  نیا  لاثما  هک  تسیابیم  نمؤم  یلو  درادـن  ار  نآ  كرد 
، دیآیم تسدب  میتشاد  نایب  هتـشذگ  رد  ام  هچنآ  زا  رابخا  نیا  ناکما  ریوصت  اما  و  دنادرگ . وا  بیـصن  ار  قیاقح  نیا  تفرعم  هک  دـهاوخب 

ياهایؤر بلطم  نیا  رب  ام  هاوگ  تسه و  ملاع  نآ  اـب  بساـنتم  یتروص  یملاـع  ره  رد  يدوجوم  ره  يارب  هک  میتفگ  قباـس  ياـهثحب  رد 
وت هک  دـیوگیم  واـب  ربـعم  دزیوآیم ، كوخ  ندرگب  رهوگ  رد و  دـنیبیم  باوـخ  رد  هکیـسک  ـالثم  دوـشیم ، ریبـعت  هک  تسا  ياهقداـص 
هام رد  وت  هک  دوب  نیا  شریبعت  دـنزیم  رهم  ار  مدرم  جورف  اهناهد و  هک  دـید  باوخ  رد  هک  سک  نآ  ای  و  يزومآیم ، قساـف  هب  ار  تمکح 
زا هک  باوخ  ملاع  رد  تمکح  تروص  هک  دوشیم  هتـسناد  رما  نیا  زا  دوب  نامه  مه ، بلطم  و  یئوگیم ، ناذا  رجف  عولط  زا  لبق  ناضمر 
مه دراوـم  ۀـیقب  و  تسا ، رهم  تروـصب  ملاـع  نآ  رد  تقو  زا  لـبق  ناذا  نینچ  مـه  تـسا  ملاـع  نـیا  رد  رد  تروـص  تـسا  یلاـثم  ملاوـع 
هب نآ  يارب  و  تسا ، یبلاق  تروص و  ملاـع ، نآ  بسحب  یملاـع  ره  رد  یئاـنعم  ره  يارب  هکنیا  هنیمز  نیا  رد  مـالک  ۀـصالخ  و  هنوگنیمه .
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مه قیاقح  تسا ، هدرم  دودحم و  کیرات و  تعیبط  ملاع  هکنیا  رطاخب  ملاع  نیا  اذل  دوب و  دهاوخ  ياهفلتخم  راثآ  ملاوع ، فالتخا  ۀطساو 
هدام زا  هک  لاثم  ملاع  رد  زاـب  و  مینکیم ، هدـهاشم  ناـیع  هب  هک  تسا  ناـمه  شراـثآ  مینیبیم و  هک  تسا  یئاـهتروص  نیا  هب  ملاـع  نیا  رد 
يدام ملاع  نیا  رد  هک  تسا  يراثآ  زا  ریغ  شراثآ  دراد و  دوجو  دشاب  یعیبط  ةدامب  ردقم  روصم و  هکنیا  نودب  قیاقح  نیمه  تسا  رودب 

. درذگیم راوید  زا  درپیم و  باوخ  رد  ناسنا  هک  ینیبیم  اذل  تسا و  هدوب  نآ  يارب 
یگدنز  تایح و  رسارس  ملاع  نآ  هکنیا  رطاخب  یلقع  ملاع  اما  و 
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نآ دنیشن  یتخت  رب  ینمؤم  هاگ  ره  تشهب  رد  هک  هدیسر  رابخا  رد  اذل  دوب و  دهاوخ  روعـش  تایح و  ياراد  ملاع  نآ  رد  قیاقح  ۀمه  تسا 

دیجنـس و ملاع  نیا  نازیم  اب  ار  هیلاع  ملاوع  نآ  دـیابن  اذـل  و  دـیآیم ، رد  تکرحب  یلاحـشوخ  رورـس و  تدـش  زا  هتـشگ و  نامداش  تخت 
ملاع نیا  طیارـش  مکحب  هچ  رگ  هدیـسر  تایاور  رد  هچنآ  تسا  هتفگ  دوهـش  فشک و  نابحاص  زا  یکی  درمـش  دـیعب  ار  شدوجو  ناـکما 

هدـهاشم هدـمآ  تایاور  رد  هکیتروص  نامه  اب  نایعلاب  ار  نآ  ام  دـشابیم و  دوجوم  قیاـقح  نآ  ۀـمه  لاـثم  ملاـع  رد  یلو  دـیامنیم  زاـجم 
زا دوخ  ياههتفگ  يارب  نانیا  تسین ، لوبق  لباق  مدرم  رثکا  يارب  هک  دناهتـشاد  نایب  یبلاطم  لاـثم  ملاـع  يارب  صاوخ  زا  یـضعب  میدومن و 

. دمحم انلک  دیامرفیم : هک  موصعم  شیامرف  نیا  هلمج  زا  دناهدومن  داهشتسا  هدیسر  اهنآ  تافـص  نیلماک و  تالاح  رد  هکیتایاور  رابخا و 
معط هک  دراد  یتابورشم  یتشهب  ياهرهن  زا  یضعب  دیوگیم  هک  تیاور  نآ  ای  میتسه ، یکی  ام  ۀمه  دحاو . انلک  ای  میتسه و  دمحم  ام  ۀمه 
ۀمه ةدـنرادرب  رد  ملاع  نآ  تادوجوم  زا  يدوجوم  ره  هک  تسا  رطاـخ  نادـب  نیا  دـنیوگیم  ناـنیا  تسه ، نآ  رد  یبورـشم  موعطم و  ره 
دراد دوجو  ملاع  نآ  تادوجوم  ۀمه  رد  هک  یتاذل  عیمج  ياهظحل  ره  رد  ناسنا  اذل  و  تسه ، زین  ملاع  نآ  رگید  تادوجوم  تایـصوصخ 

و دورب ، نیب  زا  اهنآ  زا  یکی  زا  یتیـصوصخ  هکنیا  نودـب  دـباییم  تادوجوم  نآ  زا  کی  ره  رد  اهنآ ، صاـخ  تذـل  و  صوصخم ، معط  اـب 
، میهدـیم رارق  تانکمم  ةریاد  رد  ار  اهنآ  اذـل  مینک و  در  ار  اهنآ  ۀـتفگ  میناوتیمن  ام  دـناهتفگ و  هنیمز  نیا  رد  هک  رگید  يرایـسب  بلاـطم 

شمرک لضف و  هب  قح  سدـقا  تاذ  هکنیا  ات  میتسه  اهنآ  رواب  ددـص  رد  یلقن  تاحیولت  تاراشا و  یقوذ و  تاـهیبشت  تاـبیرقت و  اـب  هکلب 
ام  يزور  ار  اهنآ  نایعلاب  تخانش 
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. دنادرگ

ۀلزنمب شرمع  تدـم  دراد و  دوـخب  صوـصخم  یتاراـشا  ماـکحا و  کـی  ره  هنمزا  تاـقوا و  هک  تفاـیرد  هک  هاـگنآ  لـقاع  رب  هلمجلاـب  و 
مهارف دوخ  يارب  یهلا  یتنطلـس  هکلب  ناوارف  کلامم  میظع و  عفانم  دـناوتیم  نآ  سفن  ره  اـب  هک  ياهنوگب  تسا  اـهبنارگ  سب  ياهیاـمرس 

ياهلیـسو ار  دوخ  رمع  دوس  همه  نیا  ياجب  هکنیا  زا  دزرو و  لخب  تدـشب  ياهدـیاف  بسک  نودـب  تقو  فـالتا  زا  هک  تسا  بجاو  دـنک 
. دشاب رذح  رب  تدشب  دنادرگ  یهلا  باذع  رد  دولخ  یمئاد و  تواقش  بسک  يارب 

شیاهیـشوخ و تاذل و  ۀمه  اب  هداد  فک  زا  هک  ار  رمع  زا  رادـقم  نآ  دـنیبب  دـشیدنیب و  هتـشذگ  شرمع  زا  هچنآ  رب  هک  تسا  راوازـس  و 
لامعا تاعبت  هدنام  یقاب  هچنآ  هکلب  يرثا ، اهجنر  درد و  نآ  زا  هن  تسه و  يربخ  لعفلاب  اهتذل  نآ  زا  هن  هدش  يرپس  شیاهجـنر  درد و 

هک یحبص  اسب  هچ  دومن  دامتعا  نادب  ناوت  یمن - هدنام  یقاب  رمع  زا  هچنآ  هتشذگ  نیا  زا  تسا ، وا  کین  ياهراک  شاداپ  رجا و  دنسپان و 
. دسریم رخآب  یمدآ  رمع  هدیسرن  نایاپب  زونه  هک  یبش  اسب  هچ  و  دناسرن ، بشب  ار  نآ  یمدآ 

کی زا  سردوز ، شلاوز  دوجو  تروص  رد  تسا و  یمتح  شدوجو  هن  هک  یئادـیپان  مهبم و  رما  نینچ  رب  هیکت  اب  لقاع  ناـسنا  اـجک  سپ 
. درذگیم رد  تسا  وا  يورخا  تایح  هک  یمئاد  رما  کی  دشاب و  گرم  هک  یعطق  رما 

یهلا ردق  ءاضق و  هب  ایند  نیا  رد  جنر  درد و  و  یشوخ ، تذل و  و  تواقش ، تداعس و  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  دیاب  ناسنا  هکنیا  رگید  بلطم 
لوصو و  و  یمدآ ، ششوک  یعس و  نیب  و  بابسا ، ۀیهت  ای  ششوک و  یعس و  هب  هن  تسا 
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ناسنا رگا  و  تسا ، هجو  نم  مومع  دراد  ار  نآب  ندیـسر  يوزرآ  ناسنا  هچنآ  بابـسا و  ۀیهت  ای  تسا و  نآ  بلط  رد  هک  هچنآب  یبای  تسد 

رثا شلد  رد  قیاـقح  نیا  هکنیا  اـت  دزادرپـب  بلاـطم  نیا  رد  رکفتب  دریگیم  رارق  هـک  یمهم  روـما  لـباقم  رد  دروآ و  رظن  رد  ار  روـما  نـیا 
زا تشاد و  دهاوخن  زاب  ترخآ  رما  رد  رکفت  زا  ار  وا  ایند  مه  دوب و  دهاوخن  رتمهم  ترخآ  زا  شیارب  ایند  رگید  دـش  نینچ  رگا  دراذـگب ،

. دوب دهاوخ  ناما  رد  هدش  نایب  ثیدح  نیا  رد  ترخآ  رب  ایند  ندومن  رایتخا  يارب  هک  یتاعبت 
ادخ هاگـشیپ  رد  ار  وا  دهد  صاصتخا  ایندب  ار  دوخ  تمه  نیرتشیب  هکیلاح  رد  دنک و  حبـص  سک  ره  هک  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا 

شیارب هک  یلاغتـشا  و  تشاد ، دهاوخن  ینایاپ  هک  هتـسویپ  یهودنا  تخاس ، دهاوخ  وا  مزالم  ار  تلـصخ  راهچ  ادخ  دوب و  دهاوخن  يزیچ 
. تسین ینایاپ  شیارب  هک  ییوزرآ  و  دید ، دهاوخن  يزاینیب  يور  نآ  اب  هک  يرقف  و  دوب ، دهاوخن  یتغارف 
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« هفیرش تاقوا  هب  مامتها  رد   » لصف

هام ره  رد  هک  هچنآ  ةراـبرد  مود  دوشیم . عقاو  هبترمکی  لاـس  ره  رد  هک  هچنآ  ةراـبرد  لوا  تسا ، مزـال  دـنچ  يروما  ناـیب  لـصف  نیا  رد 
ردـق و یلاـیل  ناـیاوشیپ و  دـلوت  ماـیا  هفیرـش و  داـیعا  زا  زور  بش و  ره  رد  هـچنآ  مراـهچ  راـبکی و  هـتفه  ره  رد  هـک  هـچنآ  موـس  راـبکی .

. تسا هدش  دراو  هتفرگ  ماجنا  ناگدنبب  تبسن  یلاعت  قح  ترضح  بناج  زا  یمهم  رما  اهنآ  رد  هکیئاهزور 
دیع هک  دمهفب  هلمج  نآ  زا  دوش  هتسناد  هدومن  نایب  لابقا »  » باتک رد  سوواط  نبا  دیـس  هکنانچ  دیع  يانعم  ادتبا  هک  تسا  مزال  دایعا : اما 

وا تبحم  تعلخ  ندیناشوپ  زور  و  قح ، ترضح  لالج  هاگـشیپ  رد  اهنآ  راضحا  ناگدنب و  رب  ادخ  لابقا  زور  تداعـس و  تاماقم  ۀلمج  زا 
تـساوخ رد  تباجا  زور  نآ و  لوبق  زا  یلاحـشوخ  لمع و  زور  لامآ و  رب  لابقا  دیـشروخ  شبات  یهلا و  برق  ءاول  نتـشارفا  رب  اـهلد و  رب 

هچنآ ۀیهت  زور  ناگدنب و  يارب  همان  ناما  نتشون  ناوضر و  اضر و  ياهدیلک  میلست  زئاوج و  ندیـشخب  زور  راگدرورپ و  بناج  زا  ناگدنب 
. دشابیم دیآیم ، وا  راکب  دراد  شیپ  رد  یمدآ  هک  یلزنم  رد  هک 

شـشخب لذب و  مرک و  دوج و  دـیاشگیم و  ماع  صاخ و  يورب  ار  دوخ  ماعنا  ناسحا و  ياهرد  یلاعتیراب  تاذ  هک  تسا  يزور  دـیع  زور 
دوخ  ياهتمعن 
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هدـنب و تیلباـق  بسحب  وا و  تاـناکما  تواخـس و  دوـج و  بسحب  ياهدنـشخب  ره  زا  مرک  دوـج و  هک  تسا  نـشور  و  درادـیم ، راـهظا  ار 

راکوکین ره  هک  تسا  راوازس  دنارتسگب  ششخب  ماعنا و  ةرفس  هدنشخب  میرک و  دنوادخ  دشاب و  لاونم  نیدب  رما  نوچ  و  تسا ، وا  دادعتسا 
فطل زا  کیچیه  تروص  نیا  رد  هک  ءاجر  يراسمرش و  ءایح و  فارتعا و  هب  نکل  دنیآ و  درگ  هرفس  نیا  رب  رجاف  نمؤم و  ره  راکدب و  و 

. دنام دنهاوخن  هرهبیب  قح  ترضح  ناسحا  و 
سک نآ  دناعم و  رکنم و  رفاک و  هن  رگ  دنـشاب و  دقتعم  وا  دیعو  رهق و  شـشخب و  دوج و  ادخب و  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنیا  ۀـمه  یلو 

. دوب دهاوخن  ياهرهب  لقع  مکحب  هتشگ  سویأم  قح  تمحر  زا  هک  ار 
وهل ینارچ و  مکش  ینارتوهش و  زور  ار  دیع  زور  هتشگ و  هنوراو  ناناملسم  نیب  رما  نیا  هنوگچ  هک  رگنب  لاح  تسا  دیع  زور  تقیقح  نیا 

مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  هک  هدومن ، تیاور  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک رد  قودص  خیـش  نیثدحم  سیئر  دناهداد ، رارق  تلفغ  بعل و  و 
نادیم ۀلزنمب  ار  ناضمر  هام  دنوادخ  دومرف : دوخ  باحصا  هب  باطخ  ماما  دنلوغـشم  بعل  وهل و  هدنخب و  هک  دید  ار  مدرم  يرطف  دیع  زور 
ياهدع هام  نیا  رد  سپ  دنزادرپب ، هقباسمب  رگیدکی  اب  وا  تیاضر  بلج  تعاطا و  هب  هام  نیا  رد  ات  داد  رارق  دوخ  ناگدـنب  يارب  ياهقباسم 

دوخ راک  شاداـپ  راـکوکین  هک  يزور  رد  هک  یناـسک  زا  تسا  بجع  سپ  دـندنام ، هرهبیب  هدـنام و  بقع  یهورگ  و  دـندرب ، ار  هقباـسم 
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يرانکب اههدرپ  رگا  ادخب  دنگوس  دندنخیم ، دـنیامنیم  نایز  تراسخ و  ساسحا  دـناهدومن  یهاتوک  ادـخ  یگدـنب  رد  هکنانآ  دریگیم و 
. دوخ لامعا  يدبب  راک  دب  ددرگ و  لوغشم  دوخ  ناسحا  هب  راکوکین  دور 
هک  دشاب  یسک  لاح  شلاح  دیع ، ندیسر  ارف  زا  لبق  دیاب  هدنب  لاح  رهب 
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ادن ناطلـس  يدانم  هک  دونـشیم  لاح  هدزرـس  وا  زا  یگرزب  تایانج  اهاطخ و  ناطلـس  نآ  هب  تبـسن  تسا و  نیطالـس  زا  یکی  نایفارطا  زا 

زا دنریگب و  تعلخ  دوخ  ۀبترم  ماقمب و  تبـسن  مادک  ره  ات  دناوخیم  ارف  وا  سلجم  ناطلـس و  روضح  رد  ندـمآ  درگ  هب  ار  مدرم  دـنکیم و 
ءاجر فوخ و  نیب  بارطـضا و  رد  هتـسویپ  هدش و  شیوشت  راچد  املـسم  توعد  نیا  ندینـش  اب  یـسک  نینچ  دنوش  دنمهرهب  ناطلـس  ماعنا 
میظع سلجم  نیا  رد  ار  وا  هک  تسا  هدرک  يراک  ایآ  هک  دنک  رکف  رما  نیا  رد  دشاب و  نینچ  دیاب  دـیع  ندیـسر  ارف  زا  لبق  مه  هدـنب  تسا ،
دهاوخ سلجم  نآ  ناراوگرزب  سابل  زا  وا  سابل  و  تسه ؟ وا  يارب  یئاج  نازیزع  رانک  رد  سلجم  نیا  رد  ایآ  هک  درگنب  و  دشخب ؟ يدوس 

؟ دش دهاوخ  مه  وا  لاح  لماش  دریگیم  ارف  ار  اهنآ  هکنانچ  مه  يدنوادخ  فاطلا  و  دوب ؟
فص رد  شهاگیاج  فوشکم و  يدنوادخ  ششوپ  راتتـسا و  زا  شیاهاطخ  ناهانگ و  هنهرب و  يدنوادخ  تامارک  جات  زا  شرـس  هکنیا  ای 

هک يروف  تاجلاعمب  تفای  مود  ۀتسد  زا  ار  دوخ  رگا  سپـس  دشیدنیب ، یتعاس  رما  نیا  رد  و  دشابیم . یهلا  باذع  نیقحتـسم  ناراک و  اطخ 
لامعا هب  هک  شسفن  رگا  دزادرپب و  یعقاو  ۀبانا  یقیقح و  ۀبوت  هب  ادتبا  دیآ ، رب  دوخ  جالع  ماقم  رد  دزادرپب و  هدش  نیعم  ناراک  اطخ  يارب 

زا رافغتسا  هب  دنادرگ و  یضار  رافغتـسا  باب  زا  لوخد  يارب  ار  دوخ  هک  تسیابیم  دادن  نیباوت  باب  زا  لوخد  لاجم  ار  وا  هتفرگوخ  تشز 
زاب رگا  دنک و  تیانع  یعقاو  ۀبوت  ماجنا  قیفوت  واب  دریذپب و  ار  وا  رافغتسا  درذگ و  رد  وا  ناهانگ  زا  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دزادرپب و  ناهانگ 

ناطیـش و هک  یبابب  تسیابیم  هلاحم  ـال  دومنن  يراـی  راـک  نیا  رب  ار  وا  تشگ و  عناـم  مه  رافغتـسا  اـعد و  باـب  زا  لوخد  زا  ار  وا  شـسفن 
اهنآب  ار  ناشهتساوخ  درکن و  دیماان  ار  اهنآ  ادخ  دناهدش و  لخاد  باب  نآ  زا  نوعرف 
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هکیـسک يا  دـیوگب : هک  تسا  راوازـس  سپ  تسا  یلاـعت  قـح  ترـضح  تـمحر  زا  يدـیماان  سأـی و  مدـع  باـب  نآ  و  دوـش ، لـخاد  داد 

ار متوعد  زاسم و  دـیماان  مه  ارم  یتفگ  وا  باوج  هکناـنچ  مه  سپ  يداد  باوج  دـیبلط  يراـی  وت  زا  هک  هاـگنآ  تتاـقولخم  نیرتنمـشدب 
زا لوبق  تباجا و  هب  دـعب  و  روآ ، رب  مه  ار  یلوا  هکلب  یمود  نوعرف  نیا  تجاح  يدروآ  رب  ار  نوعرف  تجاـح  هکیـسک  يا  اـمن و  تباـجا 

. دشاب هتشاد  نظ  نسح  تسه  شروظنم  دارم و  هچنآب  یبایتسد  راگدرورپ و  ۀیحان 
يا دـیوگیم : وا  شیدـنیب  تسا  هدومن  هدافا  هنیمز  نیا  رد  لابقا  باتک  رد  سوواط  نبا  دیـس  تبقارم  لها  ملعم  لـیلج و  دیـس  هچنآ  رد  و 
يور وت  رب  هک  سک  نآ  يراوگرزب  تمظع و  رد  يوشیم و  رضاح  وا  هاگـشیپ  رد  هنوگچ  نیبب  ياهدومن  ور  تیالوم  لابقا  هب  هک  يردارب 

: دیوگیم هکنیا  ات  نادرگ . هزیکاپ  ددرگیم  لیاح  وا  ناسحإ  وت و  نیب  هک  یلغاوش  زا  ار  تلد  شیدنیب و  هدومن 
دزم نتفرگ  زور  ار  نآ  هداد و  رارق  دیع  شناگدنب  يارب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هکیزور  دنروآیم ، يور  ادخب  دیع  زور  رد  هکیناسک  نادب 

: دنوشیم میسقت  هتسد  دنچ  هب  دنبای ، راب  وا  هاگشیپ  هب  دنوش و  جراخ  وا  يوسب  هک  هدومن  رما  دوخ  ناگدنبب  هدینادرگ و  شاداپ  و 
________________________________________

 - نارهت يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  دـلج ، کی  رد  يزیربت ،) یکلم   ) ةالـصلا رارـسأ  اـضر ، هداز ، بجر  مجرتم : داوج -  ازریم  یکلم  يزیربت ،
1420 ه ق مراهچ ، ناریا ،
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تباجا وا و  هاگشیپ  رد  روضح  دای  هتشاد و  لوغشم  دوخب  ار  اهنآ  وا  يراوگرزب  تلالج و  دنوادخ و  تبیه  هک  دنتسه  یناسک  هتـسد  کی 
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هدناوخ ارف  شیوخ  رصع  ناطلـس  ای  هفیلخ و  رـضحمب  راب  نیلوا  يارب  هک  دنتـسه  یـسک  نوچ  مه  نانیا  تسا  هدرب  ار  اهنآ  لقع  وا  توعد 
رد  ادابم  هکنیا  زا  دنکیم و  ءایح  مرش و  ساسحا  ناطلس  اب  تاقالم  زا  هتسویپ  یسک  نینچ  دوش ،
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رد دهدب  یباوج  دومن  یلاؤس  ناطلس  رگا  ای  دیوگب و  ینخس  وا  رضحم  رد  دهاوخب  هکنیا  زا  كانمیب و  دنزب  رس  وا  زا  یبدا  ءوس  وا  رضحم 
وا هیلع  رب  هک  یئاوران  ياهراک  تشز و  لامعا  زا  ناطلس  ای  هفیلخ  رگا  هک  دشیدنایم  نیا  رد  رگید  فرط  زا  دنکیم و  زجع  ساسحا  دوخ 
هب نابز  قح  رـضحم  رد  دـنک و  بلط  يزیچ  هکنیا  زا  ار  وا  اهلایخ  رکف و  نیمه  درک و  دـهاوخ  هلماعم  هچ  وا  اـب  دوش  ربخ  اـب  هداد  ماـجنا 

. دوشیم عنام  دیاشگب  لاؤس 
نایم نیا  رد  اهنیا  شنیرفآ  ادـتبا  زا  هک  هچنآ  ات  هتفرگ  اهنیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  زا  یهلا  ياهتمعن  رد  هک  دنتـسه  یناسک  مود  ۀتـسد 

ار ینید  يویند و  تاریخ  عیمج  دنزادرپیم و  لمأت  رکفتب و  ناگدنب ، تیبرت  يزور و  ماعنا و  رطاخب  اهنآ  يرادهگن  ظفح و  هتفای و  دوجو 
بلط زا  ار  اـهنآ  هدومن  رـضاح  اـهنآ  يارب  ماـعنا  مارکا و  زا  هچنآ  هتـشاد و  ینازرا  اـهنآ  رب  ادـخ  هک  تمعن  همه  نیا  دـنروآیم و  رظن  رد 

. دزاسیم راسمرش  هدنکفا و  رس  رگید ، يزیچ 
رامشیب ياهتمعن  قح  عییـضت  دنـشیدنایم و  وا  ياهتمعن  رد  هدنـشخب  معنم و  دنوادخ  نیا  اب  ناشتنایخ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  موس  ۀتـسد 

یلاجم رگید  هک  هتفرگ  ارف  ار  نانآ  نانچنآ  سرت  يراسمرـش و  گنن و  راع و  تنایخ و  تلذ  دنروآیم و  رظن  رد  دوخ ، بناج  زا  ار  یهلا 
. تسا هتشاذگن  یقاب  اهنآ  يارب  وزرآ  دیما و  يارب 

ياهتمعن ربخیب و  تسا  اهنآ  قزار  هکنآ  راگدیرفآ و  ياهتمعن  زا  هدومن و  نت  رب  تلاهج  تلفغ و  سابل  هک  دنتسه  یناسک  مراهچ  ۀتـسد 
ظفح و  داجیا و  زا  تایح ، نامز  رمع و  تدم  رد  ار  دوخ  دیس  الوم و  رامشیب 
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. دنتسه نارامیب  ناروک و  نوچ  نانیا  دناهتشگ  رورغم  هتفیرف و  دوخ  لامعا  هب  هتفرگ و  هدیدان  ار  اهتمعن  رگید  ءاقب و 

نیا رد  هبـساحم  بلط  ناشلاح  نابز  و  دـناهدش ، جراخ  ناضمر  هام  رد  دوخ  لامعا  ترجا  تفاـیرد  يارب  هک  دنتـسه  یناـسک  مجنپ  ۀتـسد 
: تسا نینچ  نانیا  اب  يراگدرورپ  لدع  لاح  نابز  تسه ، ناشراگدرورپ  اب  هلماعم 

، دیروآ رطاخب  میاهداد  ماجنا  امش  شنیرفآ  زا  لبق  امش  يارب  ام  هک  ار  هچنآ  سپ  دینکیم  بلط  دوخ  لمع  ترجا  امش  زا  کی  ره  هک  لاح 
ناتدادجا ناردام و  ناردپ و  يارب  ام  هچنآ  دوشیم و  عورـش  مدآ  ناتردپ  شیادـیپ  نامز  زا  هک  ار  دوخ  تایح  ینالوط  سب  نارود  نیا  و 

كولم و ءاـیبنا و  هکئـالم و  زا  امـش  تحلـصم  هار  رد  اـم  هک  یتادوجوم  ترجا  دروم  رد  یکدـنا  سپـس  دـیروآ ، رظن  رد  میاهداد  ماـجنا 
دیزادرپب و ار  نآ  میتسه  راکبلط  ام  رادقم  هچ  دینیبب  دعب  دیشیدنیب  میاهتفرگ  راکب  نیرـضاح  ناگتـشذگ و  زا  نامناگدنب  رگید  نیطالس و 

. دیداتسیا ترجا  بلط  باب  رب  هدومن و  لودع  ام  ششخب  لضف و  هب  فارتعا  باب  زا  امش  نوچ  دینادب ، راکبلط  ام  زا  ار  دوخ  دعب 
رجا باب  زا  اذل  دنک و  هلباقم  دناوتیمن  یهلا  ياهتمعن  زا  تمعن  کی  اب  اهنآ  کین  لامعا  مامت  دننادیم  هک  دنتـسه  یناسک  مشـش  ۀتـسد 
یهلا دوج  لضف و  مرک و  بابب  دـشاب  جاـیتحا  رقف و  ناـبز  هک  دنتـشاد  دوجو  زا  لـبق  هک  یلاـح  ناـبز  ناـمهب  هکلب  دـننکیمن  بلط  يزیچ 

. دنوشیم لسوتم 
ناسحا رـضحمب  ار  اهنآ  هدومن و  يور  اهنآ  هب  قح  سدـقا  تاذ  هک  ار  نیمه  و  هدومن ، نتب  تفرعم  سابل  هک  دنتـسه  یناـسک  متفه  ۀتـسد 

نامز  نآ  زا  ار  نانیا  دننادیم ، دوخ  رب  یتنم  و  گرزب ، سب  یتمعن  هدناوخ  ارف  دوخ 
 139 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

نینچ ناشلاح  نابز  تسین و  یهلا  ياهتمعن  هب  فارتعا  زج  يرکذ  يرکف و  دنبایراب  يدـنوادخ  رـضحمب  هک  هاگنآ  ات  دـنوشیم  جراخ  هک 
ماعنا رکش  دوبعم و  تمدخ  رد  دنتشاد  ناوت  رد  هک  ار  هچنآ  ره  دندوبیم و  دوجوم  دبا  هب  ات  لزا  زا  هک  دوب  نکمم  اهنآ  يارب  رگا  هک  تسا 
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هک دنتساوخیم  وا  زا  دوبن  نایم  رد  ناشیالوم  ۀتساوخ  اب  تفلاخم  سرت  رگا  دنتسنادیم و  رصاق  ار  دوخ  دنتفرگیم  راکب  وا  ششخب  دوج و  و 
. دنوشن ادج  ترخآ  ایند و  رد  وا  تمدخ  باب  زا 

نایبب هراشا  وا  دوصقم  اریز  هدومن  اـفتکا  رادـقم  نیمهب  تسا ، نیا  زا  رتشیب  ناـمدرم  فانـصا  هکیلاـح  رد  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  دیـس  میوگیم 
لکوت لها  زا  هّللا  یلإ  نیریاس  قح و  ترضح  هار  ناکلاس  هک  الا  تسا و  ادخ  ناگدنب  نیدبعتم و  رب  بلاغ  هک  تسا  یتالاوحا  فاصوا و 

. دش نایب  هک  تسا  اهنیا  زا  رتهب  رترب و  یتالاح  ار  سنا  تبحم و  قوش و  میلست و  اضر و  و 
دنتسم دناهتفایرد  قح  ترضح  ءادن  توعد و  تذل  زا  هچنآ  زا  هک  دنوش  سلجم  نیا  رـضاح  یناسک  تبحم  قوش و  لها  زا  هک  اسب  هچ  و 

حور و دـناهتفگ و  کیبل  شتجهب  رورـس و  رطاخب  ار  سلجم  یعاد  نانیا  هک  ارچ  تسین  شاداپ  رجا و  لماع و  لمع و  هب  یهجوت  ار  نانیا 
. دنزاسیم وا  هیدف  ار  دوخ  ناج 

: دیوگیم تسا  هتفر  دیع  لابقتساب  هکیسک  نابز  زا  ار  ابیز  نانخس  نیا  هیلع  هّللا  ۀمحر  دیس  سپس 
نیا یلو  دندوب  اینغا  نادنمتورث و  رامش  رد  نانآ  زا  یضعب  هچ  رگ  دندیشخب  یئاهتعلخ  ار  دوخ  ناگدنب  نایهاپـس و  ءارما  كولم و  اهلاراب 

و  فوشکم ، تسا  وت  روضح  قیال  هک  تبقارم  ۀمامع  زا  شرس  وت  كولمم  ةدنب 
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ۀماج تسا ، بیصنیب  دشاب  هتسیاش  وت  هاگـشیپ  رد  روضح  يارب  هک  یتعلخ  زا  و  هنهرب ، تسا  وت  رـضحم  ۀمزال  هک  صالخا  ۀماج  زا  شنت 
دوخ ياهيردهدرپ  تسدب  ار  شبویع  رتس  سابل  و  دـش ، هدولآ  اهتوهـش  تافاثک  زا  و  تشگ ، هراپ  هراپ  اهتلفغ  تسدـب  كولمم  ةدـنب  نیا 

تاروع نونکا  تسکش و  مه  رد  دوب  وت  هب  وا  برقت  ثعاب  هک  رافغتسا  ندرمش  کبـس  اب  ار  شناهانگ  شزرمآ  نارفغ و  رپس  دومن و  هراپ 
تسا وربآیب  دراد  نت  رب  هک  تشز  سابل  نیا  ۀطساوب  دیعس  دیع  نیا  رد  وا  و  تسا ، رطخ  رپ  وا  ياههاگـشزغل  و  راکـشآ ، وا  ياهیتشز  و 

هیلإ انا  هّلل و  انا   » هک تسا  نیا  شلاح  نابز  هک  ياهدـنب  اـب  ینکیم  هچ  اـهلاراب  لـیلذ ، راسمرـش و  هدومن  نت  رب  هک  سوحنم  ۀـماج  نیا  زا  و 
تمعن هدنبب  ندومن و  دازآ  ار  هدنب  ندیـشخب و  تعلخ  هک  يدوب  وت  یتخومآ و  قالخا  مراکم  ار  كولم  ارما و  دوخ  هکیلاح  رد  نوعجار »

ار دزیم  رـس  وا  زا  هدـنیآ  رد  هک  اـهیتشز  زا  هچنآ  يدوـمن  داـجیا  ار  كوـلمم  ةدـنب  نیا  هـک  ناـمز  نآ  يدوـمن ، مـسر  ار  نتـشاد  ینازرا 
زا ءافـش  ءاضعا و  یتمالـس  سابل  يدیناشوپ و  وا  نت  رب  ءاقب  تعلخ  هکنیا  ات  دومن  لمحت  ار  اهنآ  ۀـمه  وت  يرابدرب  ملح و  یلو  یتسنادـیم 

كولمم هدـنب  نیا  نونکا  یلو  يدومن ، هغلاـبم  وا  مارکا  ماـعنا و  رد  يدـینایور و  وا  نت  رب  تسوپ  تشوگ و  یتشاد و  ینازرا  وا  رب  اـهدرد 
هانپ ار  وا  یسک  هچ  دیآ و  گنت  وا  رب  وت  تمحر  ۀعـس  رگا  دراد  ناهنپ  ار  شبویع  دناشوپب و  ار  وا  یـسک  هچ  تسا ، وت  رـضحم  رد  نایرع 

ماعطا شرورپ و  زا  يدوب و  ربخاب  وا  راک  تبقاع  زا  هکیلاح  رد  يدیـشخب  تعلخ  هدنب  نیا  رب  هکنآ  يا  سپ  ینارب ، دوخ  زا  ار  وا  رگا  دهد 
وتب شندروآ  هانپ  هب  امرف و  یمحرت  هدـنب  نیا  ۀثاغتـسا  رب  نونکا  يدوب ، هاگآ  دوخ  رب  وا  تأرجب  هکیلاح  رد  يدومنن  غیرد  شنداد  هاـنپ  و 

یفطل  رظن 
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هک یتعلخ  ناشوپب ، یتعلخ  ناوضر  ناما و  نارفغ و  وفع و  ياهتعلخ  زا  ار  وا  و  رگنب ، تلدـع  لباقم  رد  ار  تلـضف  نداد  رارق  هلیـسو  امن و 
نیا رد  هک  دنسپم  مه  وت  تسا  هتشگ  راسمرش  هتسکش و  لد  هدنب  نیا  نونکا  تسا ، بوسنم  وت  ششخب  تمحرب و  نآ  رس  رکـش و  رکذ و 

هکیلاح رد  دـنامب  هنهرب  وا  ياهدیـشخب  تهاـگرد  ناـگتفای  راـب  ناگدـنبب و  هک  تعلخ  همه  نیا  اـب  ياهداد  رارق  دـیع  ار  نآ  وت  هک  يزور 
ار وت  باقع  نامرح و  ناوت  اجک  سپ  تسین  وت  شنزرـس  باتع و  تقاـط  ار  وا  درواـین و  يور  يرگید  باـبب  باـب ، نیا  زا  ریغ  وا  ینادـیم 

. تشاد دهاوخ 
. دشابیم دنادیم  الاو  ماقم  نیا  بحاص  ار  وا  هدنب  هکیسک  ماما و  تمدخ  ندیسر  دیع  بادآ  ۀلمج  زا  و 

یهجو نآ  رب  شیایاعر  نایم  رد  تکلمم و  رد  وا  دشاب و  رما  یلو  ماما و  اب  هعماج  يربهر  رگا  دسر  ارف  رطف  دیع  نوچ  هک  نادب  میوگیم 
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هدیـشخب واب  هعماج  ةرادا  رد  هک  ینکمت  ماما و  نآ  رب  لاعتم  يادخ  لابقا  رطاخب  هدـنب  هک  تسیابیم  دـنارب  مکح  هتـشاد  ررقم  شیالوم  هک 
ۀطساوب هک  سک  رهب  هتـشگ و  ناشبیـصن  ماما  نآ  يربهر  زا  هک  یتزع  رطاخب  نارگید  دوخب و  سپـس  و  دیوگ ، تینهت  کیربت و  واب  تسا 

اب هعماج  يربهر  هک  دوب  ینامز  رد  رگا  دـیوگ و  تینهت  کیربت و  دوشیم  دـنمهرهب  شتلود  دـیاوف  يربهر و  زا  هتفای و  تداعـس  ماـما  نآ 
بضغ و رد  هدـنب  یطیارـش  نینچ  رد  هک  تسا  راوازـس  دوب ، عورـشم  ریغ  هعماج  روما  رد  وا  فرـصت  مارح و  وا  زا  تعاطا  هک  دوب  یـسک 

هدـش توف  هعماج  زا  وا و  زا  رما  یلو  يربهر  نادـقف  زا  هچنآ  رب  و  دـشاب ، هتـشاد  تاواسم  تاساوم و  دوخ  يادـخ  اـب  مکاـح  نآ  رب  مشخ 
. دشاب فسأتم  تسا 
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دیع رطف و  دیع  چیه  هّللا  دبع  يا  دومرف : يوار  هب  باطخ  ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  دـیس 

، ارچ متفگ  دـیوگیم  يوار  دوـشیم ، هودـنا  نزح و  دـیدجت  ۀلیـسو  دـمحم  لآ  يارب  دـیع  نآ  هکنیا  رگم  درذـگیمن  نیملـسم  رب  یناـبرق 
شرتسگ لدع  ۀطساوب  مالسا  مالعا  هنوگچ  هک  ینادب  رگا  دیوگیم : دعب  دننیبیم . ریغ  تسد  رد  ار  دوخ  قح  اهنآ  نوچ  دومرف : ترـضح 

نامداش و هنوگچ  ماما  تیالو  نامز  رد  نامدرم  دوشیم و  هدیشخب  ادخ  ناگدنبب  هنوگچ  دوش  فرص  دیاب  ادخ  هار  رد  هکیلاوما  دباییم و 
شباـت زا  اـیند  ددرگیم و  لـماک  لـیلذ  فیعـض و  يارب  ترـصن  دوـشیم و  کـیدزن  رود و  لـماش  هنوـگچ  تینما  دـندرگیم و  رورـسم 
افوکش ار  لوقع  هک  تسا  ياهنوگب  وا  ةرطیس  تنطلس و  و  هدوشگ ، ناهج  رانک  هشوگ و  ره  رد  لابقا  تسد  و  ینارون ، تداعـس  دیـشروخ 

لاحـشوخ شندـمآب  هک  يدـیع  زور  ردارب  يا  مسق  ادـخب  یـشاب  هاگآ  قیاقح  نیاب  رگا  دزاسیم ، رون  زا  رپ  ار  قافآ  رورـسم و  ار  اـهلد  و 
وت زا  لداع  ماما  تموکح  مدـع  ۀطـساوب  دـسریم و  ناگدـنبب  باب  نیا  زا  هک  یهلا  لضف  مرک و  زا  هچنآ  رب  دوب و  یهاوخ  نیگمغ  یتسه ،

طـسب شیاجنگ  ار  ماقم  نیا  هک  دوب  هراشا  هیبنت و  لیبس  رب  يرـصتخم  دش  رکذ  هچنآ  و  تشگیم ، بلاغ  وت  رب  هودنا  هیرگ و  هدـش ، توف 
ءافو ءافص و  زا  تسا . رتوکین  هدنکارپ  دنشاب و  رود  هچ  رگ  نارای  ناتسودب و  تبـسن  ءافو  ءافـص و  هک  نادب  تسین و  دروم  نیا  رد  نخس 

وت زا  هودـنا  مغ و  عفر  رب  تراگدرورپ  هک  هد  رارق  دوخ  بلق  راعـش  ار  تیالومب  تبـسن  ءافو  ءافـص و  سپ  عامتجا ، روضح و  تروص  رد 
. تسا اناوت 

زور  ره  صاصتخا  ربمایپ  تما  يارب  هفیرش  مایا  بادآ  زا  رگید 
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دراد واب  صاصتخا  زور  نآ  هک  ماما  نآ  رب  مالـس  تیحت و  زا  سپ  هک  تسا  راوازـس  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نید  نایاوشیپ  زا  یکیب  یبش  و 
ار نامهیم  يرادیم و  تسود  ار  ینامهیم  تفایـض و  هک  یتسه  گرزب  هدنـشخب و  یئاوشیپ  راوگرزب و  يدیـس  وت  نم ، يالوم  يا  دیوگب :
وت نامهیم  زورما  هک  هد  هانپ  ارم  سپ  ینک  یئاریذپ  یهد و  هانپ  ار  وا  ناگدنب  هک  ياهدش  رومأم  لاعتم  يادـخ  فرط  زا  یئامنیم و  مارکا 

تیالو تیامح و  اعد و  ینادرگ و  کیرـش  ارم  تهودنا  مغ و  رد  هک  هد  رارق  نیا  زور  نیا  رد  ارم  شاداپ  و  مهاوخیم ، هانپ  وت  زا  متـسه و 
دیدست دییأت و  داشرا و  تیاده و  ریخ و  باوث و  ادخ ، زا  يروآ و  رد  دوخ  نایعیش  رامش  رد  ارم  يرادن و  غیرد  نم  زا  ار  دوخ  تعافش  و 

زور و بش و  هک  یهاوخب  وا  زا  یئامن و  بلط  ماینید  ناردارب  نم و  لها  نم و  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ياـهیبوخ  ریخ و  ۀـمه  قیفوت و  و 
دورد و هک  دـنادرگ  امـش  نیرق  ارم  ترخآ  ایند و  رد  دـیامن و  یـضار  دوخ  زا  ارم  دـنادرگ و  متخ  شدوخ  ياضرب  ارم  رمع  لاس و  هاـم و 

. دهد ماجنا  زور  بش و  ره  رخآ  لوا و  رد  ار  لمع  نیا  و  داب . امش  ناگمه  رب  ادخ  تاولص 
هب هبنش  کی  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  هب  هبنـش  تسا : حرـش  نیاب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکیب  زور  ره  صاصتخا  لیـصفت  اما 

قداص ماما  رقاب و  ماما  داجس و  ماما  هب  هبنـش  هس  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  هبنـشود  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
زور يرکـسع و  نسح  ماما  هب  هبنـش  جـنپ  مالّـسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و  ماما  مظاک و  ماما  هب  هبنـش  راهچ  مالّـسلا و  مهیلع 

هدالوا نیرهاطلا و  هئابآ  یلع  هیلع و  همالس  هّللا و  تاولـص  مئاق  يدهم  ماما  مساقلا  وبأ  بیرقلا  هّللا  جرف  ماتلا ، هّللا  رون  مامه  ماما  هب  هعمج 
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. دراد صاصتخا  هادف  نیملاعلا  حاورا  یحور و  نیبجتنملا 
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لوسر ادخب و  نامیا  ۀمزال  و  تسا ، بجر  هام  لوا  بجر و  هام  ۀمین  نابعش و  ۀمین  نآ  زا  سپ  ردق و  ياهبش  هفیرش ، یلایل  مایا و  ۀلمج  زا 
. دشاب راکشآ  ادیوه و  نآ  زا  نامیا  قیدصت و  راثآ  هک  دشاب  هنوگنادب  شلامعا  نمؤم  هک  تسنیا  میظع  نآرق  وا و 

ار ردـق  بش  نآرق  نوچ  رتدایز ، هکلب  دـهدب و  تیمها  بش  رازه  ةزادـناب  اهبـش  نیا  زا  یبش  ره  هب  نمؤم  هک  تسنیا  راثآ  نیا  ۀـلمج  زا  و 
هک رون  زا  یباوبا  بش  نیا  رد  تدابع  يارب  ادخ  هک  دزادرپب  لمأت  رکفتب و  ادخ  دزن  بش  نیا  تمظع  رد  و  تسا ، هتـسناد  هام  رازه  زا  رتهب 

ردـق بش  رگا  و  دـشاب ، رادـقم  نیمهب  تسیابیم  نمؤم  دزن  بش  نیا  تلزنم  ردـق و  اذـل  هداد و  رارق  تسا  بش  رازه  تدابع  رون  نوچ  مه 
ۀیهت عناوم و  عفر  عفد و  راظتنا و  اعد و  اب  ار  دوخ  لاس  لوط  رد  و  نآ ، ندیسر  ارف  زا  لبق  هک  تسیابیم  راچانب  دوب  هنوگ  نیدب  یسک  يارب 

وذ تاذ  اب  شیاین  تولخ و  تراـبع و  هک  يروما  زا  اـهنیا  ریغ  تاـجانم و  اـعد و  بساـنم و  ناـکم  ساـبل و  اذـغ و  ۀـیهت  یتح  بابـسا و 
هیلع نید  نایاوشیپ  رب  تاولص  مالس و  هک  میتفگ  البق  هچنآ  زا  بش  نآ  رد  دنک و  هدامآ  بش  نآ  يارب  ار  دوخ  دزاسیم  لماک  ار  لالجلا 

ياضر دروم  هچنآ  ماجنا  هب  قیفوت  لامعا و  یلوبق  يارب  دوش و  لـسوتم  اـهنآب  بش  نآ  تاـمهم  ماـجنا  رد  دـیامنن و  تلفغ  دـشاب  مالّـسلا 
ملاس تافآ  عیمج  زا  دربیم  دوخ  تاقالمب  هک  زور  نآ  ات  ار  وا  ادـخ  هکنیا  تـالاح و  عیمج  رد  وا  تبحم  بلج و  يارب  تسا و  راـگدرورپ 
عیمج رد  اشوک و  دنکیم  کیدزن  راگدرورپ  ترـضح  ياضرب  ار  وا  هک  هچنآ  ماجنا  رب  بش  نیا  رد  و  دنادرگ . دوخ  عیفـش  ار  اهنآ  درادـب 
ای  ندیماشآ و  ندروخ و  زا  و  دوشن ، لفاغ  وا  زا  ياهظحل  و  دشاب ، شیالوم  روضح  رد  تبقارم  شمغ  مه و  بش  نآ  قیاقد  اههظحل و 
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دروآ و ناجیه  هب  ار  وا  هک  فیطل  ياهتاجانم  اـب  و  دـنک ، زیهرپ  دوش ، ادـخب  وا  برقت  بجوم  هک  یتین  حیحـص و  دـصق  اـب  زج  رگید  روما 

نآ كاپ  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  رب  و  دـتفا ، كاخب  دـنک و  هدجـس  رایـسب  و  دـناوخب ، ار  ادـخ  دزاس  يراـج  ار  شکـشا 
نآ يراـی  ظـفح و  رـصع و  یلو  جرف  يارب  و  دتـسرف ، دورد  نینمؤم  راـگدرورپ و  حـلاص  ناگدـنب  نیلـسرم و  ءاـیبنا و  عـیمج  ترـضح و 
زا تعاطا  هب  و  تیاده ، راوگرزب  نآ  تیادهب  ار  وا  دیامرف و  وا  يزور  ار  ترـضح  نآ  تیاضر  هک  دهاوخب  ادـخ  زا  دـنک و  اعد  راوگرزب 

ار اهتـسد  هک  هدش  لقن  ادخ ، هار  نادـهاجم  زا  هک  هچنآ  زا  یـضعب  بش  نیا  رد  هک  تسا  راوازـس  و  دـیامرف ، تمارک  قیفوت  ترـضح  نآ 
تایانج و دعب  و  دهد . ماجنا  دنتشادیم ، هضرع  شتآ  رب  ار  دوخ  سفن  و  دنتسیرگیم ، دوخ  لاحب  دنتفریم و  يروگ  رد  دنتـسبیم و  ندرگب 
دشیدنیب و دوخ  اب  ادـخ  راتفر  نسح  و  ادـخ ، اب  دوخ  ءوس  راتفر  رد  و  دروآ ، رظن  رد  ار  ادـخ  ملح  و  هدـش ، بکترم  هک  ار  یگرزب  ناهانگ 
، دزادرپب تسا  رترثؤم  قوش  نزح و  داجیا  ناجیه و  بلق و  تقر  لاح و  بلج  رد  و  رتهب ، نالد  بحاص  يارب  هک  یلاح  ناـبز  تاـجانمب و 

نسح تانسح ، زا  نآ  ربارب  نیدنچب  ناهانگ  لیدبت  رب  وا  تردق  و  وا ، يرابدرب  ملح و  راگدرورپ و  شـشخب  وفع و  هب  تالاح  عیمج  رد  و 
. دشاب هتشاد  نظ 

رد و  دوش ، دراو  دـنیبیم  دوخ  لاحب  رتراوازـس  رتبسانم و  هک  یباـب  ره  زا  لـالجلا  وذ  ترـضح  اـب  يوگتفگ  تاـجانم و  رد  دورو  يارب  و 
زا سپ  ار  نوعرف  ةرحس  هکیسک  يا  یتفگ ، باوج  دشاب  سیلبا  هک  تتاقولخم  نیرتنمـشد  هب  هکیـسک  يا  دیوگب ، رایـسب  تاجانم  نمض 

ارم  يدومن ، لوبق  دنتسب  رمک  تربمایپ  اب  تموصخب  دنتساخرب و  گنج  هب  وت  اب  هکنیا 
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مالّسلا و هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  رطاخب  مه  ارم  یتفریذپ ، نوراه  یـسوم و  رطاخب  ار  نوعرف  ةرحـس  هکنآ  يا  ریذپب ، مه 
ةرمز رد  یهاگ  و  دزاس ، نیفئاخب  هیبش  ار  دوخ  یهاگ  دزادرپب ، رگید  راـتفگ  هب  يراـتفگ  زا  و  رگید ، لاـحب  یلاـح  زا  و  ریذـپب ، اـهنآ ، لآ 

. دیوگب نخس  ادخ  اب  اهنآ ، لاح  نابز  تاجانم و  اب  و  دنادرگ ، هیبش  ار  دوخ  قوش ، لها  و  نیکمت ، اضر و  لها  هب  هکلب  دیآ ، رد  ناراودیما 
هب ار  ادخ  هیلاع  تاماقم  بلط  ماگنه  رد  و  دیامنن ، لطاب  يوعد  و  دیوگن ، حیرـص  غورد  راگدرورپ  اب  تاجانم  رد  هک  دـشاب  بظاوم  یلو 
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دندومنیم لالدتسا  نادب  همئا  هچنآ  زا  یضعبب  لالجلا ، وذ  تاذ  شریذپ  لوبق و  يارب  دناوخب و  نیرداقلا ، ردقا  ای  و ، نیدوجالا ، دوجا  ای 
. دنک لالدتسا 

زور و  مخ ، ریدغ  دیع  زور  و  ربمایپ ، تثعب  زور  و  نیموصعم ، ریاس  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دـلوت  زور  لثم  دـیلاوم ، مایا  اما  و 
ادخ دزن  هک  هنوگنامه  تاقوا  مایا و  نیا  دشاب  فقاو  وا  گرزب  ياهتمعن  هب  هتشاد و  ادخب  نامیا  هک  سک  نآ  هلهابم ، زور  ضرالا و  وحد 
هدش ناگدنب  بیـصن  یئاهزور  نینچ  رد  هک  یهلا  گرزب  ياهتمعن  نیا  لباقم  رد  و  دوب ، دهاوخ  گرزب  مه  وا  دزن  تسا ، میظع  گرزب و 

نآ هک  دـشیدنیب ، ترـضح  نآ  دوـجو  دـئاوف  هب  هک  تسیاـبیم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـالیم  بش  ـالثم  دزادرپیم ، وا  رکـشب  تسا 
ار ام  اهنآ  تیاده  هب  و  داجیا ، ار  ام  هک  تسا  اهنآ  دوجو  لیفط  هب  ادـخ  و  تسا ، قیالخ  ۀـمه  رب  يدـنوادخ  عساو  تمحر  رهظم  ترـضح 

هتفریذپ ام  قح  رد  ار  اهنآ  تعافش  و  هدومن ، کبس  ار  ام  فیلاکت  و  هتفرگرب ، ام  شود  زا  ار  نیگنـس  ياهراب  اهنآ  رطاخب  هدومن و  تیاده 
رگید  فرط  زا  تسا ،
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دیدن تقشم  یتخس و  همه  نآ  يربمایپ  چیه  هک  ياهنوگب  دیدرگ ، رایسب  ياهیتخس  اهتقـشم و  لمحتم  ام  تیاده  هار  رد  ترـضح  نآ 

ماکحا و و  دـش ، نومنهر  ینابر  فراعم  تیادـه و  ياـههار  هب  ار  تما  نیا  هکنیا  اـت  دومنن ، باذـع  بلط  و  درک ، ربص  ترـضح  نآ  یلو 
ره رب  اهنآ ، تاجن  تما و  نیا  تیادـه  لیمکت  رد  و  تشاد ، نایب  ام  يارب  دوب ، هدومنن  راهظا  ار  اهنآ  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  هک  ار  یفراـعم 

: دومرف دوخ  هک  یئاج  ات  دومن  ربص  يرازآ  تیذا و 
و دـنتفر ، يریـسا  هب  شنارتخد  و  دنتـشگ ، دیهـش  هار  نیا  رد  شنادـنزرف  یتـح  دـیدن . تیذا  رازآ و  همه  نیا  نم  نوچ  مه  يربماـیپ  چـیه 

نینچ ملاع ، رد  يدحا  هکلب  و  يربمایپ ، چیه  تیب  لها  اب  هک  هدشن  هدینـش  هک  يوحنب  دندومن  حـبذ  ار  شلافطا  و  دـیدرگ ، کته  شمرح 
نیمز لها  يارب  و  دومن ، ربص  ترضح  نآ  اهنیا ، ۀمه  اب  و  دشاب ، هدش  دش ، هتشاد  اور  ربمایپ  تیب  لها  قح  رد  هک  یتراسا  بلـس و  لتق و 

راوازـس هک  یـشاداپ  نیرتوکین  تما ، نیا  زا  ار  وا  ادخ  دننادان . نانیا  هک  امرف  تیاده  ارم  موق  اهلاراب  دومرفیم : هکلب  دومنن ، باذـع  بلط 
. دیامرف تیانع  تسا  وا  رادرک 

شناگدـنبب ادـخ  یتاقوا  نینچ  رد  هک  گرزب  ياـهتمعن  نیا  رد  و  دـشیدنیب ، ناـنیا  تفـالخ  دـلوت و  ياـهزور  رد  نمؤم  رگا  هصـالخ  و 
. دید دهاوخ  مزال  بجاو و  دوخ  رب  ار  اهتمعن  نیا  رکش  دزادرپب ، لمأت  رکفتب و  هتشاد  ینازرا 

هک مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نآ  ۀـفیلخ  دروم  رد  میتشاد ، نایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوجو  دـئاوف  رد  ام  هک  هچنآ  ره  و 
نآ قح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  و  دوب ، ربمایپ  ياپب  اـپ  اـهیراتفرگ  دـئادش و  رد  تسناد و  دوخ  ردارب  ار  ترـضح  نآ  ربماـیپ 

: دومرف ترضح 
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حرف و هب  نمؤم  هک  تسا  راوازـس  و  تسه ، زین  دئاوف  نآ  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریاس  نینچ  مه  هالوم و  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم 
رب درادب و  نمشد  ار  اهنآ  نانمشد  و  تسود ، ار  اهنآ  ناتسود  و  دبایب ، هار  اهنآ  تیادهب  و  دهن ، اهنآ  مدق  ياج  مدق  دشاب ، داش  اهنآ  يداش 

و دیوگ ، ساپـس  ار  ادخ  دوخ ، تعاطتـسا  تردق و  ردـقب  هتـشاد ، ینازرا  شناگدـنبب  ادـخ  یئاهزور  نینچ  رد  هک  گرزب  ياهتمعن  نیا 
قح مرازهکی  دینارذگیم  تمعن  نیا  رب  رکـش  ةدجـس  کی  رد  ار  رمع  نیا  ۀمه  وا  و  درکیم ، اطع  واب  ياهنادواج  رمع  ادخ  رگا  هک  دـنادب 

هزادنا رهب  اهنآ  ناتـسود  ایلوا و  هب  دزادرپب و  ینامداش  حرف و  راثآ  راهظاب  هک  تسا  راوازـس  اهزور  نیا  رد  و  دوب . هدرکن  ادا  ار  تمعن  نیا 
نآ رد  هک  تسا  تداعـس  زا  میظع  یباب  دوخ  نیا  هک  دـیامن  ادا  ار  تیالو  رد  يردارب  تـالاوم و  قوقح  و  دـنک ، تبحم  تسه  نکمم  هک 

. تسا هتفهن  یناوارف  ریثک و  ریخ 
تسا تقیقح  نیا  يایوگ  رابخا  زا  یضعب  هکلب  تسا ، نامیا  ياههبعـش  نیرتگرزب  زا  رما  نیا  هک  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  ياهرتاوتم  رابخا  و 
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: میروآیم اجنیا  رد  ار  تایاور  نیا  زا  یضعب  هنومن  يارب  ام  و  تسین ، ضغب  بح و  زج  يزیچ  نامیا  هک 
تـسود ادـخ  هار  رد  هکنانآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لوق  زا  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  رد 

، تسا تسار  تسد  ادـخ  تسد  ود  ره  و  دنتـسه ، وا  تسار  تمـس  رد  ادـخ  شرع  لـظ  رد  زبس  دـجربز  زا  ینیمز  رب  تماـیق  زور  دـنرادب 
ماقمب و  یلسرم  یبن  ره  برقم و  کلم  ره  و  تسا ، رتینارون  رتدیفس و  نابات  دیشروخ  زا  نانیا  ياهتروص 
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رطاخب ناشتبحم  یتسود و  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دوشیم  هتفگ  دنتـسه  یناسک  هچ  ناـنیا  دـنیوگیم  مدرم  دروخیم  هطبغ  ناـنیا  تلزنم 

. دوب ادخ 
هک هدیـسر  رگید  یتـیاور  رد  و  تسا ، ناـمیا  ياههریگتـسد  نیرت  مکحم - زا  ادـخ ، رطاـخب  یتـسود  هک  هدیـسر  رگید  یتـیاور  رد  زاـب  و 

: دومرف مالّسلا  هیلع  موصعم 
ناشینمـشد یتسود و  هک  يدارفا  هک  هدیـسر  تایاور  رد  و  تسه .؟ يرگید  يزیچ  ضغب  بح و  و  ینمـشد ، و  تبحم ، زا  ریغ  نامیا  ایآ 

هک تسا  عطاس  يرون  دنتـسه  نآ  رب  نانیا  هک  يربانم  اهتروص و  داسجا و  زا  و  دـنوشیم ، تشهب  لخاد  باسح  نودـب  دـشاب  ادـخ  رطاخب 
تاکز هزور و  زامن و  زا  ادخ  هار  رد  تبحم  هک  هدش  تیاور  و  دنتـسه ، یهلا  ناگدیزگرب  ءایفـصا و  زا  نانیا  دنکیم و  نشور  ار  زیچ  همه 

هار رد  تبحم  بنج  رد  لیاضف  ریاس  هک  تسنیا  دوشیم  هدیمهف  هدیـسر  هحفاصم  باب  رد  هک  يرابخا  زا  هچنآ  هکلب  تسا ، لضفا  جـح  و 
رفن نامه  دشاب ، هتشاد  تسود  رتشیب  ار  يرگید  ود  نیا  زا  یکی  رگا  دننکیم  هحفاصم  مه  اب  هک  رفن  ود  تسا و  مدع  لثم  ناشدوجو  ادخ ،

. تسا رتبرقم  رتبوبحم و  ادخ  دزن  يرگید  نآ  زا 
و تسا ، هعیفر  تاجردب  یبای  تسد  زوف و  تاجن و  رد  همات  تلع  ریخا  ءزج  ۀلزنمب  زور  نیا  تسا و  دایعا  نیرتگرزب  زا  ریدـغ  هک  نادـب  و 
هک تسا  هعیش  رب  و  دناهتشون ، یلصفم  ياهباتک  زور  نیا  میظعت  تلیـضف و  رد  دناهدومن و  تیاور  قفاوم  فلاخم و  ار  زور  نیا  تلیـضف 

نیا  رد  ار  دوخ  طاسبنا  حرف و  راثآ  و  دراد ، اپب  یگرزب  تمظع و  تیاهن  رد  ار  زور  نیا 
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هحفاصم و ترایز و  اب  و  دـیامن ، تبحم  یتسود و  اـهینابرهم  عاوناـب  ترـضح  نآ  ناـیلاوم  اـب  دـنک و  تنیز  ار  دوخ  و  دـیامن ، راـهظا  زور 
رایـسب ادـخ  دـمح  ساپـس و  دـیامن و  راهظا  ار  تبحم  یتسود و  نیا  زور  نیا  رد  راتفگ  رد  یئورـشوخ  ءاطع و  ۀـبه و  توعد و  هقناـعم و 

نیا يارب  هک  يراکذا  لامعا و  زا  دروآ و  نابز  رب  ناردارب  اب  رادید  رد  هدیـسر  زور  نیا  رد  نینمؤم  اب  تاقالم  باب  رد  هک  هچنآ  دـیوگ و 
ءازج و دـهد  ماـجنا  نمؤـم  هک  يریخ  لـمع  ره  زور  نیا  رد  نوـچ  تسا ، هدـش  ناـیب  نآ  يارب  میظع  يرجا  هک  دـنکن  تلفغ  هدیـسر  زور 

نآ يارب  زور  نیا  رد  هک  یلـصفم  ترایز  ندـناوخ  زا  دـشاب و  كدـنا  هک  دـنچ  ره  دوشیم  هدرمـش  گرزب  ادـخ  دزن  رایـسب و  شـشاداپ 
تینهت کیربت و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  صوصخب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دوشن و  لـفاغ  هدـمآ  ترـضح 

زور نینچ  لثم  رد  راوگرزب  نآ  روضح  تمعن  نادـقف  زا  دزادرپب و  تاجانمب  هبدـن  ياعد  تارقف  زا  یـضعبب  دوخ  نامز  ماما  اـب  و  دـیوگ ،
يرای کمک و  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  لـیئربج  صوصخب  هکئـالم ، مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  صاوخب  دروخب و  ترـسح  یگرزب 

ترضح ۀیحان  زا  یماع  ای  صاخ و  تمعن  تاقوا  نآ  رد  هک  یتاقوا  ریاس  يارب  نینچ  مه  دیوگب . تینهت  کیربت و  تفاتشیم  ترضح  نآ 
زور نیا  رد  تسیابیم  هک  ضرالا  وحد  زور  لثم  تسه ، نآب  صوصخم  يرکف  صاخ و  یتبقارم  تسا  هتشگ  شناگدنب  بیـصن  راگدرورپ 

هک دنک  رکف  دوخ  اب  دیـشخب و  تمعن  اهنآ  يزور  قزر و  داوم  داجیا  نکـسم و  ءانب  هب  شناگدنبب  ادخ  يزور  نینچ  رد  هک  دشیدنیب  نیاب 
وا يارب  تاهابم  رخف و  هیاـم  هزادـنا  هچ  دـهد  ماـجنا  يو  يارب  دوخ  تسدـب  ار  اـهراک  نیا  زا  یکی  اـیند ، نیطالـس  كولم و  زا  یکی  رگا 

هک  دنک  هسیاقم  یهلا  گرزب  تمعن  نیا  اب  ار  نآ  دعب  و  دوشیم ،
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رکـشب دوخ  تعاطتـسا  ردقب  سپ  دومن ، مهارف  وا  يارب  ار  یگدنز  لیاسو  داد و  شرتسگ  ار  نیمز  دوخ  تسدـب  قح  سدـقا  تاذ  هنوگچ 
. دزادرپب تسا  نوریب  هرامش  زا  شیاهتمعن  هک  یمعنم  نیا 

تافو و مایا  میظعت  رب  دنکیم ، تلالد  مالّسلا  مهیلع  همئا  يرهاظ  تفالخ  دیلاوم و  مایا  تشادگرزب  میظعت و  رب  هک  یتایاور  رابخا و  نآ  و 
رب نانیا  تبیـصم  هک  تسنیا  مایا  نیا  رد  نمؤم  ۀفیظو  نیرتمک  و  دراد ، تلالد  مایا  نیا  رد  عزج  نزح و  راهظا  اهنآ و  تابیـصم  تداهش و 

يایوگ تایاور  رابخا و  هکنانچ  دریگ ، رارق  اهنآ  ۀجرد  رد  ات  دشاب ، رتتخس  دوش ، شنازیزع  ای  وا و  هجوتم  هک  يرگید  تبیصم  ره  زا  وا 
یناحور ملاع  رد  اهنامـسآ و  توکلم و  لها  یلاعت و  كرابت و  يادخ  دزن  هک  اروشاع ، زور  و  مرحم ، مایا  صوصخب  تسا ، تقیقح  نیا 

. تسا گرزب  سب  يزور  زور ، نیا 
تسا  مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس  تسین  لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد 

رب نینچ  تایاور  زا  دزاسیم و  ناریح  ار  لـقع  هک  تسا  ياهنوگب  هدیـسر  گرزب  زور  نیا  تیمها  ۀـنیمز  رد  راـبخا  زا  یـضعب  رد  هچنآ  و 
تسا هدوب  گرزب  يزور  مه  هتشذگ  ياهتما  دزن  هکلب  تفاین  تمظع  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  زور  نیا  هک  دیآیم 

ءازع رد  مالـسا  ربمایپ  اب  دنتـسیرگ و  گرزب  تبیـصم  نیا  رب  اهنآ  تشاد و  نایب  ءاـیبنا  يارب  ار  مولظم  ماـما  نیا  تبیـصم  لاـعتم  يادـخ  و 
نمؤـم هک  تسا  راوازـس  و  دـنتفای ، تسد  لاـعتم  يادـخ  دزن  میظع  يرجا  هب  هار  نیا  زا  دنتـسج و  تکرـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  شدـنزرف 

. دهد رارق  لوبق  دروم  هدیسر  تسا  نآب  قلعتم  هک  یناوارف  شاداپ  رجا و  زور و  نیا  ردق  تلالج  میظعت و  رد  هک  ار  یتایاور 
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خیش زا  هچنآ  رد  دوش ، هتشادرب  نایم  زا  لیلد  اب  لقع  داعبتـسا  ات  دریذپب  ناهرب  لیلد و  اب  شهوجو  عیمج  زا  ار  تایاور  نیا  دهاوخب  رگا  و 
. دبایب ار  هلأسم  نیا  باوج  ات  دشیدنیب  هدش  تیاکح  یفجن  نسح  خیش  لماک  ققحم  فراع 

اقآ موحرم  دیـسرپ  وا  زا  دح  نیا  رد  رما  نیا  تمظع  تمکح  زا  هرـس  سدق  مولعلا  رحب  هط  هلآ  لیلـس  ءاملعلا و  دیـس  هک  یتقو  دـنیوگیم 
دوخ یتسه  ۀمه  زا  ادخ  تبحم  هار  رد  دوب  ادخ  كولمم  ةدـنب  هکنیا  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نبا  نیـسح  هک  دومرف : باوج  رد  نیـسح  خـیش 
نیا رد  ار  دوخ  دالوا  لها و  مامت  و  داد ، ادخ  هار  رد  تداهـش  زا  سپ  ار  شفیرـش  دـسج  یتح  ضرع و  دالوا و  لها و  لام و  و  تشذـگ ،
ۀمه وا  هکنآ  مالک  ۀـصالخ  دومن و  ربص  دـمآ  دراو  شفیرـش  ندـب  رب  هک  یتابیـصم  ۀـمه  رب  و  ار ، شاهراوخ  ریـش  لفط  یتح  دیـشخب  هار 

تـسا هداد  یباوج  وکین  هچ  دـشخبب و  واب  ار  زیچ  همه  هک  تسنیا  هب  یلوا  رتراوازـس و  لاعتم  يادـخ  دیـشخب و  ادـخ  يارب  ار  دوخ  یتسه 
لاثم ناونعب  دباییم ، گرزب  سب  ياهلئـسم  ار  هلئـسم  دشیدنیب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  تداهـش  صوصخب  البرک و  ۀعقاو  رد  رگا  ناسنا  اریز 

یگنسرگ و نزح و  رحن و  حبذ و  لثم  دوشیم  هتشک  نتشک  عون  کیب  کی  ره  ءادهش  نیلوتقم و  یلو  تسا ، دایز  ملاع  رد  هتشک  دیهش و 
دوب يدحب  زور  نآ  رد  راوگرزب  نآ  شطع  تدش  دش و  هتشک  اهنیا  عیمجب  اروشاع  زور  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نبا  نیسح  یلو  نآ ، لاثما 

یـسک دنریمیم  یگنـشت  زا  همه  دوش  میـسقت  ملاع  لها  نایم  رگا  هک  دوب  ياهزادـناب  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  شطع  دـیوگب  یـسک  رگا  هک 
دوخ زا  یسدق و  ثیداحا  رد  لاعتم  يادخ  زا  یتانایب  تاریبعت و  زور  نآ  رد  راوگرزب  نآ  شطع  تدش  نایب  رد  اریز  دنک ، یفن  دناوتیمن 

نآ 
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اهنآ کچوک  هک : تسا  هدمآ  اروشاع  ۀعقاو  نایب  رد  یـسدق  ثیدح  رد  لاثم  ناونعب  تسین . نآ  كرد  ناوت  ار  لقع  هک  هدیـسر  راوگرزب 
هک امن  رکف  لاح  دوشیم  عمج  شندـب  تسوپ  شطع  تدـش  زا  اـهنآ  گرزب  دریمیم و  شطع  تدـش  زا  دروآیم و  رد  ياـپ  زا  شطع  ار 
دود نوچ  مه  نامسآ  وا و  نیب  شطع  دیوگیم : هک  نخـس  نیا  ای  و  تسا ، هدش  عمج  نآ  تدش  زا  ندب  تسوپ  هک  هدوب  یـشطع  هنوگچ 

: دومرفیم هک  اروشاع  زور  رد  راوگرزب  نآ  نخس  ای  دوب و  هتشگ  لیاح 
. ءامّظلا نم  يدبک  ّتتفت  دق  ءاملا و  نم  ۀبرش  ینوقسا 
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. تسا هتشگ  زیر  زیر  شطع  زوس  زا  مرگج  هک  دیماشایب  نمب  یبآ  ۀعرج 
ياهنوگب دنامن  یقاب  نآ  رد  یتبوطر  دوش و  هتخپ  شطع  تدش  زا  هکنیا  رگم  دوش  زیر  زیر  یگنـشت  تدش  زا  رگج  هک  دوشیم  هنوگچ  و 

لها لثم  ياهداوناخ  ار  یـسک  هچ  یلو  دناهدش  هتـشک  ناشنادنزرف  لها و  هک  دناهدوب  يرایـسب  زاب  و  دوش ، زیر  زیر  یکـشخ  تدش  زا  هک 
قلخ و ثیح  زا  دارفا  نیرتهیبش  هک  هدوب  راوگرزب  نآ  دـنزرف  نوچ  يدـنزرف  ار  یـسک  اجک  تسا و  هدوب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  دـالوا 

يواسم نراقم و  ای  تماما و  ۀجردب  کیدزن  ياهجرد  گرزب و  ياهبترم  نیا  هک  ارچ  دشاب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسرب  راتفگ  قلخ و 
بنیز مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  لثم  یناریسا  اجک  یلو  هتشگ  ریسا  اهنآ  لایع  لها و  هکیناسک  دناهدوب  رایسب  نینچ  مه  تسا ، وا  اب 

یلو هتفر  هزین  رب  ناشرـس  هکیناسک  دنرایـسب  زاب  و  تسا ، هدش  نارگید  اب  هدـش  اهنیا  اب  هک  يراتفر  اجک  دـناهدوب و  موثلک  ما  هنیکـس و  و 
هعقاو  نیا  رد  ناسنا  رگا  هکنآ  هصالخ  و  تسا ، هتفر  یسک  هچ  رس  رب  دش  ادخلوسر  دنزرف  رس  اب  هچنآ 
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ماما نآ  يرادیاپ  ربص و  زا  اهنامسآ  ۀکئالم  اذل  دباییم و  هداعلا  قراخ  اهتبیصم  نیا  لمحت  رد  ار  ترضح  نآ  تماقتسا  ربص و  دشیدنیب 

رب هچنآ  يارای  ار  لد  و  دنک ، لمحت  دیسر  راوگرزب  نآ  ندب  رب  هک  ار  هچنآ  دناوتیمن  دشاب  يوق  هک  مه  هچ  ره  ندب  اریز  دندرک ، بجعت 
، دوشیم تحار  اهیتخس  لمحت  زا  گرم  اب  دریمیم و  تشذگ  ترضح  نآ  رب  هچنآ  زا  یضعب  زا  بلق  ندب و  و  تسین ، دیـسر  زیزع  نآ  بلق 

نآ تفگ  ناوتیم  هک  ياهنوـگب  دوـمن ، لـمحت  تسا  ناـسنا  گرم  ثعاـب  شمادـک  ره  هک  ار  يدـئادش  دوـب و  هدـنز  راوـگرزب  نآ  یلو 
. دش هتشک  رتشیب  هکلب  هبترم و  داتفه  راوگرزب 

شلاـح ماـیا  نیا  رد  هک  تسا  راوـگرزب  نآ  ناـیلاوم  ناتـسود و  رب  اذـل  دوـمن و  هسیاـقم  نآ  ریغ  اـب  ناوـتیمن  ار  اروشاـع  زور  ور  نـیا  زا 
اهنآ هیبش  ار  دوخ  دنک و  ادتقا  راوگرزب  نآ  ةداوناخب  هار  نیا  رد  و  دشاب ، هیبش  دسریم  اهنآ  دوخب  یتبیـصم  هک  یمایا  اب  هک  دـشاب  ياهنوگب 

ار ترضح  نآ  رسمه  [ 2  ] بابر تبیصم  ایآ  [ 1 [ ؟ دندرک هچ  ماما  نآ  تداهش  زا  سپ  لاس  جنپ  ات  مشاه  ینب  هک  ياهدینـشن  ایآ  دنادرگ ،
راوگرزب  نآ  يازع  رد 

______________________________

همرـس ار  شمـشچ  مشاه  ینب  زا  ینز  چیه  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  مومهملا  سفن  رد  یمق  ثدحم  [ 1]
. دش هتشک  هّللا  ۀنعل  هّللا  دیبع  هکنیا  ات  دشن ، دنلب  يدود  اهنآ  ياههناخ  زا  ياهناخ  رد  و  دومنن ، باضخ  و  درکن ،

فارـشا تشگزاب ، هنیدـمب  سپـس  تفر و  ماش  هب  تراسا  هب  ماما  نادـناخ  نایم  رد  تسا ، هنیکـس  ردام  و  سیقلا ، ؤرمإ  رتخد  بابر ، [- 2]
. مهاوخیمن يرهوشردپ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  نم  تفگ : وا  یلو  دندومن  يراگتساوخ  وا  زا  شیرق 

ایند زا  دش و  رامیب  هکنیا  ات  دنکفین  هیاس  وا  رب  یفقس  دوب و  نامـسآ  ریز  مادم  تدم  نیا  رد  دوب و  هدنز  اروشاع  ۀعقاو  زا  سپ  لاس  کی  و 
. دنزیم شتآ  ار  لد  هک  تسا  یناتساد  وناب  نیا  يارب  دایز  نبا  سلجم  رد  و  تفر ،
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ناوت رد  هزادـنا  نآ  رگا  و  ياهدینـشن ، ردـپ  تداهـش  زا  سپ  لاس  لـهچ  اـت  ار  [ 1  ] مالّـسلا هیلع  داجـس  ماما  ۀـبدن  هیرگ و  ایآ  ياهدینـشن ؟

زا اروشاع  مایا  مامت  رد  هک  ماهدید  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دوخ  نم  و  امن ، ادتقا  دـناهدوب  ام  دوخ  نامز  رد  هکیناسک  زا  یـضعبب  لقا  ال  يرادـن ،
. دروخیمن يزیچ  یلاخ  نان  زج  و  تفرگیم ، هرانک  اهتذل 

مه نیا  زا  رگا  و  دومنیم ، عانتما  تشاد  تبحم  واب  تبـسن  یلیخ  هکنیا  اب  شلاسدرخ  ردارب  ندیـسوب  زا  مایا  نیا  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  هکلب 
تکراشم زور  ود  نیا  رد  تنامز  ماما  اب  و  ریگب ، هرانک  تاذل  زا  و  نادـب ، دوخ  تبیـصم  زور  ار  اروشاع  اعوسات و  لقا  یتسه ال  رتفیعض 

ره تایاور  زا  یضعب  لقنب  انب  هکلب  دنکیمن ، شومارف  اهزور  زا  يزور  چیه  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  شدج  تبیـصم  راوگرزب  نآ  اریز  امن ،
. دیرگیم نیسح  شدج  رب  ماش  حبص و 
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لاوحا و بقارم  هک  ياهدنب  سپ  هام  لوا  اما  تسا ، هام  رخآ  هبنشجنپ  هام و  رخآ  هام و  لوا  دوشیم ، عقاو  رابکی  هام  ره  رد  هک  يروما  زا  و 
دیامن ادخ  دای  لاله  تیؤر  اب  و  دشاب ، هّللا  یلإ  ریـس  لزانم  زا  یلزنمب  شدورو  لثم  ون  هام  رد  شلوخد  هک  تسا  راوازـس  تسه ، شلامعا 

دهاوخب وا  زا  دـنک و  بلط  تسا  عقوتم  هام  نیا  رد  هک  ار  یئاهتداعـس  عیمج  ادـخ  زا  دروآ و  نابز  رب  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاعد  و 
نیا  رد  ار  شنمؤم  ناردارب  دنراد و  يدنویپ  اهنآب  تبسن  هکیناسک  عیمج  دوخ و  ار و  شنامز  ماما  هک 

______________________________

اهزور هکیلاح  رد  دومن  هیرگ  دوخ  ردـپ  رب  لاس  لهچ  نیدـباعلا  نیز  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  دیـس  [ 1]
. تسا لصفم  تیاور  هک  تدابع ، لوغشم  اهبش  تشاد و  هزور 
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هام و رخآ  اما  و  دهدب ، هقدـص  دـش  نایب  هکیناسک  عیمج  و  شنامز ، ماما  يارب  هکلب  درادـب ، ظوفحم  نوصم و  تایلب  تافآ و  عیمج  زا  هام 
رد وا  هک  تسا  راوازـس  اذل  و  دوشیم ، هضرع  ادخ  رب  زور  ود  نیا  رد  ناگدـنب  هام  مامت  لامعا  هک  هدیـسر  تایاور  رد  هام ، رخآ  هبنـشجنپ 

هیرگ عرضت و  هب  دنک و  هجلاعم  ار  دوخ  تاعافشتسا  تالسوت و  زا  ینید  تاجلاعم  زا  یضعب  اب  و  دزادرپب ، دوخ  لامعا  ۀبـساحمب  زور  نیا 
اب ددرگ و  وکین  ادخ  اب  وا  لاح  دیامن و  حالـصا  ار  شلامعا  هک  دهاوخب  وا  زا  لاؤس  لسوت و  اب  و  دزادرپب ، قح  ترـضح  هاگردـب  يراز  و 

باتک رد  هیلع  هّللا  همحر  مالّسلا  هیلع  دیس  هک  یئاهاعد  زا  و  دنادرگ ، لدبم  تانسحب  ار  شناهانگ  و  دزرمایب ، ار  وا  دوخ ، شـشخب  وفع و 
هام لوط  رد  هک  دشاب  شناهانگ  ةرافک  نیا  هک  دیما  نادب  هام ، رخآ  صوصخب  دیامنن ، تلفغ  هدروآ  زور  ره  رخآ  يارب  سفنلا  ۀبـساحم -

: دیوگب زور  ره  رد  و  تسا ، هدز  رس  وا  زا 
. ریخب يرمع  ریخب و  یتّنس  ریخب و  يرهش  ریخب و  اذه  یموی  یف  یل  متخا  ص )  ) دّمحمب ةّوبّنلا  متخ  نم  ای 

لامعا ندـش  راکـشآ  زا  تلاجخ  يراسمرـش و  دـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  دوخ  سفن  اب  ۀبـساحم  ماگنه  لقاع  هک  یلئاسم  نیرتمهم  زا  و 
. تسا گرزب  سب  يرما  نیا  دنتسه  لد  لها  هکیناسک  يارب  هک  ارچ  تسا ، لاعتم  يادخ  اب  شراجنهان  راتفر  تشز و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدیسر  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ۀعیرشلا  حابصم  رد 
ناگمه رب  زور  نآ  ات  هچنآ  زا  رتس  کته  تحاـضف  دـنوادخ و  رب  ۀـضرع  يراسمرـش  اـیح و  نیمه  زج  یـساره  لوه و  باـسح  يارب  رگا 

يدابآ  هب  و  دیاین ، نیئاپ  اههوک  رس  زا  یمدآ  هک  تشاد  اج  دوبیمن ، تسا  هدوب  یفخم 
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ساره لوه و  ۀمه  اب  ار  تمایق  هک  سک  نآ  و  ددرگن ، كاروخ  باوخ و  درگ  ندش ، فلت  زا  سرت  رارطـضا و  ردـقب  زج  و  درواین ، يور 
ياپ هب  ار  شسفن  درگنب ، لالجلا  وذ  تاذ  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  فوقو  لد ، مشچ  اب  دنک و  هدهاشم  ار  نآ  ياهیتخـس  دیادش و  دنیبب و  نآ 
تاذ دوشیم و  لاؤس  وا  زا  اجنآ ، دئادش  اهیتخـس و  نایم  رد  هدش و  توعد  تمایق  تاصرع  هب  ایوگ  هک  ياهنوگب  دـشکیم ، هبـساحم  زیم 

: دیامرفیم قح  سدقا 
. َنِیبِسا�ح ا�ِنب  �یفَک  َو  ا�ِهب  ا�ْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلا�ْقثِم  َنا�ک  ْنِإ  َو 

. یهتنا میتسه . نارگباسح  ام  هک  سب  نیمه  ار و  نآ  میروایب  دشاب  یلدرخ  ۀناد  ینیگنس  هب  رگا  و 
نآ هب  هدـنیآ  رد  هک  دـیما  میتشذـگ  نآ  زا  اجنیا  رد  العف  یلو  تسا ، ماقم  نیا  اب  بسانم  نآ  تیفیک  ۀبـساحم و  تقیقح  حرـش  میوگیم ،

. میزادرپب
نیا تلیـضف  ةرابرد  هک  یتایاور  رابخا و  هک  تسیابیم  دربب  یپ  زور  نیا  تمظع  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا و  هعمج  زور  موس ، دروم  زا 

ناوتیمن هک  تسه  ياهتکن  یلو  تسین ، زور  نیا  لیاضف  نایب  اجنیا  رد  ام  دوصقم  و  دـنارذگب ، رظن  زا  هدیـسر  شفیاـظو  لاـمعا و  زور و 
دراد ناوت  رد  هک  يدح  ات  يویند  تاداعـس  رذـگ و  دوز  تاریخ  بسک  رد  یمدآ  هک  دوشیم  هنوگچ  هک  تسنیا  نآ  و  تشاذـگ ، هتفگن 
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تبسن یلو  دنزیم ، دیزم  نم  له  دوشیم و  رتشیب  اهنآ  لیصحت  رد  شـصرح  قوش و  دباییم  تسد  نادب  رتشیب  هچ  ره  و  دنکیم ، شـشوک 
، دنزیم زاب  رس  نآ  لیصحت  زا  دبای  تسد  نآ  زا  يرایـسب  هب  دناوتیم  كدنا  راک  اب  هکنیا  اب  هدوب و  توافتیب  يورخا  تاداعـس  تاریخب و 

هب  نامیا  فعض  یکی  تسا ، رما  دنچ  عامتجا  ةرمث  هلئسم  نیا  نم  ةدیقعب 
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موس و  دـسر ، ارف  شاداپ  دزم و  زور  هک  یماگنه  ات  تافآ  زا  اهنآ  ندـنام  ملاـس  لاـمعا و  یلوبقب  هدـنب  ناـنیمطا  مدـع  يرگید  و  ترخآ ،
زا ار  لقاع  هک  تسا  یگتـسبلد  قشع و  نیمه  و  نآ ، ياهتنیز  تاوهـش و  هب  قشع  و  نآ ، تاذـل  اـیند و  نیا  هب  یمدآ  سفن  بلق و  تفلا 

بـسک زا  و  دزرو ، یتسـس  هعمج  راونا  لیـصحت  زا  نمؤم  هک  دوشیم  ببـس  زین  روما  نیمه  عامتجا  و  درادـیم ، زاب  روما  بقاوع  رد  لقعت 
رد شیادخ  هک  دشاب  نیاب  دقتعم  ینمؤم  هک  درک  روصت  دوشیم  هنوگچ  الا  دشوپب و  مشچ  یئزج  لامعا  زا  یـضعب  اب  نآ  ۀـیلاع  تاداعس 

، مروآ رب  ار  شزاین  ات  دـناوخب  ارم  هک  تسه  یتجاح  بحاص  ایآ  دـیوگیم : دـناوخیم و  ارف  ار  وا  نآ  رخآب  اـت  بش  لوا  زا  هعمج  بش  ره 
نیا هتسویپ  حبص  ات  و  تسه ...  یسک  ایآ  تسه ...  یسک  ایآ  مزرمایب  ار  شناهانگ  ات  دنک  ششخب  بلط  نم  زا  هک  تسه  يراکهانگ  ایآ 

هک هداد  هدعو  واب  دنکیم و  توعد  دوخ  اب  نتفرگ  سنا  هب  ار  وا  و  دـناوخیم ، دوخ  اب  تاجانم  تولخب و  ار  وا  شیادـخ  و  تسا ، دـنلب  ادـن 
حبـص ات  زاب  دشاب و  دقتعم  روما  نیا  ۀـمه  هب  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  نم ، ةدـنب  يا  کیبل  داد  دـهاوخ  باوج  بر ، ای  بر  ای  دـیوگب  رگا 
نامه ۀطساوب  زج  یلبنت  یتسس و  نیا  هک  دنگوس  مدوخ  ناجب  دزیخن ، اپب  بتارم  نیا  زا  یضعب  لیصحت  يارب  ار  بش  زا  ياهراپ  و  دباوخب ،

: هک تسا  هدمآ  « 1  » نارمع نبا - یسومب  باطخ  یسدق  ثیدح  رد  و  تسین ، دش  رکذ  هک  یتاهج 
. هبیبح ةولخ  ّبحی  ّبحم  ّلک  سیل  یّنع ا  مان  لیّللا  هّنج  اذاف  ینّبحی  ّهنا  معز  نم  بذک  نارمع  نبا  ای 

______________________________

. تسا هدروآ  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یتمسق  فلؤم  تسا و  هدروآ  ار  ثیدح  نیا  ۀینسلا  رهاوج  باتک  رد  لیاسو  بحاص  ( 1)
 159 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

زا ارم  دباوخیم و  دریگیم ، ارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  هک  هاگنآ  دراد و  تسود  ارم  درادنپیم  هکیـسک  دیوگیم  غورد  نارمع  رـسپ  يا 
. تسین دوخ  بوبحم  اب  تولخ  یپ  رد  ياهدادلد  تسود و  ره  ایآ  دربیم ، دای 

تاعاس ۀـمه  زا  هک  تسه  یتعاس  زور  نیا  رد  یلو  تسا  ینارون  اهبنارگ و  فیرـش و  نآ  ياههظحل  تاعاس و  مامت  هچ  رگ  هعمج  زور  و 
زا یـضعب  زا  دـیآیم و  تسدـب  راـبخا  زا  هچنآ  رباـنب  نآ  و  دوشیم ، عقاو  لوبق  دروـم  تعاـس  نآ  رد  اـعد  و  تسا ، رترب  لـضفا و  زور  نیا 

ياـعد ندـناوخ  تقو  هک  هعمج  زور  تاـعاس  نیرخآ  هدیـسر ، نمب  دـناهدوب  بناـج  نیا  قوثو  دروم  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  هک  یناـگرزب 
ماهدـیدن وا  ناسب  یلماـک  بیبط  يریخ و  ملعم  و  یفراـع ، میکح  هک  دوخ ، « 1  » راوگرزب خـیاشم  زا  یکی  زا  نم  و  دـشابیم . تسا ، تامس 

کی هک  بش  لد  رد  ینالوط  ةدجـس  دومرف  دـیاهتفای  رتزاس  راک  بلق  رثأـت  رد  امـش  ار  حراوج  لاـمعا  زا  لـمع  نیمادـک  هک  مدرک  لاؤس 
: دوش هتفگ  نآ  رد  دشک و  ازاردب  تعاس  عبر  هس  لقا  ای ال  تعاس و 

. نیملاّظلا نم  تنک  ّینا  کناحبس  تنأ  ّالا  هلا  ال 
وذ ترـضح  ندوب  هزنم  و  تشز ، قالخا  ماد  رد  شندوب  راتفرگ  تعیبط و  نادـنز  رد  دوخ  ندوب  ینادـنزب  ناـسنا  هیآ ، نیا  توـالت  اـب  هک 
رد میظع  ۀکلهم  نیا  رد  ار  نتشیوخ  ندنکفا  دوخ و  رب  ار  دوخ  متس  ملظ و  و  دهدیم ، یهاوگ  ناگدنبب  تبسن  یمتس  ملظ و  ره  زا  لالجلا 
هک مدیدن  ار  هبحتـسم  لامعا  زا  یلمع  چیه  دومرف  وا  تسا ، هعمج  رـصع  بش و  رد  ردـق  ةروس  تئارق  ۀـبترم  دـص  رگید  و  دروآیم ، رظن 

دون  هک  دوشیم  لزان  ۀخفن  تمحر و  دص  هعمج  بش  رد  هک  هدمآ  رابخا  رد  و  دشاب ، هتشاد  ریثأت  لمع  هس  نیا  ةزادناب 
______________________________

. تسا ینادمه  یلق  نیسح  الم  دنوخآ  دوصقم ، ( 1)
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بیصن وا  يارب  زین  مه  هدنام  یقاب  یکی  نآ  رد  و  دنک ، توالت  ار  ردق  ةروس  هبترم  دص  هعمج  رصع  رد  هک  تسا  یسک  يارب  نآ  يات  هن  و 

. تسه ياهرهب  و 
تمـسق نآ  تقو  هک  تسا  بش  ياهزامن  ندـناوخ  دوشیم ) عقاو  هبترم  کی  زور  بش و  ره  رد  هک  تسا  يروما  نآ  و   ) مراهچ دروم  زا  و 

تباث مه  هبرجت  هب  تسا و  اعد  يارب  بش  تاعاس  نیرتهب  تعاس  نیا  هک  هدـمآ  تایاور  رد  تسا و  هدـش  نیعم  بش  ریخا  فصن  زا  مشش 
ره هک  دومن  دـهاوخ  یعـس  هلاحم  دـشاب ال  رکف  نیاب  رگا  دـنک و  لقعت  زامن  تقو  ياـنعم  رد  هک  تسا  بقارم  ةدـنب  رب  اذـل  و  تسا ، هدـش 

تسا هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هدش و  دیکأت  رایـسب  تقو  لوا  رد  زامن  ندناوخب  رابخا  رد  اریز  دروآ  ياجب  شدوخ  تقو  رد  ار  يزامن 
رد دـنک  عیاـض  ار  رـصع  زاـمن  هک  سک  نآ  هک  هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  و  تسا ، نارفغ  تقو  رخآ  رد  ناوضر و  تقو ، لوا  رد  زاـمن  هک 

زامن ةدـننک  عیاض  یـسک  هچ  دـش  هتفگ  تسا  تشهب  شالک  ام  حالطـصاب  تسا و  نارگید  ناـمهیم  دوب و  دـهاوخن  وا  يارب  یلاـم  تشهب 
. دوش ناهنپ  اههدید  زا  ای  دهن و  يدرزب  ور  دیشروخ  هک  هاگنآ  ات  دزادنیب  ریخأتب  ار  زامن  هک  سک  نآ  دومرف : موصعم  تسا  رصع 

شتقو زا  ار  بجاو  ياهزامن  هک  یسک  هب  نم  تعافش  تمایق  يادرف  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  زا  و 
. دیسر دهاوخن  هدنکفا  ریخأتب 

. یتلع ای  رذع و  رطاخب  رگم  دهد  رارق  زامن  تقو  ار  تقو  رخآ  یسک  دناوتیمن  هک  تسا  هدمآ  نیحیحص  رد  و 
شتقو  لوا  رد  رگا  بجاو  ياهزامن  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و 
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امـش رب  سپ  دوشیم ، هتفرگ  رب  شتخرد  زا  هک  یماگنه  سآ  تخرد  بوچ  زا  تسا  رتوبـشوخ  دوش  هتـشاد  اپب  نآ  دودح  دوش و  هدناوخ 

. تقو لوا  رد  زامن  هب  داب 
تقو رخآ  ایآ  هکنیا  رد  و  وا ، دـنزرف  لاـم و  زا  درم  يارب  تسا  رتهب  تقو ، رخآ  رب  تقو  لوا  تلیـضف  هک  تسا  هدـمآ  باـتک  ناـمه  رد  و 

تـسین شیارب  یعنام  هک  مه  یـسک  اـی  تسا  تقو  تسا  هدوبن  شیارب  زاـمن  ندـناوخ  ناـکما  تقو  لوا  رد  تسا و  رطـضم  هکیـسک  يارب 
ریخأت زاوج  مدـع  يوقا ، میئوگن  رگا  طوحا ، یلو  تسا . فلتخم  لاوقا  دروآ ، ياـجب  تقو  رخآ  رد  ار  شزاـمن  راـیتخا  يور  زا  دـناوتیم 

زا یـضعب  زا  هچنانچ  و  دوشیم ، لماش  مه  ار  كدنا  ياهرذع  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  رذع  هچ  رگ  تسا ، تلع  رذع و  نودب  تقو  رخآب  زامن 
، تسا هدش  دیکأت  نآ  زا  ریخأت  مدـعب  هک  رهظ  زامن  تقو  اما  و  تسا ، یفاک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  مه  کچوک  رذـع  دوشیم  هدافتـسا  رابخا 

هکنیا اما  ددرگ و  صخاش  ربارب  ود  هیاس  هک  تسا  یتقو  رـصع  زامن  تلیـضف  تقو  رخآ  دوش و  صخاش  دوخ  ةزادناب  هیاس  هک  تسا  یتقو 
ةزادـناب هیاس  هکیتقو  ای  لاوز و  هکنانچ  مه  تسا ، رـصع  زامن  رهظ و  زامن  تلیـضف  تقو  تقو ، نآ  دوش ، دایز  مدـق  ود  ای  مدـق  کی  هیاس 

ریبعت مدـق  تفه  تماقب و  نیا ، زا  یـضعب  و  دوش ، صخاش  ةزادـنا  هب  هیاس  هکنیا  اما  و  تسا ، زامن  ود  ره  تلیـضف  تقو  زین  دوش  صخاـش 
هتفرگ رارق  هجرد  ود  یـس و  ضرع  رد  یئایفارغج  رظن  زا  هکیئاهرهـش  رد  نیا  دوش و  اپ  تفه  ةزادنا  هب  ناسنا  ۀیاس  هکنیا  ینعی  دـناهدومن ،

. تسا رهظ  ناذا  زا  دعب  ۀقیقد  تشه  تسیب و  تعاس و  هس  لمح  لوا  زور  رد  تسا ، نآ  ضرع  مه  هکیئاهرهش  ناهفصا و  لثم  تسا 
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زا تغارف  زا  دـعب  اشع  زامن  تقو  لوا  و  تسا ، برغم  قفـش  ندـش  دـیدپان  ماگنه  شتقو  رخآ  یعرـش و  بورغ  برغم ، زاـمن  تقو  لوا  و 
ریخأـتب برغم  یخرـس  نتفر  ماـگنه  اـت  ار  ءاـشع  زاـمن  هک  تسنیا  یلوا  طوحا و  تسا و  بش  موس  کـی  نتـشذگ  شرخآ  برغم و  زاـمن 

. تسا حبص  ندش  راکشآ  ات  رجف  عولط  حبص ، زامن  تقو  لوا  و  دزادنیب ،
ۀلفان يارب  نآ ، تلیـضف  تقو  یلو  تسا ، نآ  رخآ  ات  رهظ  لوا  زا  رـصع  رهظ و  لفاون  ندناوخ  هک  تسنآ  يوقا  هلفان ، ياهزامن  تقو  اما  و 

دوش و رتدـنلب  عارذ  ود  هیاس  هک  تسا  یماگنه  ات  رـصع  زامن  يارب  و  دـیایب ، ـالاب  عارذ  کـی  هیاـس  هکیماـگنه  اـت  تسا  رهظ  لوا  زا  رهظ ،
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تلیـضف تقو  رخآ  ات  تسا  برغم  زامن  زا  دـعب  برغم  ۀـلفان  تلیـضف  تقو  اما  و  دوش ، هدروآ  اجب  بجاو  زامن  زا  شیپ  هلفان  هک  تسیابیم 
، مود رجف  نآ  رخآ  تسا و  بش  فصن  زا  بش ، زامن  تقو  لوا  بش و  فصن  ات  تسا  ءاشع  زامن  زا  دـعب  ءاشع  زامن  ۀـلفان  و  برغم ، زاـمن 

نیا رد  یلو  دروآ  ياجب  مه  بش  ۀمین  زا  لبق  ار  بش  زامن  دناوتیم  دمآ  شیپ  یترورـض  رگا  یلو  دـشاب ، هتـشادن  يرذـع  هکیـسک  يارب 
زا سپ  ار  بش  زامن  درادن  تداع  هکیسک  يارب  تسا  زیاج  تایاور  زا  یضعب  ربانب  نینچ  مه  دروآ ، ياجب  ار  نآ  ءاضق  تسا  رتهب  تروص 

ار شاهیقب  دناوتیم  دـشاب  هدـناوخ  رجف  عولط  زا  لبق  ار  تعکر  راهچ  یـسک  رگا  هک  دنتـسه  نیا  رب  روهـشم  اریز  دروآ ، ياجب  رجف  عولط 
ار هلفان  هک  تسا  نیا  رتهب  و  رجف ، یخرـس  عولط  ات  تسا  بش  زامن  زا  تغارف  ماگنه  زا  رجف ، ۀلفان  تقو  و  دروآ ، ياجب  رجف  عولط  زا  سپ 

نـشور ات  دیـشروخ  ای  هام و  یگتفرگ  ادتبا  زا  فوسخ  فوسک و  زامن  تقو  و  دراد ، تهارک  نآ  ریخأت  هکلب  درادـب  مدـقم  حبـص  زامن  رب 
تقو  رخآ  ات  هلزلز  يارب  اهنآ و  ندش 
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بجاو تایآ  زامن  هک  يدراوم  رگید  يارب  نینچمه  و  تسا ، رایتخا  يور  زا  نآ  ریخأت  مدـع  طوحا  و  هدـش ، هتفگ  مه  نیا  زا  ریغ  و  تسا ،

. تسا رهظ  لاوز  ماگنه  نآ  رخآ  و  دیشروخ ، ندمآ  رب  ماگنه  زا  نآ  تقو  لوا  هک  تسنیا  طوحا  نابرق ، رطف و  دیع  زامن  اما  و  دوشیم ،
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« رازگ زامن  ناکم  رد   » لصف

رب دننک و  ادـخ  رکـش  هک  تسا  راوازـس  ار  هموحرم  تما  دراد و  سحن  دعـس و  فیرـش و  ریغ  فیرـش و  اهنامز  لثم  مه  اهناکم  میوگیم 
هداد و رارق  دجـسم  ار  نیمز  مامت  هدومن و  ناسآ  لهـس و  اهنآ  رب  ار  راـک  ناـکم  رما  رد  هک  دـنیوگ  اـنث  دوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

ياجب زا  فلخت  مدع  دجاسم و  دهاعت  هب  تبـسن  يدایز  شرافـس  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  هتـسناد  زیاج  اج  همه  رد  ار  زامن  ندروآ  ياجب 
دجسم ۀیاسمه  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  یتح  تسا ، هدش  نآ  ناگیاسمه  يارب  صوصخب  دجسم  رد  بجاو  ياهزامن  ندروآ 

و نآ ، میظعت  بدا و  قح  دجـسم و  يانعم  رد  هک  تسا  راوازـس  ار  بقارم  ةدنب  سپ  دروآ ، ياجب  دجـسم  ریغ  رد  ار  دوخ  زامن  دـناوتیمن 
هدش نایب  نآ  رد  تدابع  دجـسم و  رد  روضح  يارب  هکیئاهباوث  زا  هتـشذگ  هک  رما  نیا  رد  و  دشیدنیب ، دجـسم  رد  روضح  زا  فلخت  حبق 
لمأت هداهن ، ناگدنب  رب  گرزب  سب  یتنم  هداد  ار  اهنآ  رد  روضح  ةزاجا  ناگدنبب  هتسناد و  دوخ  ۀناخ  ار  دجاسم  هکنیا  رد  قح  سدقا  تاذ 

قح سدـقا  تاذ  هب  نیمز  مامت  تبـسن  هکنیا  اـب  تسا  ادـخ  ۀـناخ  دجـسم  هبعک و  هکنیا  زا  دوصقم  تسا و  ادـخ  ۀـناخ  دجـسم  اریز  دـنک ،
وا  هب  رگید  ناکم  زا  یناکم  و  تسا ، ناسکی 
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ار صوصخب  ۀنکما  نیا  قح  سدـقا  تاذ  ینعی  دـنکیم ، دوخ  ۀـناخ  اب  ام  زا  کی  ره  ۀـلماعم  اهناکم  نیا  اب  ادـخ  هک  تسنیا  تسین  رتکیدزن 

تبحـص روضح و  ۀـلماعم  اـهناکم  نیا  رد  دوخ  نارئاز  ناگدـنب و  اـب  هداد و  رارق  شیوخ  تراـیز  سنا و  سلجم  دوـخ و  تاـقالم  لـحم 
. دنکیم

روضح و تاـقالم و  يارب  اـم  هک  ار  یلحم  ره  میزاـس و  وا  هب  بوـسنم  میهد و  رارق  دجـسم  هک  مینک  هدارا  اـم  هک  ار  یناـکم  ره  نوـچ  و 
نیا هدومن و  راذـگاو  امب  مه  ار  ترایز  تاقالم و  سلجم  نییعت  هک  تسنیا  رما  نیا  يانعم  تسا ، نآ  ياریذـپ  وا  میئاـمن  نیعم  وا  تراـیز 

. تسا مراکم  نیرتگرزب  زا  دوخ 
اب وا  ۀـیور  تنـس و  هک  تسنیا  دوشیم  هتـسناد  لاوحا  هنمزا و  عیمج  رد  شناگدـنب  اب  قح  سدـقا  تاذ  راتفر  زا  هچنآ  هکنیا  رگید  بلطم 

شنیرفآ و زا  لبق  دوشیم ، وربور  اهنآ  اب  شـشخب  لضف و  ماعنا و  ناسحا و  مرک و  يراـبدرب و  اـب  ادـتبا  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  شناگدـنب 
تیصعم رطاخب  درذگیم و  رد  اهاطخ  زا  دراگنایم و  هدیدان  ار  شناهانگ  و  درادیم ، ینازرا  اهنآ  رب  يرامـشیب  ياهتمعن  تقلخ  زا  سپ 
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وا زا  اهنآ  هچ  ره  دنکیم ، هلماعم  يراوگرزب  ینابرهم و  ارادـم و  قفر و  هب  اهنآ  اب  و  درادیمن ، غیرد  اهنآ  زا  ار  شیاهتمعن  اهنآ ، ینامرفان  و 
زا ناشراکنا  دانع و  رگید  هک  اجنآ  ات  دـنکیم  اهنآ  يوس  ور  وا  دـنیامن  وا  هب  تشپ  اهنآ  هچ  ره  دـناوخیم و  دوخب  ار  اهنآ  وا  دـنریگب  هرانک 

، دوشیم رهاظ  قح  ترـضح  رهق  لالج و  ناطلـس  هک  تسا  ماـگنه  نیا  دـنک  اـضتقا  ار  اـهنآ  هیبنت  یهلا  تمکح  هک  ياهنوگب  درذـگب  دـح 
. تسین نآ  لباقم  رد  تمواقم  يارای  ار  زیچ  چیه  هک  يرهق 

دنک  اوسر  درذگب  دح  زا  هکنوچ  دنک  اهارادم  وت  اب  قح  فطل 
تشز  ياهراک  رطاخب  دیامن و  تساوخ  زاب  ار  اهنآ  دوخ  لدع  اب  و 
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. دریگب ماقتنا  اهنآ  زا  هجو  نیرتدیدش  هب  دزاس و  اوسر  ار  اهنآ  ناشناهانگ  و 

حور و لقع و  زا  اهنآ  دوخ  لاح  نابز  اب  هتفرگ و  رارق  نایم  نیا  رد  هک  یتادوجوم  ماـمت  نیمز و  اهنامـسآ و  لاـح  ناـبز  اـب  وا ، ادـتبا  رد 
هوجو دوجو و  ملاـع  ثداوح  ءاـملع و  ءایـصوا و  ءاـیبنا و  ناـبز  هب  ناـشحراوج و  ءاـضعا و  اوق و  ریاـس  ساوح و  لاـیخ و  بلق و  سفن و 
شوگ رب  ادن  همه  نیا  و  دناوخیم ، ارف  دوخ  یگناگی  دـیحوت و  هب  رارقا  هب  ار  شناگدـنب  هدـش  هداهن  هعیدوب  ملاع  نیا  ماظن  رد  هک  یتمکح 

يرابدرب اب  دندز  زاب  رـس  توعد  نیا  لوبق  زا  رگا  دنکیم ، توعد  وا  تیانع  تردق و  وا و  هب  نامیا  هب  ار  اهنآ  و  دـسریم ، اهنآ  لقع  ناج و 
نیا تسا ، نوزفا  ناشدـنزرفب  تبـسن  ردـپ  رداـم و  تفأر  زا  هک  یتمحر  تفأر و  اـب  ءاـیبنا و  تازجعم  اـب  درذـگیم و  رد  اـهنآ  زا  ملح  و 

مه نیا  رگا  و  دروایب ، نامیا  ادخب  هدنب  و  دورب ، نیب  زا  نایع  نسح و  لقع و  مکحب  ناگدنب  راکنا  دانع و  دیاش  ات  دنکیم  دـیکأت  ار  توعد 
ای يدابب و  ار  اهنآ  و  تسین ، نآ  لمحت  تردـق  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دزاسیم  یباذـع  راتفرگ  ار  اهنآ  هک  تسا  اـجنیا  دـشن  زاـس  راـک 

خزود ۀناور  ار  اهنآ  باذع  نآ  ۀلیسوب  و  دراذگیمن ، یقاب  يزیچ  اهنآ  زا  یناتـساد  زج  و  دنکیم ، تبوقع  یـشتآ  ای  و  یبآ ، ای  ياهحیص و 
نآ رد  ار  ام  هچنآ  زا  شتآ و  نآ  زا  هک  نهآ ، زا  یئاهکتپ  اب  اسرف  تقاـط  نآ  ياـمرگ  و  دـیدش ، شباذـع  شتآ  هک  یخزود  دزاـسیم ،

. مینادرگیم دوخ  عیفش  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولص   ) ار شبرقم  ناتسود  ءایلوا و  میربیم و  هانپ  ادخب  دزاس  دراو 
باقعلا دـیدش  مه  هنوگنامه  تسا ، میرک  فوطع و  نابرهم و  میحر و  نامحر و  هک  هنوگناـمه  قح  سدـقا  تاذ  هکنآ  مـالک  ۀـصالخ  و 

تسا 
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و ینارذـگب ، دـح  زا  ار  ینامرفان  هک  اجنآ  ات  دـبیرفب  ار  وت  وا  ماعنا  ناسحا و  و  يوش ، رورغم  راگدرورپ  مرک  هب  نآرق  لوقب  هک  اداـبم  سپ 
رد ار  دوخ  هاگان  هک  ياهنوگب  دـنادرگ  وت  رورغ  ببـس  ار  ناـبرهم  هدنـشخب و  راـگدرورپ  نیا  يراوگرزب  مرک و  رورغ ، ناطیـش  هک  اداـبم 
رد ار  هدـنب  تأرج  راـگدرورپ  ملح  مرک و  هک  تـسنیا  ندـش  راـتفرگ  كدـنا  كدـنا  جاردتـسا و  ياـههناشن  زا  اریز  یباـیب ، خزود  شتآ 
وتب تبسن  ادخ  هک  يراوگرزب  یکین و  همه  نیا  رد  هک  تسا  راوازس  اذل  و  دنکـشب ، شرظن  رد  ار  ادخ  تمظع  دنک و  رتشیب  هانگ  باکترا 

لباقم رد  هدیبلط و  دوخ  روضحب  اروت  هتشاد و  اور  وتب  تبـسن  هک  یمیرکت  نیا  رد  و  یـشیدنیب ، هدومن ، توعد  دوخ  ۀناخب  اروت  و  هتـشاد ،
نیا زا  و  يدیـشوپ ، مشچ  باوث  همه  نآ  زا  یتـفرگ و  هدـیدان  ار  توعد  نیا  وـت  هدوـمن و  نیعم  تیارب  شاداـپ  رجا و  همه  نآ  لـمع ، نیا 

جاردتـسا و نامه  وتب ، تبـسن  وا  يرابدرب  ملح و  همه  نیا  ادابم  هکنیا  زا  یـشاب  رذـح  رب  و  یئامن ، لمأت  یکدـنا  يدـینادرگ  يور  توعد 
رکـش و ماـقم  رد  یئوگ و  دـمح  ار  گرزب  تمعن  نیا  هک  نادـب  فظوم  ار  دوخ  و  دـشاب ، وت  ندـنکفا  تکـاله  يداو  رد  كدـنا  كدـنا 

دمحب هدنب  نتفای  قیفوت  جاردتـسا ، مدـع  ياههناشن  زا  اریز  یئوگ ، خـساپ  یهجو  نیرتوکین  هب  ار  توعد  نیا  و  یئآ ، رب  نآ  يرازگـساپس 
. تسا هدمآ  تایاور  رد  هکنانچ  تسا ، اهتمعن 

بادآ تخانـش  رد  تیئاناوت  ةزادـنا  هب  ینکیم ، ادـخ  ۀـناخ  روضح  مارحا  دـصق  یئامنیم و  دجـسم  گنهآ  هک  یماگنه  هک  تسا  مزـال  و 
هکیسک و  دوشیم . ادخب  هدنب  برقت  ببس  بدا ، تاعارم  و  تسا ، رتشزرا  اب  لمع  دشاب  رتشیب  تفرعم  هچ  ره  اریز  یـشاب ، اشوک  روضح 
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یلوبق  ببس  برق ، و  دوشیم ، ادخب  وا  برق  ببس  لمع  نیا  دنک ، تیاعر  ار  روضح  بادآ 
 168 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

. تسا يدنموزرآ  ره  يوزرآ  تیاهن  و  لامعا ، یلوبق  فده  و  یلوبق ، سفن  هکلب  لامعا ،
هکنانچ مه  سپ  یهد  رارق  نازیم  ار  ماکح  نیطالـس و  روضح  بادآ  لالجلا ، وذ  ترـضح  روضح  بادآ  تخانـش  يارب  هک  تسا  اـجب  و 

قح اب  مه  راگدرورپ  رـضحم  رد  روضح  بدا  قح  تبـسن  نینچ  مه  تسین ، هسیاقم  لباق  قح  سدقا  تاذ  تمظع  اب  نیطالـس  نیا  تمظع 
بدا قح  تاعارم  تردـق  يدـحا  هن  وت و  هن  یباییم  هک  تسا  رما  نیا  هب  هجوت  اب  و  تسین ، هسیاقم  لـباق  ماـکح  نیطالـس و  روضح  بدا 

. درادن ار  راگدرورپ  روضح 
هـشیمه ار  دوخ  روصق  ریـصقت و  و  تسا ، هنوگچ  تراتفر  راگدرورپ  روضح  رد  هک  رگنب  کین  سپ  یتسناد  ار  تقیقح  نیا  هکنیا  زا  سپ 

نابز امن و  بلط  وا  زا  ار  شروضح  بادآ  تیاعر  قیفوت  و  دوش ، نومنهر  قح  ترضح  مرک  بابب  اروت  رما  نیمه  هک  شاب  هتـشاد  رظن  دم 
: هک دشاب  هفیرش  ۀیآ  نیا  تلاح 

. َءوُّسلا ُفِشْکَی  َو  ُها�عَد  ا�ذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ 
. دزاس فرطرب  ار  شیراتفرگ  و  دیوگ ، باوج  دناوخب  ار  وا  هدنامرد  رطضم و  هک  هاگنآ  هک  تسه  یسک  ایآ 

. دنکیم تباجا  اروت  ياعد  تسا  ياهدنامرد  ره  ةدنهد  تاجن  هکنآ  دوشیم و  هدوشگ  تیورب  لوبق  باوبا  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دروم  نیا  رد  ۀعیرشلا  حابصم  باتک  رد 

، ناگدش هزیکاپ  زج  شطاسب  رب  هک  ياهدومن  میظع  یکلم  گرزب و  یناطلس  گنهآ  وت  هک  نادب  سپ  يدیسر  يدجـسم  برد  هب  هاگ  ره 
يرگید 
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كدنا رگا  هک  نادب  یهن  مدق  وا  طاسب  رب  هک  هاگنآ  دوشن و  هداد  تصخر  نارادرک  تسار  ناقیدص و  زج  وا  تسلاجم  يارب  و  دهنن ، ياپ 

زا دهاوخب  هک  ياهنوگ  ره  رب  هک  تسا  رداق  وا  هک  نادـب  و  ياهتفرگ ، رارق  نیگمهـس  یهاگترپ  میظع و  يرطخ  رد  دـنزب  رـس  وت  زا  یتلفغ 
دریذپیم و اروت  كدنا  تعاط  دومن  هلماعم  وت  اب  شتمحر  لضف و  اب  دومرف و  فطل  وت  رب  رگا  سپ  دنک ، هلماعم  وت  اب  دوخ ، لضف  لدع و 

وتب یتسه  نآ  قحتسم  وت  هک  ار  هچنآ  و  دنک ، هلماعم  دهاوخب  وت  اب  شلدع  اب  رگا  و  دنادرگیم ، وت  بیصن  رایـسب  شاداپ  رجا و  لباقم ، رد 
. دنکیم دهاوخب  هک  ار  هچنآ  وا  دومن و  دهاوخ  در  دشاب  دایز  هک  مه  هچ  ره  ار  تتعاط  دینادرگ و  دهاوخ  زاب  اروت  دهدب 

امن هضرع  وا  رب  ار  ترارسا  ياهدومن و  وا  اب  سنا  تدابع و  دصق  وت  هک  ارچ  امن ، فارتعا  دوخ  رقف  ریصقت و  زجع و  هب  وا  هاگشیپ  رد  سپ 
نـیرتریقف و نوـچ  مـه  وا  روـضح  رد  و  تـسین ، هدیــشوپ  وا  رب  ياهرذ  و  دـنادیم ، وا  ار  تاـقولخم  ۀـمه  راکــشآ  ناـهنپ و  هـک  نادــب  و 
وا هک  ارچ  امن  یلاخ  ددرگ  وا  وت و  نیب  باجح  دنادرگ و  لوغـشم  دوخب  وا  زا  اروت  هک  هچنآ  ره  زا  ار  تبلق  شاب و  شناگدنب  نیرتزیچیب 

. دوشیم جراخ  تمسا  رتفد  نیمادک  زا  هک  رگنب  کین  و  دریذپن ، ار  اهلد  نیرتصلاخ  نیرتهزیکاپ و  زج 
ۀناشن نیا  يدیشچ  وا  تامارک  تمحر و  ماج  زا  يدومن و  تذل  ساسحا  وا  اب  يوگتفگ  زا  يدیـشچ و  ار  وا  اب  تاجانم  توالح  رگا  سپ 

ناما نذا و  هک  وش  دجسم  لخاد  سپ  یتسه ، هتسیاش  وا  تمدخ  يارب  هک  نادب  تسا و  وا  يوس  زا  تتوعد  تباجا  وت و  رب  وا  لابقا  نسح 
، تسین هتخاس  وا  زا  يراک  چیه  هدش و  هتـسب  شیورب  اهبرد  مامت  هک  ياهدنامرد  نوچ  مه  سپ  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  تسا ، هدش  هداد  وتب 

دنادب  وا  هاگ  ره  هک  نادب  تسیاب و 
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قفوم تسا  وا  ياضر  دروم  هچنآ  ماجنا  رب  اروت  تسیرگن و  دهاوخ  وتب  تفوطع  تمحر و  تفأر و  مشچب  يدـش  هدـنهانپ  واب  اعقاو  وت  هک 
بلط مشچ  هداتسیا و  وا  هاگشیپ  رد  رطضم  هدنامرد و  هک  یناگدنبب  تبـسن  ار  يراوگرزب  و  تسا ، راوگرزب  میرک و  وا  هک  ارچ  دراد  یم -
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: تسا هدومرف  دوخ  وا  اریز  درادیم  تسود  دناهتخود  وا  تیاضر  فطل و  بابب 
. یهتنا َءوُّسلا . ُفِشْکَی  َو  ُها�عَد  ا�ذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ 

تسا تبقارم  ملاع  لوصا  عماج  ینابر و  تمکح  ياههمشچ  زا  هک  یلالز  فاص و  ۀمشچ  زا  نانخـس  نیا  هک  دنگوس  ادخب  میوگیم  نم 
عورف دناوتیم  دنادب ، نانخـس  نیا  رد  ار  شتاراشا  فیاطل  مالّـسلا و  هیلع  ماما  تاریبعت  تاکن  ماقم  ياهدـنب  هاگ  ره  و  تسا ، هدـش  رداص 
هدمآ تاشیامرف  نیا  رد  هچنآ  هب  دش  قفوم  ياهدنب  هاگ  ره  دریگ و  ارف  نانخـس  نیا  زا  تالماعم  تادابع و  ریاس  رد  ار  تبقارم  باوبا  رثکا 

. تشگ دهاوخ  هدوشگ  شیورب  رگید  باب  رازه  نانخس  نیا  فراعم  باوبا  زا  یباب  ره  زا  دنک  لمع 
. باوصلل قفوملا  هّللا  و 

زا سپ  یتسناد ، ار  تاعاط  رد  یگدنب  تیدوبع و  فیاظو  تادابع و  بدا  يدینـش و  يدجـسم  باب  يارب  ار  تبقارم  بادآ  نیا  هاگ  ره  و 
هک تسناد  یهاوخ  و  دومن ، دـهاوخن  گرزب  وت  يارب  تسا  هدـش  دراو  لامعا ، ءازج  شاداپ و  نایب  رد  تاـیاور  راـبخا و  رد  هک  هچنآ  نیا 

ناربـخیب ةرمز  رد  میربـیم و  رـسب  تلفغ  رد  هک  وت  نم و  لـثم  يارب  هن  دـشاب  هنوگ  نیدـب  ناـشلامعا  هک  تسا  یناـسک  يارب  لـیاضف  نآ 
ره هکلب  یئامنن  نآ  كرت  هرابکیب  هک  تسا  راوازس  يدش  لسک  بادآ  نیاب  بدأت  روما و  نیا  ماجنا  زا  وت  رگا  هکنیا  رگید  بلطم  میتسه ،

، هد ماجنا  دوب  روسیم  تیارب  هک  هزادنا 
 171 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

دجسم برد  هب  شاب و  راسمرـش  يروآ  ياجب  ار  لامعا  نآ  ياهتـسناوتن  هکنیا  زا  روآ و  رطاخب  یهد  ماجنا  تسیابیم  هک  ار  هچنآ  لقا  و ال 
نیمه رب  رگا  و  امن ، بلط  لالجلا  وذ  ترضح  زا  ار  تلاح  حالصا  هدش  هک  مه  لامجا  روطب  امن و  توالت  ار  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  ۀیآ  يدیـسر  هک 

. تفای یهاوخ  نآ  رد  يرایسب  ریخ  یئامن  تبظاوم  مه  رما 
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« دجسم يرهاظ  بادآ  رد   » لصف

ماگنه هک  تسا  دجسم  بادآ  ۀلمج  زا  و  تسا ، اهنآ  رد  تادابع  ماجنا  ۀطـساوب  دجاسم  نتـشاد  دابآ  ناناملـسم ، رب  دجـسم  قح  نیرتمهم 
: یئامن تئارق  ار  اعد  نیا  دجسم  يوسب  نتفر 

نا عمطا  يّذلا  و  نییحی ، ّمث  ینتیمی  يذـّلا  نیفـشی و  وهف  تضرم  اذا  نیقـسی و  ینمعطی و  وه  يذـّلا  نیدـهی و  وهف  ینقلخ  يذـّلا  هّللا  مسب 
. میعّنلا ۀّنج  ۀثرو  نم  ینلعجا  نیرخالا و  یف  قدص  ناسل  یل  لعجا  و  نیحلاّصلاب ، ینقحلا  امکح و  یل  به  ّبر  نیّدلا ، موی  یتئیطخ  رفغی 

. تسا هدش  دراو  گرزب  سب  یتلیضف  رایسب و  باوث  نیا  يارب  و 
بحتسم تسا و  دجسم  زا  جورخ  لوخد و  ماگنه  اعد  هیمـست و  دجـسم و  رد  لوخد  ماگنه  شفک  ندروآ  رد  دجـسم ، رگید  بادآ  زا  و 

: دیوگب هّللا  مسب  زا  سپ  جورخ  لوخد و  ماگنه  هک  تسا 
. کلضف باوبا  یل  حتفا  یبونذ و  یل  رفغا  ّمهّللا  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا 

زامن  ءادا  زا  سپ  دجسم  زا  جورخ  ماگنه  هک  تسا  بحتسم  زاب  و 
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: دیوگب دتسیاب و  دجسم  برد  رب 
بانتجا کتعاطب و  لمعلا  کلضف  نم  کلئـساف  ینترما  امک  کضرا  یف  ترـشتنا  کتبوتکم و  تیّلـص  کتوعد و  تبجاف  ینتوعد  ّمهّللا 

. کتمحرب قزّرلا  نم  فافکلا  کطخس و 
ره جورخ  دورو و  رد  رما  نیا  و  درادـب ، مدـقم  ار  پچ  ياپ  جورخ  ماـگنه  تسار و  ياـپ  دجـسمب  دورو  ماـگنه  رد  هک  تسا  بحتـسم  و 
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ناسنا هک  يدجـسم  ره  رد  هک  تسا  بحتـسم  تسا و  سکعلاب  اهناکم  نآ  رد  بلطم  هک  تسپ  ۀنکما  فالخب  تسا  هدمآ  یفیرـش  ناکم 
دجاـسم رد  غارچ  ندومن  نشور  دجـسم و  ندرک  بوراـج  نینچ  مه  دروآ ، ياـجب  دجـسم  نآ  يارب  تیحت  زاـمن  تعکر  ود  دوشیم  دراو 

و دراد ، تهارک  ندیشک  دجسم  راوید  رد و  رب  ریوصت  ندرک و  تنیز  ندومن و  انب  نآ  يارب  فقـس  نتخاس و  هقبط  ود  و  تسا ، بحتـسم 
. تسا روما  نیا  زا  بانتجا  طوحا  و  دناهدش ، روما  نیا  تمرحب  لئاق  یضعب 

مه دناهدش ، تمرحب  لئاق  یضعب  دشاب و  هتشاد  رارق  دجسم  طسو  رد  هکنیا  ای  دشاب و  دنلب  یلیخ  دجسم  ةرانم  هک  دراد  تهارک  نینچ  مه 
دـشاب هداد  ماجنا  ار  راـک  نیا  یـسک  رگا  تسا و  راـک  نیا  زا  باـنتجا  طوحا  دجـسم و  زا  هزیر  گنـس  ندومن  جراـخ  تسا  هورکم  نینچ 
نیکمت شورف و  دـیرخ و  تسا  هورکم  نینچ  مه  دـنادرگ ، زاب  يرگید  دجـسم  ای  دجـسم و  ناـمهب  ار  اـههزیر  گنـس - نآ  هک  تسیاـبیم 

دح زا  شیب  و  دودـح ، ۀـماقا  تسا  هورکم  نینچ  مه  تسا ، اهنآ  زا  بانتجا  روما  نیا  ۀـمه  رد  طوحا  دجـسم و  رد  ناـکدوک  ناـگناوید و 
نآ زا  سپ  گرم و  ماگنه  رد  هک  تسا  يدروم  ره  نآ  و  یئایند ، روما  ةرابرد  نتفگ  نخـس  اههدشمگ و  نالعا  ای  ندومن و  دنلب  ار  ادـص 

راکب 
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ءزج دجـسم  رد  وناز  فان و  نار و  فشک  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تروع ، فشک  نتخاس و  يزیچ  و  دیاین ، ناسنا 
یلو دـجاسم ، عـیمج  رد  هکلب  یبـنلا ، دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  ندـیباوخ  نداد و  هیکت  تسا  هورکم  نینچ  مه  تـسا ، تروـع  فـشک 

ناسنا عضو  هک  یلاح  رد  ای  و  دـهدیم ، هرت  زایپ و  ریـس و  يوب  ناسنا  ناهد  هکیلاح  رد  دجـسم  رد  لوخد  و  دـناهدومن ، در  ار  نیا  یـضعب 
نتخادـنا و دجـسم  رد  ینیب  بآ  هنیـس و  طلخ  ای  و  ناـهد ، بآ  كدـنا و  ول  دوش و  نارگید  یتحاراـن  تیذا و  ثعاـب  هک  دـشاب  ياهنوگب 
دنمهفیمن و مدرم  ۀماع  هک  ینابزب  نتفگ  نخس  نداد و  رارق  هار  ار  دجسم  ای  و  شپـش ، نتـشک  و  تسا . اهنیا  ندیناشوپ  لمع  نیا  ةرافک 

هلئسم نیا  یضعب  و  ندومن ، دجسم  لخاد  ار  تساجن  تسا  مارح  نینچ  مه  دناهدش . رما  نیا  تمرحب  لئاق  یضعب  طیاغ و  لوب و  زا  ءوضو 
. تسا حیحص  مه  نیمه  و  دناهداد . صاصتخا  دنکیم  سجن  مه  ار  رگید  ءایشا  هک  یتاساجن  هب  ار 

رد هدیـسر و  يدایز  رابخا  دـجاسم  رد  روضحب  بیغرت  دـیکأت و  رد  راوگرزب  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  زا  همتاـخ :
تیاور اهنز  يارب  اما  نادرم ، يارب  نیا  تسا ، هدش  دراو  دجسم  ریغ  رد  تعامج  رب  دجسم  رد  ادارف  زامن  رایتخا  بابحتـسا  اهنآ  زا  یـضعب 

و دهد ، رارق  دوخ  تدابع  لحم  دجسم و  ناونعب  ار  یلحم  شدوخ  ۀناخ  رد  نمؤم  هک  تسا  بحتسم  و  تسا . وا  ۀناخ  نز  دجـسم  هک  هدش 
. دشاب دجسم  اب  راتفر  ناکم  نآ  اب  شراتفر 
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( زامن رد   ) مود باب 

هراشا

« تسا لصف  دنچ  باب  نیا  «و 

: زامن يانعم  رد  لوا  لصف 

هک يزامن  درادیم و  زاب  دنـسپان  تشز و  ياهراک  تارکنم و  ءاشحف و  زا  ار  یمدآ  زاـمن  و  تسا ، دـح  رازه  راـهچ  زاـمن  يارب  هک  نادـب 
. تسه نآ  ندوب  زا  رتهب  شندوبن  درادن  زاب  ءاشحف  زا  ار  یمدآ 

هتفرگ تسا  شتآ ) رب  ار  بوچ  مدومن  تسار  « ) رانلا یلع  دوعلا  تیلص   » زا هک  یلـص »  » زا ةولـص )  ) ۀملک هک  تسا  نکمم  زامن : يانعم  اما 
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« ةولـص  » هک تسه  مه  نکمم  دـشاب و  هدـش  هتفرگ  تسا  نتـسویپ  يانعمب  هک  ۀلـصو »  » و یلـصم »  » زا هک  دراد  مه  ناـکما  و  دـشاب ، هدـش 
تقو ینعی  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدیسر  ةولصلا » تماق  دق   » ریسفت رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  زا  هکنانچ  دشاب  ترایز »  » يانعمب

. دراد یهلا  نوجعم  نیا  اب  یتبسانم  ةولص »  » ۀملک يارب  یناعم  نیا  مامت  و  دشاب ، تمحر  يانعمب  هکنیا  ای  و  دیسر ، رادید  ترایز و 
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هیلع اضرلا  یـسوم  نبا  یلع  زا  مدآ  نبا  ایرکز  زا  دوخ  دانـساب  عیارـشلا  للع - باتک  و  نویع ، باتک  رد  قودـص  خیـش  زامن : دودـح  اما  و 
. تسا باب  رازه  راهچ  زامن  يارب  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا 

زامن يارب  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسیع  نبا  دامح  زا  بقانم ، باتک  بحاص  بوشآرهش  نبا  و 
. باب رازه  راهچ  رگید  یتیاور  رد  و  تسا . دح  رازه  راهچ 

ار زامن  تابحتـسم  هدیمان و  هیفلا »  » ار نآ  هدومن و  عمج  یباتک  رد  تسا  هلئـسم  رازه  هک  ار  زامن  تابجاو  هیلع  هّللا  ۀمحر  دیهـش  میوگیم 
. تسا هدیمان  هیلفن »  » ار نآ  هدروآ و  درگ  يرگید  باتک  رد  تسا  ات  رازه  هس  هک 

هکنیا ای  دوریم و  ـالاب  دـنکیم و  جورع  اـهنآ  زا  لـصتم  حور  زاـمن و  هک  دـشاب  نامـسآ  ياـهبرد  باوبا »  » زا دارم  تسا  نکمم  میوگیم 
بابسا لامک و  تحـص و  رظن  زا  نآ  طیارـش  زامن و  ءازجا  هب  قلعتم  لئاسم  دودح ، زا  دوصقم  و  دشاب ، یهلا  ضیف  لضف و  باوبا  دوصقم 

. دشاب ادخ  اب  زامن  ماگنه  رد  رازگ  زامن  طابترا  ۀلیسو  ای  یلاعتیراب و  سدق  بانج  زامن و  نیب  يونعم  طابترا 
: دیامرفیم هک  تسا  یفاک  هفیرش  ۀیآ  نامه  رما  نیا  رب  تلالد  يارب  درادیم  زاب  تارکنم  ءاشحف و  زا  ار  یمدآ  هکنیا  اما  و 

. ِرَْکنُْملا َو  ِءا�شْحَْفلا  ِنَع  �یْهنَت  َةا�لَّصلا  َّنِإ 
. درادیم زاب  تشز  لامعا  ءاشحف و  زا  ار  یمدآ  زامن  هک  یتسردب 

شزامن هک  سک  ره  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  زا  درادن  زاب  ءاشحف  زا  ار  ناسنا  هک  يزامن  نآ  اما  و 
دهاوخن  يرگید  ةرمث  شیارب  ادخ ، زا  وا  نتخاس  رود  زج  زامن  نآ  درادن  زاب  رکنم  ءاشحف و  زا  ار  وا 
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زا هک  تسنیاب  زامن  تعاطا  تسین و  يزاـمن  دـنکن  زاـمن  زا  تعاـطا  هک  سک  نآ  يارب  دومرف : هک  هدیـسر  ترـضح  نآ  زا  زاـب  و  تشاد ،

. دتسیا زاب  تارکنم  ءاشحف و 
يارب ار  نیا  دشیم ، مه  تشز  لامعا  بکترم  دناوخ ، یم - زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  هک  راصنا  زا  یکی  هک  هدش  تیاور  و 

. دومن هبوت  درم  نآ  هک  دیشکن  یلوط  تشاد ، دهاوخ  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  يزور  زامن  نیمه  دومرف : ترضح  دندومن  نایب  ربمایپ 
ایآ دنیبب  سپ  هن  ای  تسا  هدش  لوبق  شزامن  هک  دنادب  دراد  تسود  سک  ره  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدیسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

هزادنا نامه  تسا  هدش  عنام  ار  وا  تشز  ياهراک  باکترا  زا  زامن  نآ  هک  هزادنا  نامه  هب  هتـشاد ؟ زاب  تارکنم  ءاشحف و  زا  ار  وا  زامن  نآ 
. تسا هدش  لوبق  شزامن 

نآ زا  يزیرگ  هار  چـیه  هک  تسا  یتـقیقح  درادـب ، زاـب  تارکنم  ءاـشحف و  باـکترا  زا  ار  یمدآ  تسیاـبیم  زاـمن  هک  بلطم  نیا  میوگیم 
تروص اهنت  دشابن و  وا  رد  تیـصاخ  نیا  هک  يزامن  سپ  دـنکیم  تابثا  زامن  يارب  ار  تیـصاخ  نیا  تحارـصب  نآرق  اریز  درادـن ، دوجو 

تـشادیم دوخ  اب  زامن  حور  زا  ياهرذ  رگا  اریز  دوب . دـهاوخ  صلاخ  قافن  زا  هتـساوخ  رب  یلمع  زامن  نآ  هلاحم  دوش ال  تفای  نآ  رد  زاـمن 
. تشادیم زاب  تارکنم  ءاشحف و  زا  ار  ناسنا  هزادنا  نامهب 

ياهرذ زامن  تقیقح  زا  هک  يزامن  تسین و  نآ  يارب  ياهرهب  زامن  حور  زا  هک  تسا  مولعم  دوشن  يرثا  أشنم  تهج  نیا  رد  هک  يزامن  سپ 
کش  نودب  هک  مه  قافن  هتفرگ و  تأشن  صلاخ  قافن  زا  زامن  نآ  دشابن  نآ  رد 
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. دوشیم ادخ  زا  ناسنا  يرود  ببس 
ققحت بلق  عوشخ  رب  ءاضعا  حراوج و  عوشخ  یتدایز  درجمب  زامن  رد  قاـفن  رگا  هک  دـنک  مهوت  نینچ  نیا  نخـس ، نیا  زا  یـسک  اداـبم  و 
یتلفغ چیه  نآ  رد  هک  يزامن  اریز  دشاب  حجار  ریغ  هکلب  لوبقم  ریغ  مه  یقتم  دارفا  زامن  یتح  اهزامن  مامت  هک  تسنیا  رما  نیا  ۀمزال  دـبای 

زامن زا  تمـسق  نآ  هلاحم  ـال  دـیآیم ، شیپ  هک  یکدـنا  تلفغ  ناـمه  رد  و  تسین ، نآ  ياراـی  ار  سکچیه  دـیاین  شیپ  رازگ  زاـمن  يارب 
رد ام  دومن  مهوت  نینچ  یـسک  رگا  اریز  دوشیم ، ادخ  زا  هدنب  يرود  ۀلیـسو  اذل  و  تسا ، قافن  نیا  دوب و  دهاوخ  زامن  تروص  اب  فلاخم 

یلاخ حور  بتارم  عیمج  زا  شئازجا  عیمج  هک  تسا  يزامن  دوشیم  ادـخ  زا  هدـنب  يرود  ببـس  اـعطق  هک  يزاـمن  نآ  میئوگیم  شباوج 
رطاخب هن  دـشاب  داقتعا  يور  زا  رگا  مه  اهنآ  زامن  اریز  ماوع ، یتح  تسا  مک  یلیخ  زاـمن  هب  نیدـقتعم  ناـیم  رد  يزاـمن  نینچ  نیا  دـشاب و 

هک تسین  نینچ  و  تسا ، زامن  حور  نامه  دوخ  نیا  دـنراد و  یهجوت  دـنوش  زامن  دراو  دـنهاوخیم  هک  ياهظحل  نیلوا  نامه  هلاحم  ال  اـیر ،
لامعا ماجنا  رد  و  تسا ، یبتارم  روضح  يارب  اریز  نآ ، نطاب  ای  بلق  رهاظ  رد  ول  دـشاب و  روضح  بتارم  عیمج  دـقاف  ناشزامن  ءازجا  مامت 

رما هب  نآ  نطاب  تسا و  يزیچ  دزن  بلق  رهاظ  یهاگ  و  دراد ، روضح  شنطاـب  رهاـظ و  رـس و  تقیقح و  ماـمت  هب  بلق  هک  دوشیم  یهاـگ 
ماجنا ار  يراـک  یـسک  هک  دوشیمن  سپ  تسا  يرگید  رکف  یپ  رد  شرهاـظ  تسا و  يزیچ  دزن  شنطاـب  یهاـگ  تسا و  لوغـشم  يرگید 

. دنزب رس  اهنیا  لاثما  یهاس و  ای  باوخ و  صخش  زا  رگم  یلمع  نینچ  دشاب و  روضح  بتارم  عیمج  دقاف  دهد و 
بتارم  زا  کیچیه  دوب و  حور  دقاف  تاهج  عیمج  زا  زامن  رگا  و 
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رگا یلو  یلک ، هن  و  یئزج ، هن  تشاد  دهاوخن  يرثا  چـیه  مه  تارکنم  ءاشحف و  زا  ناسنا  نتـشاد  زاب  رد  زامن  نیا  دوبن ، اراد  ار  زامن  حور 

تـسین نینچ  هک  دوش  هتـسناد  دیاب  مه  بلطم  نیا  و  تشاذگ ، دهاوخ  رثا  هزادنا  نامهب  هلاحم  تشاد ال  دوخ  اب  ار  حور  بتارم  زا  یـضعب 
زا یـضعب  زا  هچنآ  هکلب  تسا ، نامـسآب  عوفرم  یهلا و  هاگـشیپ  لوبقم  دـشاب  اراد  ار  حور  بتارم  زا  هک  مه  مک  هزادـنا  ره  يزامن  ره  هک 

دشاب هتفرگ  ماجنا  یلاعتیراب  تاذ  هاگـشیپ  هب  لابقا  بلق و  روضح  اب  نآ  مهد  کی  لقا  هک ال  تسا  لوبقم  يزامن  دوشیم  هدیمهف  تایاور 
دـشاب بلق  روضح  اب  نآ  مهد  کی  زا  رتمک  هک  يزامن  اما  و  دوشیم ، لوبق  دـشاب  هتفرگ  ماجنا  تایـصوصخ  نیا  اب  زاـمن  نآ  زا  هچ  ره  هک 
نودب تاهج  عیمج  زا  حور و  دقاف  هوجو  عیمج  زا  هک  يزامن  هک  دیآیم  تسدـب  هجیتن  نیا  دـش  نایب  هچنآ  زا  نیا  ربانب  دوریمن ، الاب  الـصا 

يور زا  ای  ایر و  يارب  هک  تسا  یـسک  زاـمن  زاـمن ، نیا  و  تشاد . دـهاوخن  ادـخ  زا  هدـنب  يرود  زج  ياهرمث  زاـمن  نیا  دـشاب  بلق  روضح 
عقاو لوبق  دروم  هزادـنا  نامهب  دریگ  ماجنا  بلق  روضح  اب  نآ  رتشیب  ای  مهد و  کی  هک  يزامن  هک  الا  و  دـناوخب ، زاـمن  هرخـسم  ءازهتـسا و 

. دوشیم
هدعاق نیا  ۀـمزال  دوشیم و  یفتنم  نآ  ءازجا  زا  یـضعب  ءافتنا  هب  تابکرم  اریز  تسا ، تابکرم  مکح  فلاخم  هتفگ  نیا  دـیوگب  یـسک  رگا 

اب زامن  ءزج  هد  ماـمت  هک  تسا  نیا  تسا  بولطم  هچنآ  نوچ  دوش ، لـطاب  نآ  زا  ءزج  کـی  رد  حور  نادـقفب  ول  مه و  زاـمن  هک  تسا  نیا 
. دوب دهاوخ  یفتنم  زامن  تقیقح  لقع  مکحب  دوب ، تیصوصخ  نیا  دقاف  نآ  ءازجا  زا  ءزج  کی  هاگ  ره  و  دشاب ، بلق  روضح  اب  حور و 

رابخا  یضعب  رد  یلو  تسا ، نینچ  هدعاق  ياضتقم  یلب ، میوگیم 
 180 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

بکرم لضف ، مکحب  ام  هک  درادن  یبیع  اذل  و  دومن ، كرادت  یبحتـسم  ياهزامن  لفاون و  ندناوخ  اب  ناوتیم  ار  صقان  زامن  هک  تسا  هدمآ 
. میزاس دیقم  مکح  نیاب  مه  ار 

لفاون قلطم  دارم  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  صقان ، زامن  نامه  ۀلفان  هن  دشاب  بجاو  ریغ  ياهزامن  قلطم  لفاون  زا  دارم  هک  تسه  مه  نکمم  و 
زاـمن رد  ار  نآ  دـهاوخیم  رازگ  زاـمن  هدوب و  حور  دـقاف  بجاو  زاـمن  رد  هچنآ  هک  دراد  تقیقح  نیا  هب  هراـشا  تیاور  یلو  دـشاب  يداـبع 

. تسا هدوب  حور  دقاف  بجاو  زامن  رد  هک  دشاب  يزیچ  نامه  سنج  زا  دنک  ناربج  یبحتسم 
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دیامن ناربج  حور  اب  بلق و  روضح  اب  ياهدجس  هب  ار  نآ  داد ، ماجنا  هجوت  حور و  نودب  ار  زامن  ةدجـس  بجاو  زامن  رد  رگا  لاثم : ناونعب 
ۀیقب نینچ  مه  و  دیامن . ناربج  ار  نآ  تسا  نآ  رد  هدجـس  حور  هک  یتادابع  زا  هدجـس  ریغ  هب  ای  دـشابن و  مه  زامن  رد  هدجـس  نآ  هچ  رگ 

. زامن ءازجا 
181 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

تسین نآ  يرهاظ  لامعا  اهنت  زامن  زا  دوصقم  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  هک  یتایآ  نایب  رد  لصف 

: میرادیم نایب  هنومن  يارب  ار  ریز  تایآ  ام  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  يدایز  تایآ  دروم  نیا  رد 
اب ار  زامن  و  دنتـسه ، لفاغ  دوخ  زامن  زا  هک  ینارازگ  زامن  رب  ياو  همجرت : ( 4 س 107 - . ) َنوُها�س ْمِِهتا�لَص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیِّلَـصُْمِلل . ٌْلیَوَف 

. دنهدیم ماجنا  تلفغ 
. دنکیم تمذم  ار  اهنآ  زامن  زا  ناشتلفغ  رطاخب  یلو  درامشیم  نارازگ  زامن  زا  ار  اهنآ  هکنیا  اب  هیآ  نیا  هک 

: دیامرفیم نینمؤم  فصو  رد  رگید  ياج  رد  و 
. دنتسه عشاخ  ناشزامن  رد  هک  یناسک  همجرت : ( 2 س 23 - . ) َنوُعِشا�خ ْمِِهتا�لَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
(14 - 20 . ) يِرْکِِذل َةا�لَّصلا  ِِمقَأ 

. راد ياپب  نم  يروآ  دای  دای و  رطاخب  ار  زامن  همجرت :
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 

 182 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
. دیئوگیم هچ  دینادب  هکنیا  ات  دیوشن  زامن  کیدزن  یتسم  لاح  رد  ( 46 - 4  ) َنُولوُقَت ا�م  اوُمَْلعَت  ّتَح 

ی� کُس 
�

�يرا ُْمْتنَأ  َو  َةا�لَّصلا  اُوبَْرقَت  ا�ل 
تـسم صخـش  هک  هدـش  ناـیب  نیا  یتـسم  تلاـح  رد  زاـمن  زا  یهن  تلع  اریز  دراد ، اـیند  یتـسم  هب  مه  ياهراـشا  هیآ  نیا  هدـش  هتفگ  هـک 

. تسا دوجوم  بارش ، یتسم  ایند و  یتسم  رد  تیصوصخ  نیا  و  دیوگیم ، هچ  هک  دمهفیمن 
هتـشذگ لصف  رد  و  باتک ، نیا  لوا  رد  هک  یتایاور  ثیداـحا و  ناـمه  هلمج  نآ  زا  تسا ، رتاوت  دـحب  رایـسب و  هنیمز  نیا  رد  راـبخا  اـما  و 

زا و  دشابیم ، دش  نایب  تشاد ، دهاوخن  ياهرمث  ادخ  زا  هدنب  يرود  زج  درادـن  زاب  تارکنم  ءاشحف و  زا  ار  یمدآ  هک  يزامن  هکنیا  هب  عجار 
گنهامه شندب  اب  ار  شبلق  زامن  نآ  رد  رازگ  زامن  هک  يزامنب  دنوادخ  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و  درگنیمن . دزاسن 
ار هچ  ره  ادخ  زا  امن و  زارد  ار  تیاهتسد  سامتلا  يراز و  اب  و  ینامیـشپ ، راهظا  يراز و  هیرگ و  اب  امن و  هشیپ  عضاوت  ینتورف و  زامن  رد 

ياجب ار  یبجاو  زامن  هاگ  ره  دـیامرفیم : رگید  ياج  رد  و  تسا . صقان  يزاـمن  شزاـمن  دـشابن  نینچ  هکیـسک  اـمن و  بلط  یهاوخیم  هک 
رد رابخا  هصالخ ، و  تسه . تزامن  نیرخآ  ینکیم و  عادو  زامن  اب  اـیوگ  هک  رازگب  زاـمن  ناـنچ  روآ و  ياـجب  ار  نآ  شتقو  رد  يروآیم 

. تسا رتاوت  دح  قوف  هنیمز  نیا 
183 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

« تسا هدیسر  ع )  ) نیموصعم زامن  زا  هچنآ  زا  یضعب  نایب  رد   » لصف

ناشوج گید  نوچ  مه  زامن ، ماگنه  رد  و  دشیم ، هدینش  لیم  کی  تفاسم  زا  شاهلان  يادص  مالّسلا  هیلع  لیلخ  میهاربإ  هک  هدش  تیاور 
زا ناشوج ، گید  يادص  زامن  لاح  رد  هک  هدیسر  عوضوم  نیمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مه  ام  ربمایپ  ةراب  رد  و  دوب ، بارطضا  رد  شاهنیس 
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یلو میتفگیم ، نخس  وا  اب  ام  تفگیم و  نخس  ام  اب  ربمایپ  هک  دیوگیم : ترضح  نآ  نارسمه  زا  یکی  و  دشیم ، هدینش  ترـضح  نآ  ۀنیس 
. دسانشیمن ار  ام  مه  وا  میسانشیمن و  ار  وا  ام  الصا  یئوگ  هک  دوب  نانچ  دشیم  رضاح  زامن  يارب  هک  هاگنآ 

دـشیم زاـمن  تقو  هک  یماـگنه  و  درکیم ، رییغت  ادـخ  سرت  زا  شاهرهچ  گـنر  تفرگیم  وضو  هک  هاـگنآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  و 
رب ار  نآ  ادخ  هک  هدیسر  ارف  یتناما  ءادا  تقو  دومرف : ترـضح  دوشیم ، هچ  ار  امـش  دش  هتفگ  دشیم  ضوع  شاهرهچ  گنر  دیزرلیم و 

. دندیسرت نآ  نتفریذپ  زا  و  دندومن . ابا  نآ  لوبق  زا  اهنآ  تشاد و  هضرع  نیمز  اهنامسآ و 
شگنر دشیم  غراف  وضو  زا  هک  هاگ  ره  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  و  دزیم ، سفن  سفن  ادخ  سرت  زا  زامن  ماگنه  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  و 

دهاوخیم  هکیسک  دومرف : دش  لاؤس  ترضح  نآ  زا  دروم  نیا  رد  یتقو  درکیم و  رییغت 
 184 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

هیلع داجـس  ماما  زا  رما  نیمه  لثم  و  دوش ، نوگرگد  شاهرهچ  گـنر  هک  تسا  راوازـس  دـسر  وا  تمدـخب  دوش و  دراو  شرع  بحاـص  رب 
دنتفگ ترضحب  نایفارطا  زا  دشیم ، درز  شاهرهچ  گنر  تفرگیم  وضو  هاگ  ره  هک  دناهتفگ  ترضح  نآ  ةرابرد  هدش و  تیاور  مالّسلا 

هدش هتفگ  و  متسیاب . مهاوخیم  یسک  هچ  لباقم  رد  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : ترضح  دهدیم ، تسد  امشب  تلاح  نیا  وضو  ماگنه  رد  ارچ 
، دـش لاؤس  رما  نیا  تلع  زا  دـنکفین  هناش  هب  ار  نآ  زامن  زا  تغارف  ات  ترـضح  داتفا ، ترـضح  نآ  ۀـناش  زا  ءادر  زامن  لاـح  رد  يزور  هک 

روضح هجوت و  اب  هک  رادقم  نامهب  زج  هدنب  زامن  هک  یتسردب  ماهداتسیا ، یسک  هچ  لباقم  رد  هک  ینادیم  ایآ  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح 
نیا دـنوادخ  هن ، دومرف ، اـم . میدـش  كـاله  سپ  موش  تیادـف  متفگ  دـیوگیم  يوار  دوشیمن . هتفریذـپ  وا  زا  دـشاب  ادـخب  لاـبقا  بلق و 
یلع دومرف : ترضح  نآ  هک  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  دزاسیم . لماک  یبحتـسم  ياهزامن  لفاون و  اب  ار  صقان  ياهزامن 

رس و زا  قرع  ات  داهنیم  هدجس  هب  رـس  هاگ  ره  و  درکیم ، رییغت  شاهرهچ  گنر  تساوخیم  اپب  زامن  يارب  هاگ  ره  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نبا 
. تشادیمن رب  هدجس  زا  رس  دشیمن  يراج  شیور 

هک دوب  نانچ  نآ  تساوخیم  اپب  زامن  يارب  هاگ  ره  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نبا - یلع  هک  دومرفیم  مردپ  دومرف : هک  هدیسر  ترضح  نآ  زا  و 
. درادن دوخ  زا  یتکرح  دهد  تکرح  داب  هک  هچنآ  زج  هک  تسا  یتخرد  ۀخاش  ایوگ 

: دومرف ترضح  دش ، لاؤس  تلاح  نیا  زا  دمآ ، شوهب  نوچ  داد ، تسد  ترضح  نآب  هوشغ  تلاح  زامن  لاح  رد  يزور  هک  هدش  تیاور  و 
زا  ار  هیآ  نآ  هک  هاگنآ  ات  مدینارذگیم  مبلق  رب  ار  نآرق  زا  ياهیآ  هتسویپ 
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عمج یـسک  لد  رد  سرت  بعر و  هک  دناهتفگ  و  تشادن . ار  وا  تردـق  ةدـهاشم  یئاناوت  مسج  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  مدینـش  شاهدـنیوگ 
ةدـنب چـیه  اریز  زاس ، وا  هجوتم  ار  تلد  امن و  يور  ادـخب  یناوخیم  زامن  هاـگ  ره  سپ  ددرگیم ، بجاو  وا  رب  تشهب  هکنیا  رگم  دوشیمن 

هب ار  وا  اهنآ  یتسود  ۀطـساوب  دزاسیم و  وا  هجوتم  ار  نینمؤم  بولق  ادـخ  هکنیا  رگم  دزاـس  وا  هجوتم  ار  شبلق  زاـمن  رد  هک  تسین  ینمؤم 
. درادیم قفوم  تشهب  هب  یبای  تسد 

ای و  مراهچ ، کی  ای  و  موس ، کی  ای  و  شزامن ، فصن  هدـنب  هک  اسب  هچ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  و 
هب هجوت  بلق و  روضح  اب  هک  دریگیم  رارق  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاگـشیپ  لوبقم  تمـسق  نآ  اهنت  و  دوریم ، الاب  شزامن  زا  مجنپ  کی 

. دنک ناربج  ار  بجاو  ياهزامن  ناصقن  هک  تسنیا  يارب  هلفان  ياهزامن  ندناوخب  رما  و  دشاب ، هدش  ماجنا  وا 
186 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

« دوشیم لماک  نآ  ۀطساوب  زامن  هک  یلاوحا  نایب  رد   » لصف

تلاح شش  دناهدومن  رما  اهنآ  تاعارمب  ار  دوخ  ناوریپ  عیارـش  دنکیم و  مکح  اهنآ  موزل  هب  لقع  دوشیم و  زامن  لامک  ۀلیـسو  هک  یتالاح 
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: تسا
. ءایح ءاجر ، تبیه ، میظعت ، مهفت ، روضح ،

نیمه و  دـنک ، لفاغ  زامن  زا  ار  وا  هک  يرگید  رما  هب  لوغـشم  هن  دـشاب  زامن  دزن  زامن  ماگنه  رد  بلق  هک  تسا  نیا  بلق  روضح  زا  دوصقم 
. تسا یفاک  بلق  روضح  ققحت  رد  دشاب  زامن  لاوقا  لاوحا و  رهاظ  هجوتم  شبلق  رازگ  زامن  هک  رادقم 

نیاب هجوت  رازگ  زامن  هکنیا  لثم  دوشیم ، زامن  هوجو  زا  یهجو  هجوتم  بلق  هک  دوشیم  هاـگ  دراد  یفلتخم  ماـسقا  عاونا و  بلق  روضح  اـما 
یلوق لعف و  ره  دزن  روضح  زا  ار  وا  لالجلا  وذ  تاذ  ربارب  رد  روضح  ساسحا  نیمه  و  تسا ، هداتـسیا  ادخ  روضح  رد  وا  هک  دنک  ادیپ  رما 
نحل هب  تاملک  ءادا  ای  نآ و  جرخم  زا  فورح  ءادا  حیحصت  هب  لوغـشم  دیقم و  ناسنا  هک  دوشیم  هاگ  درادیم ، زاب  زامن  لاوقا  لاعفا و  زا 
زامن لاوقا  لاعفا و  زا  یئاـنعم  هجوتم  شرکف  یهاـگ  دروآ و  ياـجب  حیحـص  ار  لاـعفا  تروص  هک  تسا  نیا  بظاوم  یهاـگ  تسا ، یبرع 

ریبکت  يانعم  رد  هکنیا  لثم  دوشیم ،
 187 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

عون نیرتلماک  نیرتهب و  اما  دـنامیم ، یقاب  شیارب  زامن  رخآ  ات  رکف  نیاـب  لاغتـشا  دوریم و  ورف  رکفب  اـهنیا  ریغ  اـی  عوکر و  اـی  ماـیق و  اـی 
تاعارم دـشاب و  لوق  لعف و  نامه  هجوتم  زامن  لاوقا  زا  یلوق  ره  لاعفا و  زا  یلعف  ره  لباقم  رد  رازگ  زامن  بلق  هک  تسا  نیا  بلق  روضح 

وا زامن  ءازجا  زا  یئزج  ةرابرد  رکفت  لمأت و  و  دنکیم ، داد  وا  روضح  رد  ار  لامعا  نیا  هک  دـشاب  هجوتم  دـیامنب و  ار  شراگدرورپ  روضح 
نآب صوصخم  رکفب  يرکذ  ره  ءادا  ای  یلمع  ره  ماجنا  ماگنه  رد  و  درادـن ، زاب  تسا  نآ  ماجنا  لوغـشم  هک  زاـمن  زا  ءزج  نآـب  هجوت  زا  ار 

وا ات  دهاوخب  ادخ  زا  هدش و  هتـساوخ  وا  زا  رکذ  نآ  ءادا  زامن و  زا  ءزج  نآ  ماجنا  هظحل ، نآ  رد  هک  دنادب  دشاب و  لوغـشم  رکذ  ای  لمع و 
. دهد ماجنا  هدش  هتساوخ  وا  زا  هک  هنوگ  نامه  ار  ءزج  نآ  هک  دنک  کمک  ار 

ياجب زامن  رد  ناسنا  هک  یلاعفا  لاوقا و  يانعم  نتفایرد  ندیمهف و  اریز  دراد ، رب  رد  دشاب  مهفت  هک  مه  ار  مود  تلاح  نآ  لماک  نف  نیا  و 
یلوق لعف و  ره  يانعم  هک  تسا  راوازس  تسا  هار  يادتبا  رد  هکیسک  يارب  و  تسا ، لاعفا  لاوقا و  نآ  دزن  بلق  روضح  زا  ترابع  دروآیم 

، تسا لوق  نآ  ای  لمع  نآ  تقیقح  هجوتم  شرکف  هکیلاح  رد  دـنک  نآ  ماجنا  هب  عورـش  سپـس  دروآ ، رظن  رد  الامجا  نآ  ماجنا  زا  لبق  ار 
دشابن لکـشم  تیارب  هلئـسم  نیا  لوبق  و  زامن . رخآ  ات  هنوگ  نیمه  دوش ، ءزج  نآ  دراو  دعب  و  دزادرپب ، يدعب  ءزج  يانعم  ۀظحالمب  سپس 

قرغتسم رکف  و  تسا . یلامجا  راک ، ءانثا  رد  لوق  نآ  نایب  ای  لمع و  نآ  ماجنا  ماگنه  تسا و  یلیصفت  راک  لوا  رد  لاعفا  یناعم  دصق  اریز 
. تسا راکذا  نتفایرد 

يرگید  ماقم  راکذا  لاعفا و  قیاقح  ندیمهف  تیفیک  نایب  يارب  و 
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یهلا نوـجعم  نیا  رد  هک  گرزب  راـثآ  بلغا  هک  تسا  نآ  ۀطـساوب  تسا و  رما  نیمه  مه ، راذـگ  زاـمن  فـیلکت  رد  مهم  ۀلئـسم  و  تـسا .
هک تسا  فراعم  عیفر  تاماقم  و  تافـص ، زا  یلاع  تالاح  گرزب و  رارـسا  نیا  رد  رکفت  اب  بلق  اریز  دوشیم ، لصاح  هدش  هداهن  هعیدوب 

ناسنا بلق  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دـیآیم و  لصاح  شیارب  یلعا  توکلمب  تعیبط  ملاوع  یتسپ  زا  یقرت  و  دوشیم ، بلقنم  نوگرگد و 
هک تسا  تالاح  نیمه  و  دوشیم ، اهنآ  زا  رتالاب  تاماقم  ای  توکلم و  ملاع  لـها  زا  نوک ، ملاـع  رارـسا  ینآرق و  قیاـقح  تفاـیرد  ةداـمآ 

. دوشیم لصاح  مه  تالاح  نیا  نودب  نآ  بتارم  زا  یضعب  هچ  رگ  درادیم ، زاب  تارکنم  ءاشحف و  زا  ار  رازگ  زامن 
أـشنم هک  تسا  یتلاح  میظعت  اریز  تشاد ، دهاوخ  هارمه  دشاب  میظعت  هک  ار  موس  رما  نآ  هاوخان  هاوخ  نتفایرد ، ندـیمهف و  زا  هجرد  نیا  و 

نیهوـت مارکا و  لوـبق و  در و  زا  دـهاوخب  هک  هچنآ  ماـجنا  رب  وا  تردـق  اـج و  همه  رد  وا  روـضح  یلاـعت و  قـح  تاذ  تمظع  هب  مـلع  نآ 
وا هک  دـنادب  دـبایرد و  ار  وا  روضح  دربـب و  یپ  دـیوگیم  نخـس  يو  اـب  هک  سک  نآ  تمظعب  شزاـمن  رد  ياهدـنب  هاـگ  ره  و  دـشابیم ،

دناوتیم مه  تفای و  دهاوخ  تسد  وکین  یمارکا  رایسب و  يرجا  هب  تروص  نیا  رد  هک  دریذپب  ار  شتعاط  دیامنب و  وا  رب  یلضفت  دناوتیم 
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، دوشیمن عقاو  لوبق  دروم  لامعا  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دنک  بلط  وا  زا  هناقداص  یتعاط  هناصلاخ و  یلمع  دـنک و  راتفر  وا  اب  شلدـع  اب 
املسم دشاب  هتشاد  یتلاح  نینچ  دتسیایم  زامن  ماقم  رد  هکیسک  رگا  و  دش ، دهاوخ  راتفرگ  وا  باذعب  و  بوجحم ، یهلا  فطل  هاگراب  زا  و 
سدقا تاذ  میظعت  شأشنم  هک  سرت  نیمه  دوب و  دهاوخ  كانمیب  دوخ  رب  طوقـس  سرت  زا  دید و  دـهاوخ  ریطخ  سب  یتیعقوم  رد  ار  دوخ 

تسا  قح 
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هچ ره  هک  دروآ  رظن  رد  شناگدنب  اب  ار  راگدرورپ  راتفر  رازگ  زامن - هاگ  ره  و  دوش ، تیاعر  زامن  رد  دیاب  هک  تسا  يروما  زا  مراهچ  رما 
رارق لمأت  دروم  ار  راگدرورپ  ۀـیلامج  تافـص  ریاس  دـیامنیم و  تمحرم  فطل و  راهظا  اهنآب  ضوع  رد  وا  دـننکیم  وا  ینامرفان  ناگدـنب 

نارفک وا  ناسحا  لباقم  رد  هدز و  رـس  نابرهم  راگدرورپ  نیا  هب  تبـسن  وا  زا  هک  یئاـهاطخ  ناـهانگ و  زا  دوشیم و  راودـیما  شبلق  دـهد 
ياهناگـشش روما  زا  رخآ  رما  ود  ءایح  ءاجر و  نیا  دـنکیم و  ایح  يراسمرـش و  راهظا  هتفگ  خـساپ  هانگ  اب  ار  وا  ياهتبحم  فطل و  هدومن و 

. میتشاد نایب  هک  تسا 
لمع نآ  دزن  مه  شبلق  دراـمگب  تمه  نآ  ماـجنا  رب  یلمع  ماـجنا  ماـگنه  یمدآ  رگا  اریز  تسا ، ناـسنا  تمه  اـهنیا  نیرتمهم  نیلوا و  و 

دروآیم دیدپ  ار  تمه  هچنآ  تسا و  تمه  هناگـشش  ياهتلـصخ  نیا  بابـسا  يادـتبا  نیا  ربانب  دـهاوخن ، هچ  دـهاوخب و  هچ  دوب  دـهاوخ 
يارب نامیا  نیا  هاگ  ره  سپ  تسا ، نآب  یبایتسد  ۀلیـسو  زامن  و  رترادیاپ ، رتهب و  ترخآ  يارـس  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  قیدـصت  نامیا و 

اریز دوشن ، عنام  نآ  لوصح  زا  ایند  تبحم  ایند و  هک  یتروص  رد  دزاسیم ، لصاح  یمدآ  يارب  ار  تمه  نامیا  نیمه  دـش ، لصاح  یمدآ 
ترخآ زا  ار  لد  هک  ار  یئایند  لئاسم  زا  هتسد  نآ  نمؤم  و  دوشن ، تیوقت  ایند  تبحم  زا  ندنک  لد - اب  نامیا  نیا  هک  یمادام  نامیا ، درجم 

اریز تسین ، یفاک  تمه  ءاقب  رد  دنکن  رود  دوخ  زا  تسا  زامنب  هجوت  فالخ  رب  هک  ار  يرکذ  رکف و  ره  و  درادـیم ، لوغـشم  دوخب  زامن  و 
زاب نآ  ریغ  دای  زا  و  دزاسیم ، نآ  هجوتم  ار  بلق  هاوخان  هاوخ  بوبحم  دای  رکذ و  دنکیم و  نآ  دای  رایسب  درادب  تسود  ار  يزیچ  هکیـسک 

مینک  ششوک  هک  مه  هچ  ره  ام  ینیبیم  هک  تسه  مه  نیمه  يارب  درادیم و 
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هکلب [، 1  ] تسا ادـخ  دای  زامن و  ناشتالاح  عیمج  ایند  تبحم  زا  ملاـس  ياـهلد  اـما  و  میناوخب ، ادـخ  ریغ  داـی  نودـب  ار  يزاـمن  میناوتیمن 
. تسین تذل  اهنآ  يارب  یئایند ، ذیاذل  نیا  الصا  و  تسا ، زامن  رد  اهنآ  مشچ  ینشور 

، هکلب دنـشاب  هتـشاد  هدـهاجمب  زاین  نآ  عفر  يارب  هکنیا  ات  دـنرادن  ياهلغـشم  ایند  نیا  رد  و  دسانـشیمن ، یئایند  اهنآ  هکنیا  رتالاب  نیا  زا  و 
یهت بلاق  قوش  زا  دوش ، لفاغ  ادخ  دای  زا  ناشبلق  ياهظحل  رگا  هک  دنتـسه  نینچ  تسا  هدمآ  ۀعیرـشلا  حابـصم  باتک  رد  هچنآ  ربانب  نانیا 
عناوم اما  ادـخ  تبحم  ای  ترخآ و  تبحمب  ایند  تبحم  لیدـبت  ینعی  تسا ، عناوم  عفر  تمه و  بلق ، روضح  رد  هدـمع  نیا  رباـنب  دـننکیم ،

هک تسا  یـسک  لثم  نیا  و  دوشیم ، عفد  لباقم  ۀـبنج  تیوقت  نکـسم و  اب  هک  تسه  مسق  کی  تسا : مسق  ود  رب  عناوم  نیا  بلق ، روضح 
ره ینمؤم  نینچ  دوش ، لفاغ  نآ  زا  دناوتن  لد  دشاب و  هدـش  وا  سفن  کلام  ایند  هک  يدـحب  هن  یلو  دـشاب  شلد  رد  ایند  تبحم  زا  یکدـنا 

ربدت و زا  ار  وا  هک  يزیچ  هکنیا  ات  دیامن  رایتخا  دوخ  يارب  یکیرات  تولخ و  ناکم  زامن  عقوم  و  دنک ، دس  ار  يرهاظ  ساوح  ياههار  هاگ 
شرطاخب تاکلم  رثا  رب  هک  هچنآ  رد  رکفت  زا  سفن  عنم  و  یئایند ، ياههلغشم  عفر  يارب  نیمه  دنیبن ، دونـشن و  درادب  زاب  شزامن  رد  رکفت 

. تسا یفاک  دیآیم 
هاگـشیپ رد  نداتـسیا  و  نآ ، ریطخ  تیعقوـم  و  زاـمن ، تمظع  و  دـشاب ، هداد  ماـجنا  تسیاـبیم  هک  ار  هچنآ  زاـمن  زا  لـبق  هک  یطرـشب  هتبلا 

نکمم  هک  هچنآ  زا  ار  دوخ  بلق  سفن و  دشاب و  شرظن  رد  نآ  در  ای  لوبق و  رطخ  دنوادخ و 
______________________________

[1]
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یب  ناشراک  هّللا  وه  لق  دمحب و  دنزامن  رد  مئاد  هکنانآ  اشوخ 
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رد سفن  ات  دتسیاب  زامنب  سپس  دماشایب  بآ  زامن  زا  لبق  تسا  هنـشت  رگا  الثم  دنادرگ ، غراف  دراد  لوغـشم  دوخب  ار  وا  زامن  ءانثا  رد  تسا 
، دوش لصاح  شیارب  لاب  تغارف  تهج  ره  زا  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  زا  لبق  هکیروطب  دراوم ، ۀیقب  نینچ  مه  و  دـشابن ، بآ  دایب  زامن ، نیح 
دروآ و رظن  رد  الامجا  ار  لمع  لوق و  نآ  ياـنعم  ادـتبا ، رد  دروآیم ، بل  رب  هک  يرکذ  ره  و  دـهدیم ، ماـجنا  هک  ار  یلمع  ره  زاـمن  رد  و 

. دنک لمع  نآ  رد  عورش  مهفت  ربدت و  اب  سپس 
ۀشیر و  دنک ، عطق  ار  طالخا  ضرم و  ۀشیر  هک  دراد  مزال  یلهسم  هکلب  درادن  ياهدیاف  نکـسم  نآ ، عفر  يارب  هک  تسا  یعناوم  مود  مسق 

: دراد رب  رد  ار  اهنآ  همه  هفیرش  ۀیآ  و  تسا ، رایسب  یئایند  قیالع  نیا  هک  دنک  رب  لد  زا  ار  یئایند  قیالع  تاوهش و 
ُعا�تَم َِکل�ذ  ِثْرَْحلا  َو  ِما�ْعنَْألا  َو  ِۀَـمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلا  َو  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِةَرَْطنَقُْملا  ِریِطا�نَْقلا  َو  َنِینَْبلا  َو  ِءاـ�سِّنلا  َنِم  ِتا�وَهَّشلا  ُّبُح  ّنِلل 

ـ�
ِسا َنِّیُز 

. ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ّللا 
�

ُه َو  ا�ْینُّدلا  ِةا�یَْحلا 
نایاپ راهچ  رادناشن و  ياهبسا  هرقن و  الط و  زا  رپ  ياهنابنا  نادنزرف و  نانز و  زا  اهتوهش  یتسود  نامدرم  يارب  دش  هداد  تنیز  همجرت :

. تسا ادخ  دزن  کین  ماجنارس  وکین و  تبقاع  تسا و  ناهج  نیا  ياهالاک  اهنیا  رازتشک ، و 
ماگنه رد  ار  شبلق  ددرگ و  وا  سفن  کلام  قیـالع  نآ  هک  ياهنوگب  دوش  رایـسب  شقیـالع  نوزفا و  ایندـب  تبـسن  شتبحم  هک  سک  نآ  و 

سأر و تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  نانچ  نآ  تبحم  مومذـم و  ایند  نوچ  تسا ، ناطیـش  نایرگـشل  زا  هک  دـنادب  دراد  لوغـشم  دوخب  زامن 
تسا  یهانگ  اطخ و  ره  أشنم 
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ياهتبحم اهتوهـش و  عفر  يارب  هک  یئاهنکـسم  هدـیناود ، هشیر  شدوجو  رـس  تقیقح و  بلق و  قامعا  ات  اـیند  تبحم  هک  ار  یـسک  نینچ 

رد رکفت  زامن و  رد  روضحب  ار  بلق  دهاوخب  هک  هچ  ره  وا  اریز  دشخبیمن  يدوس  تسا  عفان  هتشاذگ  رثا  بلق  یشاوح  رب  اهنت  هک  فیعض 
ياههتـساوخ نآب  یباـیتسد  لیـصحت و  يارب  و  دنـشکیم ، دوخ  فرطب  ار  وا  شیناـسفن  ياههتـساوخ  اهتوهـش و  دراد  او  نآ  لاوقا  لاـعفا و 

دزاـسیم و زاـمن  هجوـتم  ار  شبلق  وا  هتـسویپ  سپ  دـننادرگیم ، لوغـشم  دوـخب  ار  وا  هتفرگ  رارق  هار  نیا  رد  هـک  یعناوـم  عـفر  یناـسفن و 
شیناسفن ياههتـساوخ  تاوهـش و  وا و  نیب  شکاشک  رد  زامن  مامت  و  دـسر ، نایاپب  شزامن  هکنیا  اـت  دنـشکیم ، دوخ  فرطب  ار  وا  تاوهش 

ةرابرد دـهاوخیم  هتـسشن و  یتخرد  ریز  هک  تسا  یـسک  لثم  نیا ، لـثم  و  تسا ، هتـشگ  بلاـغ  وا  رب  ناطیـش  هجیتن  رد  تسا ، هدـش  يرپس 
رکف دناهتـسشن  تخرد  نآ  رب  هک  یئاهکشجنگ  ياهادص  دوش ، عوضوم  نآ  هجوتم  شرکف  دهاوخب  ات  دزادرپب ، رکفتب  صاخ  یعوضوم 

زاب وا  و  دـندرگیم ، زاب  اهکشجنگ  دور  ورف  رکفب  دـهاوخیم  ات  هرابود  زاب  و  دزاسیم ، رود  ار  اهنآ  یبوچ  اـب  وا  دـننکیم ، شوشم  ار  وا 
زاب یلـصا  راک  نآ  زا  ار  وت  هلغـشم  نیا  هک  تفگ  دـیاب  ار  یـسک  نینچ  درذـگیم ، راک  نیا  رد  شتقو  هتـسویپ  دـناریم و  بوچ  اب  ار  اـهنآ 

هک هاگنآ  تسا  هنوگ  نیمه  مه  یناسفن  ياههتـساوخ  اهتوهـش و  ینک ، عطق  ار  تخرد  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  یـصالخ  هار  اـهنت  درادـیم و 
هکنانچ مه  دنکیم  بذج  دوخب  یفلتخم  هوجو  زا  ار  رطاوخ  راکفا و  تشگ ، رایسب  شیاههخاش  دیناود و  هشیر  دوجو  مامت  رد  دش و  يوق 

نیا لصا  و  تسا ، تشز  ياههرطاخ  تسپ و  راکفا  سیطانغم  ۀلزنمب  اهتوهش  نیا  و  دنشکیم ، دوخ  فرطب  ار  اهکشجنگ  گرزب  ناتخرد 
ایند  تبحم  تخرد ،
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. تسا یهانگ  اطخ و  ره  أشنم  سأر و  ایند  تبحم  دومرف : یهلا  میکح  نآ  اذل  و  تسا ،

نآ و لیـصحت  یپ  رد  هتـسویپ  شمه  دـمآ و  رب  یئایند  ياهتنیز  بسک  یپ  رد  دـش و  هتـشرس  اـیند  تبحم  رب  شنطاـب  هک  سک  نآ  سپ 
هک تسا  ایند  نیمه  مه  مومذـم  يایند  هک  تذـل - تبحم و  رطاخب  هکلب  ترورـض  دـحب  هن  مه  نآ  تسا  نآ  لـیمکت  ظـفح و  هب  لاغتـشا 
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معط هک  دـشاب  هتـشاد  عمط  دـیابن  یـسک  نینچ  تسا - يرورـض  یگدـنز  ۀـمادا  يارب  هک  هچنآ  هن  دوش  عنام  ادـخ  دای  رکذ و  زا  ار  یمدآ 
. دبایرد دنـشچیم  دوخ  تاعاط  تادابع و  رگید  زامن و  رد  ایند  رد  نادهاز  هک  نانچ  نآ  ار  وا  اب  تاجانم  تذل  و  دـشچب ، ار  ادـخ  تبحم 
هک تسا  يزیچ  هجوتم  یمدآ  تمه  و  دش ، دهاوخن  رورـسم  لاحـشوخ و  وا  تاجانم  هب  ادـخب و  دوش  لاحـشوخ  ایندـب  هک  سک  نآ  اریز 

جالع دوب و  دهاوخ  وا  هجوتم  شتمه  دـشاب  زامن  رد  رگا  تسا و  وا  یپ  رد  مه  شتمه  دـشاب  ایند  رد  رگا  دـشاب ، نآ  رد  وا  مشچ  ینـشور 
. تسا نیا  لماک 

دیابن ام  لاثما  زجاع  فیعض و  دارفا  دومن و  كرت  تسا  تخـس  راوشد و  هک  هچنآ  رطاخب  دیابن  روسیم  تسا و  نکمم  هک  ار  هچنآ  نکل  و 
كرت هرابکیب  ار  سفن  اب  ةدـهاجم  مینک  رب  دوخ  دوجو  قمع  زا  ار  یناسفن  ياههتـساوخ  اهتوهـش و  هشیر  هرابکیب  میناوتیمن  هکنیا  رطاـخب 

هب بلق  لاغتـشا  ثعاب  هک  هچنآ  میزاس و  زامن  هجوتم  ار  بلق  زامن  ماـگنه  رد  تسا  نکمم  هک  هزادـنا  رهب  هک  تسا  راوازـس  هکلب  میئوگ ،
راک زامن  لامک  ای  و  داسف ، ةدام  ندومن  نک  هشیر  رد  هچ  رگ  اهنکـسم  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و  میئامن . مک  ناکما  دح  ات  دوشیم  ادخ  ریغ 

اسب  هچ  و  تسین ، عفن  زا  یلاخ  یلو  تسین ، زاس 
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تاحفن ضرعم  رد  دهاجم  نوچ  دهد ، رایسب  ةرمث  كدنا  راک  نیمه  و  دریگ ، ندیزو  ناسنا  رب  یهلا  تاحفن  زا  ياهحفن  نیب  نیمه  رد  هک 
ار وا  هک  تسا  نآ  زا  لفاغ  ای  و  ادـخ ، تمحر  زا  سویأم  هک  سک  نآ  فالخب  دوشیم ، عفتنم  رایـسب  نآ  زا  تسا و  یلاـعت  قح - تمحر 

ترـسح شتآ  نآ  رد  دوش و  نوزفا  شترـسح  ترخآ  رد  و  دزاـس ، عیاـض  ار  تصرف  نآ  هک  اـسب  هچ  دوب و  دـهاوخن  نآ  زا  یلماـک  ةرهب 
. درب هانپ  ادخب  يراوخ  نالذخ و  نیا  زا  دیاب  هک  دوش . بذعم 

تسا لکشم  تخس و  رایسب  شنامرد  يرامیب و  نیا  هک  اعقاو  و  میتشاد ، نایب  ام  هک  تسا  نیا  زا  رتلکشم  یبلق  تاروطخ  عفر  ۀلئسم  هتبلا 
شکرت تسا و  يرورـض  ناسنا  یگدـنز  ۀـمادا  يارب  روما  نیا  زا  یـضعب  و  تسا ، یئایند  ياهیگتـسباو  قیالع و  اب  مزالم  تاروطخ  اریز 
يرورض تسا  تعیبط  ملاع  اب  مزالم  هک  یضارما  ضارعا و  زا  عون ، سفن و  ظفح  يارب  هک  یئاهیگتـسباو  قیالع و  نیمه  تسین و  زیاج 
یـصالخ نآ  زا  دـناوتیمن  سکچیه  هک  تسا  رطاخ  نیمهب  دـناشکیم و  فارحنا  هب  ار  ناسنا  دـباییم و  تدـش  هک  تسا  اهنیمه  تسا 

وا رب  لکشم  نیا  عفر  لباقم  رد  ار  دوخ  رارطضا  درب و  هانپ  ادخب  اعقاو  دیاب  تسا و  مزال  گرزب  سب  ياهدهاجم  نآ  عفر  رد  دشاب و  هتشاد 
لد زا  ار  یئایند  تالاغتشا  رطاوخ و  دنک و  لح  ار  لکـشم  نیا  بلق ، رب  تفرعم  ناطلـس  شبات  هیبیغ و  بابـسا  اب  وا  هکنیا  ات  تشاد  هضرع 

. دربب دای  زا  ار  شدوخ  یتح  دیامن و  شومارف  تسا  وا  ریغ  هک  ار  هچنآ  ره  و  دشاب ، ادخ  هجوتم  اهنت  شبلق  هک  ياهنوگب  دیامن  عفد  یمدآ 
روضح  أشنم  هک  دمآ  تسدب  هجیتن  نیا  میتشاد  نایب  ام  هچ  نآ  زا  و 
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لالج و قح و  سدقا  تاذ  تمظع  هب  تفرعم  میظعت ، أشنم  و  تسا ، رازگ  زامن  لامک  تمه و  زامن  لاوقا  لاعفا و  نتفایرد  مهفت و  و  بلق ،
هک تسا  بوبرم  رخـسم و  ياهدـنب  وا  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  و  ود ، نآ  یتـسپ  تسخ و  سفن و  اـیند و  تراـقحب  ملع  و  وا ، يراوگرزب 

، وا دوخ  تایانج  و  دنوادخ ، تمظع  هب  ملع  شأشنم  تبیه : اما  و  دشابیم ، تسین  دوخ  نتخیگنا  رب  تایح و  توم و  ررض و  عفن و  کلام 
نیمه رد  لمأت  هکلب  هدیـسر  یمئاد  تکـاله  باذـع و  زا  يدـنوادخ  ناطلـس  تدـش  رهق و  راـثآ  زا  هتـشذگ  مما  هب  هک  هچنآ  رد  رکفت  و 

، يراودـیما ءاجر و  أشنم  و  دـشابیم . دـناهدومن  لمحت  ار  اهنآ  ادـخ  ياضر  رطاخب  اـهنآ  هدیـسر و  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  هب  هک  یئاـیند  بئاـصم 
هکنیا زا  وا  تاذ  يانغ  و  وا ، تردق  شـشخب و  دوج و  وفع و  مرک و  ناگدـنب و  اب  هلماعم  رد  وا  تیانع  قفر و  دـنوادخ و  فطل  هب  تفرعم 

بلط ار  وا  هک  سک  ره  دراد و  یشیپ  شبضغ  رب  قح  سدقا  تاذ  تمحر  هکنیا  و  دوش ، وا  هجوتم  يررـض  راک  اطخ  ناگدنب  تیـصعم  زا 
. دشابیم نیدحوم  نینمؤم و  اب  شیوکین  راتفر  قح و  ترضح  ۀیلامج  تافصب  تفرعم  هصالخ  دنام و  دهاوخن  باوجیب  دنک 

ریـصقت رگید  فرط  زا  دراد و  ناگدـنب  ندرگ  رب  وا  هک  یقح  و  وا ، ياـهتمعن  راـگدرورپ و  تمظعب  تـفرعم  ءاـیح ، يراسمرـش و  أـشنم  و 
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ءاـیح و رد  هاوخاـن ، هاوخ  روما  نیا  هب  هجوت  اریز  تسا ، راـگدرورپ  روضح  سفن و  بویع  لـمع و  تاـفآب  هجوت  و  وا ، هب  تبـسن  ناگدـنب 
تیاـهن هک  گرزب  یناطلـس  رـضحم  رد  ار  دوخ  دـشاب و  هتـشاد  روما  نیا  هب  هجوت  یـسک  هک  دوشیم  روـطچ  و  دراذـگیم ، رثا  يراـسمرش 

اب  تسا  هاگآ  وا  نطاب  ءوس  ریصقتب و  هک  یلاح  نیع  رد  و  هتشاد ، لوذبم  وا  هب  هدنب  رمع  تدم  مامت  رد  ار  ماعنا  ناسحا و 
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شاهبوت لوبقب  دـناوخیم و  ارف  دوخ  يوسب  تشگزاب  هبوت و  هب  ار  وا  زاب  اطخ  همه  نآ  لباقم  رد  يرابدرب  اب  هدومن و  واب  يور  يراوگرزب 
زا تمحرم  فطل و  همه  نیا  زا  دـنیبیم ، لسک  وا  توعد  خـساپ  هب  ماـیق  زا  هدومن ، تداـع  هاـنگ  هب  هک  ار  دوخ  سفن  وا  دـهدیم و  هدـعو 

. دنکن ایح  يراسمرش و  راهظا  دوخ ، فرط  زا  ندینادرگ  يور  هانگ و  اطخ و  همه  نیا  و  وا ، فرط 
زا یضعب  اب  هک  تسا  یتیصوصخ  زامن  ءازجا  زا  یـضعب  يارب  هچ  رگ  تسا ، زامن  ۀمه  ۀمزال  میتشاد  نایب  ام  هک  ياهناگـشش  لاصخ  نیا  و 

عوکر مایق و  لاح  و  تسا ، ود  نآ  ریغ  زا  رتبسانم  ءاجر  ءایح و  اب  مالـس  دهـشت و  تلاح  لاثم ، ناونعب  دراد ، يرتشیب  بسانت  لاصخ  نیا 
نآب صوصخم  یلاح  نآ ، لاعفا  لاوقا و  زا  لعف  لوق و  ره  زامن و  ءازجا  زا  ءزج  ره  يارب  و  تسا ، رتبسانم  فوخ  میظعت و  اـب  دوجـس ، و 
يارب نینچ  مه  تسه ، تفـص  ود  نیا  اب  بسانم  یتلاح  اب  مزالم  دـنکیم  حـیبست  دـیوگیم و  دـمح  هکنآ  يارب  هیزنت  دـمح و  الثم  تسه ،

هچ ره  و  تسا ، ادخ  زا  اهتمعن  عیمج  هک  تسنیا  شیانعم  هّلل . دمحلا  یتفگ  وت  رگا  و  تسا ، مزال  صالخا  دبعن . كایا  دیوگیم : هکیـسک 
نتفگ ماگنه  و  دـشاب ، دوشیم  يراج  تنابز  رب  هچنآ  اب  قفاوم  مه  تبلق  هک  تسنیا  نتفگ  نیا  ۀـمزال  تسا و  وا  يارب  تسه  ءانث  دـمح و 

مه و  دـیوگیمن ، قلمت  یتمعن  بلج  يارب  رگید  دـشاب  نینچ  شلاح  یـسک  رگا  و  طیاسو ، زا  هن  ینادـب  وا  زا  ار  اهتمعن  ماـمت  هّلل ، دـمحلا 
. هّللا ءاش  نإ  تشاد  میهاوخ  نایب  زامن  ءازجا  زا  ءزج  ره  زا  ثحب  ماگنه  ار  نآ  لیصفت  يدوز  نیمهب  هک  زامن ، لاوقا  لاعفا و  ۀیقب  نینچ 
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« ندومن هلبقب  ور  نایب  رد   » لصف

نیا زا  تسا و  ناسکی  وا  هطاحا  یلاعت و  قح  دوجوب  تبـسن  اهناکم  عیمج  هک  دـشاب  هتـشاد  تفرعم  تقیقح  نیاـب  نمؤم  هک  تسا  راوازس 
هک دراد  ار  نیا  ياضتقا  وا  فطل  تسا و  یهجو  ملاع  نآ  لها  هب  ۀبـسنلاب  یملاع  ره  رد  وا  يارب  نکل  و  تسا ، یکی  تاـهج  عیمج  تهج 

ار شاهناخ  اذل  و  تسا . هدومن  فرشم  فیرشت  نیا  هب  ار  ام  بولق  هکنانچ  دزاس . فرشتم  دوخ  يوسب  هجوت  فرش  هب  ار  ام  ياهندب  یتح 
وا هک  تسا  انث  دـمح و  فطل  همه  نیا  رب  ار  وا  و  دـشاب ، وا  هب  امهجوت  بلق  ندـب و  اب  و  نطاب ، رهاظ و  رد  اـت  دیناسانـش  اـمب  نیمز  نیا  رد 

درادن یلیلد  نتخاس  وا  هجوتم  ار  بلق  زامن  رد  و  ندومن ، ادخب  ور  ار  لد  هک  ینک  مهوت  نینچ  هک  ادابم  و  تسا ، شیاتـس  دـمح و  راوازس 
زا رتمهم  ادـخب  ار  نطاب  هجوت  هکلب  و  دـنقفتم ، رما  نیا  موزل  رب  یگلمج  هک  ینیبیم  ینک  هعجارم  لقع  تنـس و  باـتک و  هب  رگا  هک  اریز 

هجوت ادخ  رما  هب  اهنت  ندینادرگ و  يور  روما  ریاس  زا  ندـیرب و  اج  همه  زا  هک  يرادـنپیم  ایآ  دـننادیم ، هبعک  تمـسب  ندـب  ندروآ  يور 
هک رهاوظ  نیا  و  تسا ، رتمهم  همه  زا  نیا ، هکلب  دـشاب  نینچ  هک  تاهیه  تسا ؟ هدـشن  هتـساوخ  وت  زا  نتـشاد  وا  يوس  لد  يور  ندومن و 

نآب  هجوت  رطاخب  هدش  رما  نادب  ینیبیم 
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حراوج و طبـض  نیمه  تسا  هتفهن  هبعک  تمـسب  ندومن  يور  هب  رما  تمکح  رد  هک  ياهلئـسم  نیرتمهم  دیاش  تسا و  ینطاب  یبلق و  روما 
رد حراوج  ءاضعا و  رگا  اریز  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  شمارآ  بلق  هجیتن ، رد  ات  تسا  تهج  کی  رد  اهنآ  ندومن  ادیپ  تابث  ندـب و  ءاضعا 

تایآ عیمج  و  دنام . دهاوخ  زاب  یلاعتیراب  هاگشیپ  رد  روضح  أدبم و  کیب  هجوت  زا  اهنآ  عفن  هب  مه  بلق  دشاب  تکرح  رد  فلتخم  تاهج 
موزل ۀلدا  زا  امامت  دراد  دـیکأت  قح  سدـقا  تاذ  هاگـشیپ  هب  ندروآ  يور  لابقا و  ادـخب و  هجوت  وا و  ياوقت  و  ادـخ ، دای  رب  هک  یتایاور  و 

. تسا یبلق  هجوت 
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نداتسیا هبعک  تمسب  نتفرگ و  رب  تاهج  ریاس  زا  ار  يور  اب  زج  ندب ، رهاظ  ندومن  هلبقب  ور  لابقتسا و  هک  هنوگ  نامه  هکنیا  رگید  بلطم 
تسا و ادـخ  ریغ  هک  هچنآ  ره  زا  لد  نتخاس  غراف  زیچ و  همه  زا  فارـصنا  هب  زج  ادـخب  مه  بلق  ندروآ  يور  لابقا و  دریذـپیمن ، ققحت 

. دوشیمن مامت  نتشاد ، دایب  ار  ادخ  اهنت  و  اهنآ ، یشومارف 
دوب دهاوخ  يزور  نوچمه  زامن ، زا  سپ  دشاب  وا  هجوتم  ادخ و  اب  شبلق  اوه و  دتسیا و  زامنب  ياهدنب  هاگ  ره  هک  تسا  يوبن  ثیدح  رد  و 

. تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  هک 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  ۀعیرشلا  حابصم  باتک  رد  و 

تـسد وش و  سویأـم  دنتـسه ، لوغـشم  نادـب  ناـمدرم  هک  هچنآ  قلخ و  زا  تسا و  اـیند  رد  هک  هچنآ  اـیند و  زا  يداتـسیا  هلبقب  ور  هاـگ  ره 
، نک هدهاشم  ار  ادخ  تمظع  تدوجو  رس  ناهن و  رد  امن و  یلاخ  درادب  لوغشم  دوخب  ادخ  دای  زا  ار  وت  هک  هچنآ  ره  زا  ار  تبلق  و  يوشب ،

: دیامرفیم شاهراب  رد  دنوادخ  هک  اج  نآ  روایب  دایب  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  ار  تنداتسیا  و 
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. ِّقَْحلا ُمُها�لْوَم  ّللا 
�

ِه َیلِإ  اوُّدُر  َو  ْتَفَلْسَأ  ا�م  ٍسْفَن  ُّلُک  اُوْلبَت  َِکلا�نُه 
قحب تسا  ناشیالوم  تسرپرـس و  هک  ادـخ  يوسب  همه  و  دـیامزایب ، تسا  هداتـسرف  شیپ  هک  ار  هچنآ  ره  سک  ره  هک  تسا  اجنیا  همجرت :

. یهتنا تسیاب : وا  هاگشیپ  رد  ءاجر  فوخ و  مدق  اب  و  دنوش . هدینادرگ  زاب -
ره دارم  اریز  دشاب  فصتم  تفـص  ود  نیا  هب  هتـسویپ  هک  تسیابیم  نمؤم  تسا و  يریخ  ره  لصا  ءاجر  فوخ و  نامیا ، زا  سپ  میوگیم ،

لیـصحتب زج  نیا  و  تسا ، وا  اب  سنا  راگدرورپ و  ءاقل  لثم  نمؤم ، دزن  تداعـس  نیمادـک  و  تسا ، تداعـسب  یباـیتسد  اـیند  نیا  رد  یـسک 
رکف ماود  دیاین و  تسدب  رکف  ماودب  زج  تفرعم  ددرگن و  ناسنا  بیـصن  تفرعم  زا  سپ  زج  وا  تبحم  لیـصحت  و  دوشن ، لصاح  وا  تبحم 

تاوهـش و یتسود  تفلا و  عطق  یئایند و  لغاشم  زا  شیوخ  نتخاس  رودب  زج  رکف  رکذ و  و  دوشیمن ، لصاح  ادخ  دای  رکذ و  اب  زج  ابلاغ 
ياههشیر ندـنکرب  و  دـیآیمن ، تسدـب  لد  زا  یئایند  ياههتـساوخ  ایند و  تبحم  ندـنک  اب  زج  نیا  و  دوشن ، مهارف  یناـسفن  ياههتـساوخ 

. دریذپیمن ققحت  ءاجر  فوخ و  اب  زج  مه  ربص  دوشیمن و  لصاح  اهنآ  لباقم  رد  ربصب  زج  نآ ، تاوهش  ایند و  تبحم 
عقاو هدـنیآ  رد  هک  يدـنیاشوخان  رما  راظتنا  رطاخب  نآ  نتخوس  قارتحا و  بلق و  ندیـشک  درد  ملأت و  زا  تسا  ترابع  فوخ  تقیقح  اـما 
نیب هکلب  تسین ، ءاجر  فوخ و  نیب  یتافانم  و  یتداعـس ، نداد  تسد  زا  نادـقف و  ای  تسا و  یتواقـش  لوصح  ای  هورکم  نیا  لاح  دوشیم ،

. تسا فوخ  اب  نما  و  يراودیما ، ءاجر و  اب  يدیما  ان  طونق و  دراد ، تافانم  رگیدکی  اب  هک  هچنآ  و  تسا ، مزالت  ود  نیا 
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. نآ ببس  زا  هاگ  و  تسا ، فئاخ  ناسنا  دوشیم  جنر  درد و  ثعاب  هک  هچنآ  دوخ  زا  هک  دوشیم  هاگ  فوخ  اما 
زاب و  هانگ ، رفک و  لثم  مود  و  ترخآ ، رد  هچ  ایند و  رد  هچ  دوشیم  باذـع  اهنادـب  ناسنا  هک  اههجنکـش  اهباذـع و  رگید  شتآ و  لثم  لوا 

. تسین ناسکی  مسق  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  نیفئاخ  فوخ 
نآ و تارکـس  گرم و  زا  شـسرت  فوخ و  یهاگ  و  تسا ، ناساره  ایند  نیا  رد  تبوقع  لیجعت  زا  نمؤم  هک  دوشیم  هاـگ  سپ  لوا ، اـما 
زا یهاگ  و  دـنروآ ، رب  اهروگ  زا  رـس  ناگدرم  هک  هظحل  نآ  زا  یهاگ  و  ربق ، رد  لاؤس  زا  یهاگ  و  نآ ، یکیراـت  یگنت و  تشحو و  ربق و 

تحاضف و زا  یهاگ  و  دنوادخ ، رب  ۀضرع  ءایح  زا  یهاگ  و  طارـص ، زا  یهاگ  و  باسح ، زا  یهاگ  و  نآ ، فقاوم  تمایق و  ساره  لوه و 
نوخ و كرچ و  موقز و  اهبرقع و  اـهرام و  منهج و  شتآ  زا  یهاـگ  و  دوش ، ـالمرب  اـهیتشز  دور و  يراـنکب  اـههدرپ  هک  هاـگنآ  یئاوسر 
و مئاد ، میظع و  کـلم  میعن و  راد  تشهب و  زا  تیمورحم  زا  یهاـگ  و  نآ ، ياـهریجنز  لـغ و  نـینهآ و  ياـهکتپ  و  ناـشوج ، ياـهبآ 
تمایق و يارحـص  رد  فوقو  زا  سرت  لثم  دوب  كانمیب  نآ  زا  تسیابیم  هکیدراوم  رگید  اـی  و  ترخآ ، رد  ماـقم  هجرد و  صقن  زا  یهاـگ 

. یلاعت قح  بضغ  زا  فوخ  و  باجح ، فوخ  و  هدنب ، زا  یلاعت  قح  ضارعا  فوخ 
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توهـش و هدمآ و  رد  هکلم  تروصب  شیارب  هک  یناهانگ  زا  یهاگ  هداد و  ماجنا  هک  تسا  يرئابک  زا  ناسنا  سرت  یهاگ  مود : دروم  اما  و 
وا هب  هک  يدایز  ياهتمعن  ۀطـساوب  ادخ  زا  يربخیب  زا  یهاگ  و  وا ، رب  نامدرم  قوقح  زا  یهاگ  و  هدـیناود ، هشیر  شدوجو  رد  هک  یبضغ 

یهاگ  و  دنوادخ ، بضغ  ماد  رد  ندش  راتفرگ  كدنا  كدنا  جاردتسا و  زا  فوخ  ای  و  هدش ، هداد 
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تـسار هار  زا  جاجوعا و  زا  ای  و  یلدگنـس ، تواسق و  زا  یهاگ  و  هبوت ، نتـسکش  زا  و  هبوت ، زا  لبق  گرم  ندیـسر  ای  و  هانگ ، رد  عوقو  زا 
و دشابیم . تاجانم  در  تادابع و  لوبق  مدع  زا  ای  و  تلفغ ، زا  ای  تیصعم ، لاح  رد  وا  ياهیناهنپ  رب  دنوادخ  عالطا  زا  ای  و  ندش ، فرحنم 

شیورین هوق و  فعـض  زا  ای  و  کیدعـس ، کیبل و ال  دیآ ال  باوج  دناوخب و  ار  ادخ  وا  هک  ادابم  هک  تسا  كانمیب  نیا  زا  هک  دوشیم  هاگ 
. تسا كانمیب  دوخ  رب  شراک  ۀمتاخ  ءوس  زا  ای  و  ادخ ، قوقح  مامتب  ءافو  زا 

تـسار ناراـکزیهرپ و  داـهز و  داـبع و  و  ناراـکهانگ ، نیحلاـط و  و  ناراـکوکین ، نیحلاـص و  و  ناـمیا ، رد  نیقباـس  زا  کـی  ره  فوخ  و 
. دراد فالتخا  رگیدکی  ای  فواخم  نیا  زا  کی  ره  رد  نافراع  نارادرک و 

ياهلد تضایر  لاعتم  يادخ  و  اهنآ ، زا  یـضعب  زا  اصوصخ  دنناساره ، اهـسرت ، فواخم و  ۀـمه  زا  راگدرورپ  لماک  ناگدـنب  هک  نادـب  و 
و تمایق ، رد  فوقو  زا  سرت  دنکانمیب  نآ  زا  زیچ  همه  زا  رتشیب  نانیا  هک  هچنآ  و  دراد ، هدهعب  دوخ  ینامز  ره  رد  ءاجر  فوخ و  اب  ار  اهنآ 

. دشابیم دوش  اهنآ  راک  ۀمتاخ  ءوس  هب  رجنم  هکیاهقباس  و  اهنآ ، زا  لاعتم  يادخ  ندینادرگ  يور  ضارعا و 
نم دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اذل  دوب و  دهاوخ  رتشیب  وا  زا  مه  شسرت  دشاب  رتشیب  ادخب  شتفرعم  ملع و  هک  سک  ره  هک  نادب  و 

رس هب  هکلب  اهنیا  دوخ  رطاخب  هن  دنسرتیم  ادخ  زا  فواخم  نیا  عیمجب  راگدرورپ ، لماک  ناگدنب  و  مسرتیم ، ادخ  زا  رتشیب  امـش  ۀمه  زا 
: دیامرفیم هک  هفیرش  ۀیآ  نیا 

لوغـشم ناشفوخ  ياضتقم  زا  ار  اهنآ  لاعتم  دـنوادخ  یهاـگ  و  درادـیم . رذـح  رب  نتـشیوخ  زا  ار  امـش  دـنوادخ  ُهَسْفَن ** ّللا 
�

ُه ُمُکُرِّذَُـحی  َو 
یضعب  اذل  و  درادیم ،
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تالاح نیا  رد  هک  دـیآیم  بلاغ  اهنآ  رب  فوخ  ءاجر و  یهاگ  و  دوشیمن ، هدـهاشم  اهنآ  زا  فوخ  راثآ  تالاح ، یـضعب  رد  ای  و  اهنآ ، زا 

روهظ اهنآ  زا  یـضعب  رد  یهاگ  و  دزاسیم ، ناریح  ار  لوقع  دـنکیم و  هراـپ  هراـپ  ار  اـهلد  هک  دوشیم  هدـهاشم  اـهنآ  زا  یئاـهزیچ  هک  تسا 
. تسا يراودیما  ءاجر و  قیاقح  زورب  زا  شیب  فوخ  ناطلس 
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« نآ تلیضف  فوخ و  موزل  نایب  رد   » لصف

: دیامرفیم نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
. ُهَّبَر َیِشَخ  ْنَِمل  َِکل�ذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ّللا 

�
ُه َیِضَر 

. دسرتب شیادخ  زا  هک  تسا  یسک  يارب  ماقم )  ) نیا و  دندونشخ ، ادخ  زا  نانآ  تسا و  دونشخ  نانآ  زا  ادخ  همجرت :
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 

. ُءا�مَلُْعلا ِهِدا�بِع  ْنِم  ّللا 
�

َه یَشْخَی  ا�مَّنِإ 
. دنراد فوخ  دنمشناد  ناگدنب  اهنت  ادخ  زا  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
. درادیم رذح  رب  شدوخ  زا  ار  امش  ادخ  و  ُهَسْفَن **. ّللا 

�
ُه ُمُکُرِّذَُحی  َو 
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: دیامرفیم زاب  و 
. دیریگ اورپ  ادخ  زا  تسا  هتسیاش  تسیاب و  هک  نانچ  نآ  ِِهتا�ُقت . َّقَح  ّللا 

�
َه اوُقَّتا 

: دیامرفیم و 
. دیسرتب نم  زا  ِینْوَشْخا . َو 
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: دومرف هک  تسا  هدیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  و 
. تسا ادخ  زا  فوخ  تمکح  سأر  هّللا . ۀفاخم  ۀمکحلا  سأر 

: هک هدش  تیاور  و 
. اینّدلا نع  هسفن  تخس  هّللا  فاخ  نم  هّللا و  فاخ  هّللا  فرع  نم 

. دشورفن نازرا  ایندب  ار  نتشیوخ  دسرتب  ادخ  زا  هک  سک  نآ  دسرتیم و  وا  زا  دسانشب  ار  ادخ  هک  سک  نآ 
: هک هدش  تیاور  و 

. هّللا نم  فوخلا  ةّدش  ةدابعلا  نم  ّنا 
. تسا ادخ  زا  فوخ  تدش  تادابع  ۀلمج  زا 

: هک هدش  تیاور  و 
يروآ ماـن  فرـش و  رادتسود  تسا  كاـنمیب  فئاـخ و  هک  سک  نآ  براـهلا  فئاـخلا  بلق  یف  ناـنوکی  ـال  رکّذـلا  فرّـشلا و  ّبح  ّنا 

. دوب دهاوخن 
: هک هدش  تیاور  و 

حبـصی وهف ال  کلاهملا  نم  هیف  هل  بسکی  ام  يردی  یقب ال  دق  رمع  هیف و  هّللا  عنـص  ام  يردی  ال  یـضم ، دق  بنذ  نیتفاخم : نیب  نمؤملا  ّنا 
. فوخلا ّالا  هحلصی  افئاخ و ال  الا 

یقاب وا  زا  هک  يرمع  رگید  و  دنکیم . هلماعم  هچ  وا  اب  ادخ  دـنادیمن  هدز و  رـس  وا  زا  هک  یهانگ  زا  سرت  یکی  تسا ، فوخ  ود  نیب  نمؤم 
. تسین فوخ  رد  زج  وا  لاح  حالص  تسا و  كانمیب  هتسویپ  وا  سپ  دمآ ، دهاوخ  شیپ  وا  يارب  یکلاهم  هچ  نآ  رد  هک  دنادیمن  هدنام و 

: هک هدش  تیاور  و 
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. وجری فاخی و  امب  الماع  نوکی  یّتح  ایجار  افئاخ  نوکی  و ال  ایجار ، افئاخ  نوکی  یّتح  انمؤم ، نمؤملا  نوکی  ال 
دنیزگ يرود  دسرتیم  نآ  زا  هچنآ  زا  هکنیا  رگم  تسین  راودیما  كانمیب و  و  دـشاب ، راودـیما  و  كانمیب ، هکنیا  رگم  تسین  نمؤم  نمؤم ،

. دنک لمع  تسا  راودیما  هچنادب  و 
: هک هدش  تیاور  و 

. فخی مل  نم  ءیش و  ّلک  هنم  هّلل  فاخا  هّلل  فاخ  نم 
. ءیش ّلک  نم  هّللا  هفاخا  هّللا 

. دزاسیم كانمیب  زیچ  همه  زا  ار  وا  ادخ  دسرتن  ادخ  زا  هک  سک  نآ  و  دناسرتیم ، وا  زا  ار  زیچ  همه  ادخ  دسرتب  ادخ  زا  هک  سک  ره 
: دومرف رامع  نبا  قاحسا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

ّمث کیری  ّهنا  ملعت  تنک  نا  ترفک و  دـقف  کیری  ّهنا ال  يرت  تنک  ناف  كاری ، ّهناـف  هارت  ـال  تنک  نا  هارت و  کـناک  هّللا  فخ  قاحـسا  اـی 
. کیلإ نیرظانلا  نوهأ  نم  هتلعج  دقف  ۀیصعملاب  هل  تزرب 
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وت وا  هک  يرادنپیم  نینچ  رگا  سپ  دنیبیم ، اروت  وا  ینیبیمن  ار  وا  وت  رگا  ینیبیم و  ار  وا  ایوگ  هک  سرتب  ادـخ  زا  نانچ  نآ  قاحـسا  يا 
رتتسپ ياهدننیب  ره  زا  ار  وا  ینک  تیـصعم  ار  وا  بلطم  نیا  هب  ملع  اب  دنیبیم و  ار  وت  وا  هک  ینادب  رگا  و  يدش ، رفاک  قیقحتب  دنیبیمن  ار 

. ياهدروآ باسح  هب 
. دسرتیمن وت  زا  هنوگچ  دسانشیم  ار  وت  هکیسک  زا  تسا  بجع  وت : ياهزنم  دیامرفیم : اهاعد  زا  یکی  رد  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  و 

- ایرد دوش  هتخیر  ادخ  فوخ  زا  هک  یکشا  ةرطق  هک : هدش  تیاور  و 
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رب یـسگم  رـس  ةزادناب  ول  یکـشا و  ةرطق  ادـخ  سرت  زا  هک  تسین  ینمؤم  چـیه  هک  هدـش  تیاور  زاب  و  دـنکیم ، شوماخ  ار  شتآ  زا  یئاه 
. دزاس مارح  شتآ  رب  ار  وا  ادخ  هکنیا  رگم  دوش  يراج  شاهرهچ 

. دزیریم دنریگ  رب  هخاش  زا  هک  تخرد  گرب  نوچمه  شناهانگ  دزرلب  ادخ  فوخ  زا  نمؤم  بلق  هاگ  ره  هک  هدش  تیاور  و 
هظعومب حبـص  زامن  زا  سپ  يزور  دوب  قارع  رد  هک  هاگنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : هک  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

: دومرف سپس  تخادنا  هیرگب  مه  ار  نارگید  تسیرگ و  ادخ  فوخ  زا  تخادرپ و 
هکیلاح رد  دندرکیم  بش  دـندومنیم و  حبـص  هک  مراد  دایب  ار  یماوقا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  ملیلخ  دـهع  زا  هک  دـنگوس  ادـخب 

ار بش  دوبیم  رتش  يوناز  نوچ  هدجس  رثا  رب  اهنآ  یناشیپ  هدیبسچ و  تشپ  هب  یگنسرگ  زا  اهمکـش  ناشیرپ و  ناشلاوحا  و  هتفرگ ، اههرهچ 
دوخ يادـخ  اب  دـنداهنیم و  كاخب  یناشیپ  یهاگ  دنداتـسیایم و  یهاگ  دـندروآیم  زورب  ناـشراگدرورپ  يارب  ماـیق  هدجـس و  لاـح  رد 

هک مدـیدیم  ار  اهنآ  لاوحا  نیا  ۀـمه  اـب  ادـخب  دـنگوس  دنتـساوخیم  وا  زا  شتآ  زا  ار  شیوخ  يدازآ  دـندوب و  تاـجانم  وگتفگ و  مرگرس 
. دنناساره كانمیب و 

اهنآ دزن  هاگ  ره  تسا  اهنآ  شوگ  رد  شتآ  ندش  هتخورفا  يادص  ایوگ  هک  دـندوب  نانچ  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  و 
. دناهدروآ زورب  تلفغ  رد  ار  بش  ایوگ  هک  دندوب  نانچ  دندشیم و  مخ  تخرد  نوچ  دشیم  هدرب  ادخ  مان 

. تفر یلاعت  قح  تمحر  راوجب  هک  هاگنآ  ات  دشن  هدید  نادنخ  ترضح  نآ  رگید  هک  دوب  هبطخ  نیا  زا  سپ  دیوگیم  يوار 
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یتکراشم ار  نارگید  هک  تسا  يرترب  یلعا و  قیفر  ار  نانیا  دنسرتیم  ادخ  زا  هکیناسک  اما  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ثیدح  رد  و 
. تسین نآ  رد 

هک هدش  تیاور  و  ددرگ . زاب  ناتـسپ  هب  هرابود  ریـش  هکنیا  رگم  دوشن  شتآ  لخاد  دیرگب  ادـخ  فوخ  زا  هک  سک  نآ  هک  هدـش  تیاور  و 
. تسین دوش  هتخیر  ادخ  هار  رد  هک  ینوخ  ةرطق  دشاب و  ادخ  سرت  زا  هک  یکشا  ةرطق  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  ياهرطق  چیه 

هیاس نانآ  رب  تسین  وا  ۀیاس  زج  ياهیاس  هکیزور  رد  ادخ  هک  دناهفئاط  تفه  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  زا  و 
. دوش کشا  زا  رپ  شنامشچ  سرت  زا  دنک و  ادخ  دای  هک  سک  نآ  یکی  هلمج  زا  دنکفا 

ادخلوسر تخاس  سوبحم  هناخ  رد  ار  وا  سرت  نیا  هک  ياهنوگب  دش  بلاغ  وا  رب  ادخ  تیشخ  فوخ و  راصنا  زا  یناوج  هک  هدش  تیاور  و 
وا تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تسیرگیم  وا  هکیلاـح  رد  دـش  دراو  وا  رب  دـمآ و  وا  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ار رس  يزور  هکنیا  ات  دومنن  دنلب  نامسآ  فرطب  ار  شرـس  لاس  لهچ  هک  هدش  لقن  نیفئاخ  زا  یـضعب  زا  و  درک . میلـست  نیرفآ  ناجب  ناج 
زا دیـشکیم  دوخ  ندب  رب  تسد  اهبـش  دمآ . دراو  شمکـش  رب  یتحارج  داتفا و  ياپ  زا  هک  دـش  بلقنم  نانچ  نآ  سپ  دومن  نامـسآ  فرطب 

نیا تفگیم  دیسریم  اهنآ  رب  یئالب  ای  یقرب و  دعر و  ای  يداب  دندشیم و  راتفرگ  یتبیصمب  مدرم  رگا  دشاب و  هدش  خسم  ادابم  هکنیا  سرت 
ۀـشوگب تاقوا  لالخ  رد  اهنآ  زا  یـضعب  و  دـندشیم ، تحار  اهالب  نیا  زا  نامدرم  مدرمیم  رگا  دیـسر  اهنیاب  الب  نیا  هک  تسا  نم  رطاـخب 

. تسا هتشگن  هایس  شناهانگ  رثا  رب  شاهرهچ  هک  دوش  نئمطم  ات  تسیرگنیم  شاینیب 
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مرگ  رایسب  ياهزور  زا  یکی  رد  هک  هدومن  تیاور  سلاجم  بحاص 
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يور رب  دروآ و  نوریب  ار  شیاـههماج  دـمآ و  هک  دـید  ار  يدرم  هاـگان  دوـب  هداتـسیا  یتـخرد  ۀـیاس  رد  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخلوسر 
یباذع نآ  شچب ، سفن  يا  تفگیم  داهنیم و  اهگیر  يورب  ار  دوخ  تشپ  مکش و  هرهچ و  دومن و  ندیطلغ  هب  عورـش  نابایب  غاد  ياهگیر 

، تسیرگنیم هرظنم  نیاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  مناـشچیم و  وتب  نم  هک  تسا  نیا  زا  رتتخـس  یلیخ  هدومن  هداـمآ  تیارب  ادـخ  هک 
دومرف واب  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  دومن و  هراشا  واب  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دورب  هک  دیـشوپ  ار  دوخ  ياهـسابل  درم  نآ  سپس 

سپ تشاد ، او  راک  نیا  رب  ارم  ادخ  زا  سرت  تفگ  درم  نآ  دنک  نانچ  هک  ماهدیدن  ار  سکچیه  هک  يدرک  يراک  زورما  وت  ادـخ  ةدـنب  يا 
قح هک  هنوگ  نامه  وت  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسا . رتگرزب  رتتخـس و  نیا  زا  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  هک  شچب  متفگ  مسفن  هب 
يا دومرف : دومن و  دوخ  باحـصاب  ور  سپـس  دـنکیم . تاـهابم  نامـسآ  لـها  رب  وت  دوجوب  تیادـخ  يدیـسرت و  وا  زا  تسا  ادـخ  زا  سرت 

ام رما  اهلاراب  تفگ : وا  دندش  وا  کیدزن  سپ  دنک  اعد  امـش  يارب  ات  دیوش  دوخ  تسود  نیا  کیدزن  دـیتسه  رـضاح  اج  نیا  رد  هکیناسک 
. امرف ام  لزنم  ار  تشهب  نادرگ و  ام  ۀشوت  ار  يوقت  هد و  رارق  تیاده  رب  ار 

تسیرگیم و تفگیم  نخس  هک  سک  نآ  نانخس  زا  دشیم و  رـضاح  ظعو  سلجم  رد  هیلع  هّللا  ۀمحر  ینرق  سیوا  هک  هدش  تیاکح  و 
، هناوید دنتفگیم  دندشیم و  ناور  وا  یپ  رد  مدرم  دومنیم و  ندـیود  هب  عورـش  دـشیم و  اپ  رب  دزیم و  يدایرف  دینـشیم  شتآ  مان  نوچ 

. هناوید
: دیامرفیم هدومن و  نایب  مامه  هب  باطخ  فورعم  ۀبطخ  نآ  رد  ار  دوخ  نایعیش  سرت  فوخ و  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  و 

حاورا  ياهظحل  هدش  نیعم  اهنآ  يارب  هک  ینیعم  لجا  دوبن  رگا  سپ 
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قلاخ تشگ  گرزب  هاکناج . باذـع  نآ  زا  سرت  باوث و  راگدرورپ و  ءاقل  هب  اـهنآ  قاـیتشا  رطاـخب  تفرگیمن  رارق  ناشیاهندـب  رد  اـهنآ 
هدید ار  تشهب  هک  تسا  یـسک  نوچ  مه  تشهب  اب  نانیا  لاح  دمآ . کچوک  اهنآ  مشچ  رد  تسا  وا  ریغ  هچنآ  ره  سپ  اهنآ  دزن  رد  لاعتم 
يزور دـنچ  تسا ، بذـعم  نآ  رد  هدـید و  مشچب  ار  خزود  هـک  تـسا  یـسک  نوـچمه  خزود  اـب  ناـشلاح  هدز و  هـیکت  نآ  ياـهتخت  رب  و 

یلو تسا  هدرک  يور  اهنآب  هدومن و  اهنآ  ةدارا  ایند  دروآ ، لابندـب  ینالوط  یتحار  اـهنآ  يارب  ربص  نیا  و  دـندومن ، هشیپ  ربص  تماقتـسا و 
. دنروآیم رد  ياپ  زا  دنزاسیم و  زجاع  ار  وا  اهنآ  دشاب  اهنآ  یپ  رد  دنک و  بلط  ار  اهنآ  هک  هچ  ره  دناهدینادرگرب و  يور  نآ  زا  اهنآ 

هب دنزادرپب و  نآ  تایآ  رد  لمأت  ربدت و  هب  دنتسه و  لوغشم  نآرق  توالت  هب  یهاگ  هکیلاح  رد  دنزیخ  ياپب  سپ  بش ، رد  نانیا  تلاح  اما 
تسد و ياهفک  یناشیپ و  یهاگ  و  دنـشخبیم ، دوبهب  نآ  ياهاود  اـب  ار  دوخ  ياـهيرامیب  دـننکیم و  هظعوم  ار  دوخ  سفن  نآ  ياـهلثم 
دنیوگ و میظع  رابج  دنوادخ  شیاتـس  تسا  يراج  اههنوگ  رب  ناشیاهکـشا  هکیلاح  رد  دنیاس و  نیمز  رب  ار  اپ  ناتـشگنا  ياهرـس  اهوناز و 

. تسا اهنآ  بش  نیا  دننک ، بلط  وا  زا  شتآ  زا  ار  شیوخ  يدازآ 
هدومن رغال  هدیـشارت و  ار  اهنآ  ریت  ۀـبوچ  نوچ  ناشراگدرورپ  فوخ  دـنناراگزیهرپ  ناراکوکین و  ءاحلـص و  ءاملع و  سپ  ناشزور  اـما  و 
تدـش ناشراگدرورپ و  تمظع  هکلب  دنتـسین  نینچ  هکیلاح  رد  دـناهداد  تسد  زا  ار  دوخ  لـقع  دـنرامیب و  هک  يرادـنپیم  ار  اـهنآ  تسا 

. دناهداد تسد  زا  ار  دوخ  لقع  ایوگ  هک  هدومن  دوخیب  دوخ  زا  ار  اهنآ  نانچ  نآ  وا  ناطلس 
نیمز  رب  دز و  ياهحیص  مامه  داتسیا  زاب  نخس  زا  ترضح  نوچ 
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. تسا هتفر  ایند  زا  هک  دندید  دنداد  ناکت  ار  وا  نوچ  داتفا 

نآ هاگهدـعو  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  دـنوادخ  هک  هاگنآ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  زا  و 
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نامز نآ  زا  نم  سانلا  اهیأ  دیوگب  دونشب و  اهنآ  نیرتکیدزن  نوچمه  نانآ  نیرترود  هک  دوش  دنلب  یئادص  ناهگان  دروآ ، درگ  مولعم  زور 
امش لامعا  کنیا  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  دیهد ، ارف  شوگ  نمب  دیوش و  تکاس  امـش  زورما  سپ  مدوب  تکاس  مدیرفآ  ار  امـش  هک 

بسن دیتشاد و  تسپ  ارم  بسن  سپ  دیداد  رارق  یبسن  دوخ  يارب  مه  امش  مداد و  رارق  یبسن  نم  سانلا : اهیا  ددرگیم ، زاب  امـشب  هک  تسا 
دیتفگ و  دیدز ، زاب  رس  تقیقح  نیا  نتفریذپ  زا  امش  تسا و  امـش  نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  متفگ  نم  دیدرب . الاب  ار  دوخ 

. تسا رتدنمتورث  ینالف  زا  ینالف  و  نالف ، رسپ  نالف 
هتـشارفارب یمچرپ  اهنآ  يارب  سپ  ناراگزیهرپ ، نیقتم و  دنیاجک  مرب . الاب  ار  دوخ  بسن  منادرگ و  تسپ  ار  امـش  بسن  مه  نم  زورما  سپ 

. دنوش تشهب  لخاد  باسح  نودب  دنتفا و  هارب  دوخ  لزانم  يوسب  نآ  لابندب  نانآ  دوش و 
. دنیزگ يرود  تاهبش  زا  ادخ ، سرت  زا  ناسنا  هک  تسنیا  زا  ترابع  يوقت  و 

رد ردق  نآ  دوش و  عطق  میادص  هک  میرگب  هزادنا  نآ  وت  هاگشیپ  رد  رگا  اهلاراب  دومرفیم : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  تاجانم  زا  و 
هک منک  هدجـس  تیارب  ردق  نآ  دیآ و  رد  متـشپ  ناوختـسا  هک  میامن  عوکر  تیارب  ردق  نآ  میآ و  رد  ياپ  زا  هکنیا  ات  متـسیا  ياپب  تلباقم 

مماشاین و  يزیچ  رتسکاخ  بآ  زج  مروخن و  يزیچ  كاخ  زج  ار  مرمع  مامت  دیآ و  رد  هقدح  زا  منامشچ 
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هاگن وت  زا  يراسمرش  ایح و  رطاخب  اهنیا  ۀمه  اب  دتـسیا و  زاب  نتفگ  زا  منابز  هک  مربب  ار  وت  مان  مشاب و  وت  دایب  ردق  نآ  تدم  نیا  لوط  رد 
. موشیمن مناهانگ  زا  یهانگ  شیاشخب  وحم و  بجوتسم  منکن  نامسآ  فرطب 

رد هبعک  درگ  فاوط  لاح  رد  یبش  متشگ  زاجح  مزاع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترایز  جح و  مسارم  ماجنا  يارب  هک  دیوگیم  یعمصا 
مدید ار  مادنا  کیراب  هرهچ و  وکین  یناوج  متفر  ادص  یپ  رد  مدینـش  ياهیرگ  هلان و  يادـص  دوب  هدومن  نشور  ار  دجـسم  هام  رون  هکیلاح 

: دیوگیم هدز و  هبعک  هدرپ  رد  گنچ  هک 
و اهـساّرح ، اّجح و  اهیلع  ماق  و  اـهباوبا ، كولملا  تقلغ  یهلا  مّویق ، ّیح  تنأ  و  موّجنلا ، تراـغ  نویعلا و  تماـن  دـق  يـالوم ، يدّیـس و  اـی 

. نیمحاّرلا محرا  ای  یل  کتمحرب  رظنا  کبابب  انا  اهف  نیلئاّسلل ، حوتفم  کباب 
ياهبرد كولم  نیطالـس و  اهلاراب  یتسه ، رادیب  هدـنز و  وت  یلو  دـندش  ورف  ناگراتـس  دـنتفر و  باوخب  ناگدـید  نم ، يالوم  اقآ و  يا 

وت ۀناخ  رد  هب  نم  سپ  تسا ، هدوشگ  نیلئاس  يارب  وت  باب  یلو  دنتخادرپ ، نآ  زا  ینابهگن  تسارح و  هب  نانابهگن  دنتسب و  ار  دوخ  هاگراب 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  مراد  مشچ  وت  تمحرب  ماهدمآ و 

: دروآ نابز  رب  ار  تایبا  نیا  سپس 
مقّسلا  عم  يولبلا  ّرضلا و  فشاک  ای  ملّظلا  یف  ّرطضملا  اعد  بیجی  نم  ای 

منت  مل  مّویق  ای  ّیح  ای  تنأ  اوهبتنا و  تیبلا و  لوح  كدفو  مان  دق 
مرحلا  تیبلا و  ّقحب  یئاکب  محراف  اقلق  افئاخ  انیزح  ّبر  كوعدا 
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معّنلاب  نیصاعلا  یلع  دوجی  نمف  فرس  وذ  هوجری  كوفع ال  ناک  نا 

ینکیم فرط  رب  ار  يرامیب  تبیـصم و  الب و  هکنآ  يا  دیوگ ، باوج  یکیرات  رد  دـناوخ  ارف  ار  وا  هک  هاگنآ  ار  هدـنامرد  هکنآ  يا  همجرت :
نزح و اب  نم  راگدرورپ  يا  ياهدیباوخن . رادیب  يا  هدنز و  يا  وت  یلو  دـنرادیب ، یـضعب  هتفر و  باوخب  یـضعب  تاهناخ  درگ  وت  نانامهیم 

هتـشاد يدیما  دیابن  وت  وفع  هب  ناراکهانگ  رگا  امرف ، محر  ماهیرگ  نیا  رب  دنگوس  مرح  تیب و  قحب  سپ  مناوخیم ، ار  وت  بارطـضا  سرت و 
. درادیم ینازرا  تمعن  ناراکهانگ  رب  هک  تسا  یسک  هچ  سپ  دنشاب ،

رگم تسا  تجح  نم  رب  وت  يارب  سپ  دوب  وت  تیـشمب  مدرک  وت  تعاطا  رگا  اـهلاراب  دومرف : دومن و  دـنلب  نامـسآ  فرطب  ار  شرـس  سپس 
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ثعاب تانـسح  نم  يالوم  يا  ادخ و  يا  دومرف  سپـس  نم ، دیـس  يا  يزاسن  دیماان  ارم  يرذـگ و  رد  نم  زا  يروآ و  تمحر  نم  رب  هکنیا 
عورـش سپـس  ياـشخبب  نم  رب  درادـن  يررـض  وت  يارب  هک  ار  هچنآ  سپ  دـناسرن  يررـض  ار  وـت  ناـهانگ  دوـش و  وـت  یلاحـشوخ  رورس و 

: دومرف تایبا  نیا  ندناوخب 
یتیاکش  محراف  ّرّضلا  کیلإ  توکش  ۀجاح  ّلک  نم  لومأملا  اهّیا  الا 

یتجاح  ضقا  اهّلک و  یبونذ  یل  بهف  یتبرک  فشاک  تنأ  یئاجر  ای  الا 
یترفس  دعب  یلع  ما  یکبا  داّزلا  یلع  یغّلبم  هارا  لیلق ال  يدازف 

یتیانجک  ینج  دبع  يرولا  یف  ام  ۀّیدر و  حابق  لامعاب  تیتا 
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یتفاخم  نیا  کنم و  یئاجر  نیاف  ینملا  ۀیاغ  ای  راّنلاب  ینقرحت  ا 
نم دیما  تیاهن  يا  امرف ، محرت  ماهوکش  رب  سپ  ماهدروآ  وت  دزنب  ار  میراتفرگ  تیاکش  نم  دوریم ، دیما  وتب  یتجاح  ره  ءادا  يارب  هکنآ  يا 

، دناسریمن لزنمب  ارم  تسا و  كدنا  مهار  ۀشوت  روآ ، رب  ار  متجاح  ياشخبب و  ار  مناهانگ  سپ  ینکیم ، فرط  رب  ارم  هودنا  مغ و  هک  یئوت 
هب ياهدـنب  قلخ  ناـیم  رد  و  ماهدـمآ ، وـت  دزنب  یتـشز  حـیبق و  لاـمعا  اـب  ینـالوط ، رفـس  نیا  رب  اـی  میرگب و  هشوـت  داز و  یمک  رب  منادـیمن 

اجک وت  زا  مسرت  نآ  دوشیم و  هچ  وتب  میراودـیما  نآ  سپ  نم ، يوزرآ  تیاـهن  يا  ینازوـس  یم - شتآـب  ارم  اـیآ  تسین ، نم  يراـکهانگ 
. دوریم

نیدباعلا نیز  وا  مدید  تسیک  وا  منیبب  ات  مدش  وا  کیدزن  نم  تفر  لاح  زا  هک  هاگنآ  ات  دومرفیم  رارکت  ار  تایبا  نیا  دـیوگیم  یعمـصا 
ترضح نآ  تروص  رب  ممشچ  زا  یکشا  ةرطق  مدومن  هیرگب  عورش  متفرگ و  نماد  رد  ار  وا  رس  سپ  تسا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نبا  یلع -

یعمـصا وت  دادجا  ةدـنب  وت و  ةدـنب  متفگ  تشاد  زاب  میادـخ  دای  زا  ارم  هک  تسیک  نیا  دومرف  درک و  زاب  ار  شنامـشچ  ترـضح  نآ  داتفا ،
هک یتسه  یناسک  ةرمز  زا  یتسه و  تلاسر  نادـناخ  توبن و  تیب  لها  زا  امـش  هکیلاح  رد  تسا ، يراز  هآ و  هلاـن و  هیرگ و  هچ  نیا  تسا 

: دومرف اهنآ  ةرابرد  دنوادخ 
. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ّللا 

�
ُه ُدیُِری  ا�مَّنِإ 

. دنادرگ هزیکاپ  ار  امش  دربب و  تیب  لها  امش  زا  ار  یکاپان  سجر و  هک  هدومرف  هدارا  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  تسنیا و 
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ةدنب هک  ول  دننک و  تعاطا  ار  وا  هک  دیرفایب  یناسک  يارب  ار  تشهب  دـنوادخ  یعمـصا ، يا  تاهیه  تاهیه  دومرف : تسـشن و  ترـضح  نآ 
: دیامرفیم هک  ياهدینشن  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  ایآ  دشاب  یشرق  دیس  ول  دننک و  وا  تیصعم  هک  دیرفآ  یناسک  يارب  ار  شتآ  دشاب و  یشبح 

. َنُولَءا�سَتَی ا�ل  َو  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَْنَیب  َبا�ْسنَأ  ا�لَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  ا�ذِإَف 
. دنوشیمن مه  لاؤس  زور  نآ  رد  دوب  دهاوخن  اهنآ  نیب  یبسن  دوش  هدیمد  روص  رد  هک  هاگنآ 

تاجانم لوغـشم  یتولخ  ناکم  رد  هتفرگ و  هرانک  نامدرم  زا  هک  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  یبش  هک  دنک  تیاور  ءادرد  وبا 
یمئارج رایـسب  هچ  یتشذـگ و  رد  شتبوقع  زا  يرابدرب  اب  هک  یناهانگ  رایـسب  هچ  اهلاراب  دومرفیم : تسا و  يراز  هیرگ و  راگدرورپ و  اب 

اهنت میوزرآ  یلو  تشگ  رایـسب  مناهانگ  دش و  یط  وت  ینامرفان  رد  مرمع  هچ  رگ  اهلاراب  یتخاسن ، راکـشآ  ار  نآ  تیراوگرزب  مرکب و  هک 
نم رب  مناهانگ  منکیم  رکف  وت  ششخب  وفع و  هب  هک  هاگنآ  اهلاراب  تسا ، وت  يدونـشخ  اضر و  اهنت  میراودیما  تسا و  وت  شزرمآ  نارفغ و 

ار یهانگ  ملمع  ۀمان  رد  رگا  هآ  دیآیم ، گرزب  یلیخ  نم  رب  متبیـصم  مروآ  یم - دایب  ار  وت  نتفرگ  ذخا و  نآ  هک  هاگنآ  دیآیم و  ناسآ 
وا دنناوتیم  شاهریـشع  هن  هک  يراتفرگ  نآ  رب  ياو  سپ  دیریگب ، ار  وا  یئوگب  سپ  ياهتـشاگن  ار  نآ  وت  ماهدرب و  دای  زا  هک  منک  هدهاشم 
هک یـشتآ  زا  هآ  دنک ، نایرب  ار  اههیلک  اهرگج و  هک  یـشتآ  زا  هآ  دنـشاب ، هتـشاد  وا  لاحب  يدوس  دناوتیم  شاهلیبق  هن  و  دـنهد ، تاجن  ار 
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. دنارتسگ نمرخ  هک  یشتآ  زا  هآ  دنک ، رب  ار  ندب  تسوپ 
درب  باوخ  ار  ترضح  امتح  متفگ  دش  شوماخ  ادص  مدید  هاگان 
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. نوعجار هیلإ  انا  هّلل و  انا  متفگ  تسا  ياهدش  کشخ  بوچ  نوچمه  مدید  مداد  تکرح  ار  ناشیا  نوچ  منک  رادیب  ار  ترضح  نآ  ات  متفر 

یتلاح نیا  دومرف  متخاس  هاگآ  رما  نیا  زا  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  و  متفر ، ترـضح  نآ  ۀـناخب  تفر و  اـیند  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نم هک  یلاح  رد  تسیرگن  نمب  دمآ و  شوهب  مدیـشاپب  شاهرهچب  بآ  یکدـنا  سپ  دوشیم  ضراع  وا  رب  بش  ره  ادـخ  سرت  زا  هک  تسا 
سپ ءادرد  وبأ  يا  دومرف : يرادیم  اور  دوخب  امش  منیبیم  هک  ار  هچنآ  متفگ  ءادرد  وبأ  ياهدش  وت  ۀیرگ  ثعاب  زیچ  هچ  دومرف  متسیرگیم 

ۀکئالم ندید  زا  دننک و  هدهاشم  ار  باذع  ناراکهانگ  ماهدش و  هدناوخ  ارف  باسحب  هکیلاح  رد  ینیبب  ارم  رگا  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  تلاح 
هتفرگ و ارف  ارم  يراسمرش  ءایح و  هکیلاح  رد  متسیاب  رابج  یکلم  هاگشیپ  رد  سپ  دریگ  ارف  تشحو  ارم  شتآ  ياههلعش  و  دادش ، ظالغ و 

محر نم  رب  رتشیب  ینیبب  لاح  نآ  رد  ارم  رگا  تسین ، هدیـشوپ  وا  رب  زیچ  چـیه  هکیـسک  هاگـشیپ  رد  مه  نآ  دـننک  محرت  نم  لاحب  ایند  لها 
. مدیدن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  باحصا  زا  يدحا  زا  يزیچ  نینچ  نم  هک  دنگوس  ادخب  دیوگیم  ءادرد  وبا  يروآیم ،

رد نیملـسم  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  جح  ةروس  لوا  ۀیآ  یهاگنابـش  هک  دوب  قلطـصملا  ینب  هوزغ  رد  هک  هدش  تیاور  و 
دندش عمج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  درگ  هکنیا  ات  دومن  رما  فقوتب  ار  مدرم  داد و  ادن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دندوب ، تکرح  لاح 

نیز دندومن  حبـص  نوچ  مدیدن ، هدننک  هیرگ  ردق  نآ  بش  نآ  نوچ  هاگچیه  نم  دـیوگیم  يوار  دومرف ، تئارق  اهنآ  رب  ار  هیآ  ترـضح 
رکفب نیگمغ  نوزحم و  ای  دننکیم و  هیرگ  ای  هک  يدـیدیم  ار  ناناملـسم  دـندومنیمن و  اپب  ار  اههمیخ  دـنتفرگیمن و  رب  نایاپ  راهچ  زا  ار 

. دناهتفر ورف 
. خلا
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هزادـنا نیا  تسا ، تکرح  رد  ادـخ  هار  رد  داهج  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  تمدـخ  رد  هک  یموق  هک  امن  رکف  یکدـنا  لاـح 

. امن هسیاقم  تمعن  همه  نیا  نایم  رد  ام ، لاح  اب  ار  نیا  دنراد و  ساره  فوخ و 
نیا ایآ  دیسرپ  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دش  لزان  تسا  باب  تفه  خزود  يارب  ٍبا�ْوبَأ . ُۀَْعبَس  ا�َهل  ۀیآ  نوچ  هک  هدش  تیاور  و 

زا تسا و  رگید  یضعب  زا  رتنیئاپ  یضعب  تسا ، هدوشگ  اهبرد  نیا  مامت  نکل  و  هن ، تفگ  لیئربج  تسا ، ام  ياهبرد  نوچمه  اهبرد 
. دنوشیم هدنار  باوبا  نیاب  ادخ  نانمـشد  تسا ، یلبق  باب  نآ  ربارب  داتفه  اهنیا  زا  کی  ره  تسا و  هار  لاس  داتفه  رگید  باب  ات  یباب  ره 

هدش لخاد  شناهد  زا  ریجنز  هک  ینیبیم  ار  یکی  سپ  دیآیم  اهنآ  لابقتسا  هب  ریجنز  لغ و  اب  شتآ  ياههلعش  دسرب  نایاپب  اهبرد  نوچ 
هدومن جراخ  رس  تشپ  زا  هدومن و  وا  بلق  رد  لخاد  ار  شتسار  تسد  دناهتسب و  شندرگب  ار  شپچ  تسد  هتـشگ و  جراخ  شمکـش  زا  و 

دنبوک و وا  رس  رب  نهآ  زا  یئاهکتپ  اب  هکئالم  دنشکیم و  يور  رب  هتسب و  ریجنز  کی  رد  یناطیـش  اب  ار  یـسک  ره  و  دناهتـسب ، ریجنز  اب  و 
. باوبا نیا  ناکم  زا  هدب  ربخ  نمب  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  دننادرگ  زاب  ار  وا  دوش  جراخ  اجنآ  زا  هک  دنک  هدارا  هاگ  ره 

مود باب  تسا . ۀیواه  نآ  مسا  نوعرف و  لآ  دـندش و  رفاک  هک  هدـئام  باحـصا  زا  یناسک  نیقفانم و  هاگیاج  لوا ، باب  اما  تفگ  لیئربج 
سیلبا هاگیاج  مراهچ  باب  تسا ، رقس  نآ  مسا  تسا و  ناتسرپ  هراتس  هاگیاج  موس  باب  تسا و  میجح  نآ  مسا  تسا و  نیکرـشم  هاگیاج 

. تسا ۀمطح  نآ  مسا  تسا و  دوهی  هاگیاج  مجنپ  باب  و  تسا ، یظل  نآ  مسا  تسا و  نایسوجم  وا و  ناوریپ  و 
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ناکم زا  ایآ  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  دـش ، تکاس  لیئربج  سپـس  تسا ، رقـس  نآ  مسا  تسا و  يراصن  هاگیاج  مشـش  باب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  امنم . لاؤس  نم  زا  نآ  زا  دمحم  يا  تفگ  لیئربج  یهدیمن  ربخ  ارم  متفه  باب 
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هّللا یّلـص  ربمایپ  دناهتفر  ایند  زا  هبوت  نودب  هکنانآ  تسا  وت  تما  زا  رئابک  لها  هاگیاج  متفه  باب  تفگ  لیئربج  هد ، ربخ  متفه  باب  زا  ارم 
دمآ شوهب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تفرگ  نمادـب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رـس  لیئربج  داتفا  نیمز  رب  شوهیب  هلآ  هیلع و 
یلب تفگ  لیئربج  دوشیم ؟ شتآ  لخاد  یـسک  مه  نم  تما  زا  ایآ  تشگ  رایـسب  مهودـنا  گرزب و  نم  تبیـصم  لیئربج  يا  دومرف  هاگنآ 
هّللا یّلـص  ربمایپ  سپـس  تسیرگ ، مه  لیئربج  تسیرگ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  زاب  دـنوشیم  شتآ  لخاد  وت  تما  زا  رئابک  لها 

اب هکنیا  نودـب  دروآیم  ياجب  هک  مه  ار  زامن  دـشیمن و  جراـخ  زاـمن  يارب  زج  تسب و  دوخ  يورب  ار  رد  تفر و  دوخ  لزنمب  هلآ  هیلع و 
ترـضح نآ  ۀناخ  رد  هب  رکب  وبأ  دـش  موس  زور  نوچ  دومنیم  يراز  هیرگ و  رایـسب  زامن  رد  تشگیم و  زاب  لزنمب  دـیوگب  ینخـس  یـسک 

نایرگ وا  دادن و  باوج  یـسک  تسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  رادید  ةزاجا  ایآ  ۀمحرلا ، تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  تفگ  تفر و 
هب نانک  هیرگ  وا  تفگن  باوج  یسک  مه  ار  وا  دمآ  ناملـس  تشگزاب  نایرگ  باوج  نودب  درک  ار  راک  نیمه  تفر و  يرگید  تشگزاب ،
رد نامز  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  و  یفطصملا ، تیب  لها  ای  مکیلع  مالّسلا  تفگ  داتسیا و  رد  رب  دمآ و  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ۀناخ  رد 

جراخ هناخ  زا  زامن  يارب  زج  هتفرگ و  هراـنک  مدرم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ  مالـس  زا  سپ  دوبن ، هناـخ 
ۀناخب ور  دنکفا و  رـس  رب  ابع  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دهدیمن  دسرب  شتمدخ  هکنیا  ةزاجا  ار  یـسک  دیوگیمن و  نخـس  يدحا  اب  دوشیمن و 

لوسر  يا  تفگ  درک و  مالس  دیسر  هناخ  رد  هب  هکنیا  ات  داهن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
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همطاف هک  تسا  هدش  هچ  دومرف  دومن و  دنلب  ار  رـس  سپ  تسیرگیم  دوب و  هدجـس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  متـسه  همطاف  نم  ادخ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  درز  گنر  داتفا و  ادخ  لوسر  رب  همطاف  مشچ  نوچ  دینک ، زاب  ار  برد  دیاهتشاد  هگن - رد  تشپ  ارم  مشچ  رون 
ادخ لوسر  يا  تفگ : ردپ  هب  باطخ  دومن و  هیرگب  عورـش  تسا  هدش  رغال  فیحن و  ردقنآ  نزح  هیرگ و  تدـش  زا  هک  درک  هدـهاشم  ار 

هک داد  ربخ  نمب  دومن و  فصو  نم  يارب  ار  منهج  باوبا  دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ار  امـش  دوشیم  هچ 
ادـخلوسر يا  تفگ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دومن  نایرگ  تخاس و  نیگمغ  ارم  هک  دوب  نیا  تسا  نم  تما  رئابک  لها  نآ  زا  نآ  يـالاب  باـب 

ياه هرهچ - هن  هکیلاح  رد  دـنناریم  شتآ  يوسب  ار  اهنآ  هکئالم  دومرف  دـنوشیم ، منهج  لخاد  هنوگچ  نانآ  هک  يدومرف  لاؤس  وا  زا  اـیآ 
اهنآ رب  يریجنز  لغ و  هن  هتشگ و  نیرق  یناطیش  اب  هن  هدش و  هدز  رهم  اهنآ  ياهناهد  رب  هن  هدش و  دوبک  ناشناگدید  هن  هتـشگ و  هایـس  اهنآ 

اب ار  اهنزو  اهنآ  ياهشیر  اب  ار  نادرم  دومرف  دنـشکیم  شتآ  يوسب  ار  اهنآ  هنوگچ  هکئالم  تفگ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تسا  هدـش  هداهن 
هکیلاح رد  دوشیم  هدیـشک  شتآ  يوسب  هدـش و  هتفرگ  شدـیپس  يومب  هکیناگدروخلاس  رایـسب  هچ  اهنآ ، رـس  ولج  ياـهيوم  ناوسیگ و 

دایرف وا  دوشیم و  هدرب  شتآ  يوسب  هدش و  هتفرگ  شتروص  يوم  هک  نم  تما  زا  یناناوج  رایسب  هچ  و  هافعـض ، او  هاتبیـش  او  دنزیم  دایرف 
دایرف اهنآ  دنوشیم و  هدیشک  شتآب  هدش و  هتفرگ  اهنآ  رس  ولج  يوم  هک  نم  تما  نانز  زا  رایسب  هچ  و  هاتروص ، نسح  او  هابابـش ، او  دنزیم 

هچ نانیا  دیوگیم  هکئالمب  دتفایم  اهنآ  رب  کلام  مشچ  نوچ  دنناسریم  خزود  کلام  دزنب  ار  اهنآ  ات  هارتس ، کته  او  هاتحیـضف ، او  دـننزیم 
هتشگ و  هایس  ناشهرهچ  هن  ماهدیدن  اهنیا  زا  رتبیجع  ءایقشا  نایم  رد  لاحب  ات  هک  دنتسه  یناسک 
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: دیوگیم اهنآب  باطخ  وا  هدش  هداد  روتسد  نینچ  امب  دنیوگیم  هکئالم  هدش  هداهن  اهنآ  ندرگ  رب  يریجنز  لغ و  هن 

دننزیم دایرف  دنـشکب  خزود  فرطب  تیفیک  نیا  اب  ار  اهنآ  هکئالم  نوچ  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و  دـیتسیک ، امـش  ایقـشا  هورگ  يا 
میتسه یناسک  زا  ام  دنیوگیم  دیتسیک  امـش  دیوگیم  اهنآب  سپ  دننک ، شومارف  ار  دمحم  مان  وا  تبیه  زا  دننیبب  ار  کلام  نوچ  هادمحم  او -

ار دمحم  مسا  نوچ  تسا  هدـشن  لزان  دـمحم  رب  زج  نآرق  دـیوگیم  کلام  دنتـشادیم ، هزور  ار  ناضمر  هام  دـش و  لزان  اهنآ  رب  نآرق  هک 
اهنآ نوچ  دوبن ، درادب  زاب  ادخ  تیصعم  زا  ار  امش  هچنآ  نآرق  رد  ایآ  دیوگیم  کلام  میتسه  دمحم  تما  زا  ام  هک  دننزیم  دایرف  دنونـشیم 

دنیرگیم ردق  نآ  سپ  مییرگب  نتـشیوخ  رب  ام  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  کلام  يا  دنیوگیم  دتفا  شتآ  رب  ناشمـشچ  دنروآ و  منهج  ۀبل  رب  ار 
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دوب نینچ  رگا  و  دوبیم ، ادـخ  سرت  زا  ایند و  رد  رگا  اههیرگ  نیا  دوب  وکین  هچ  دـیوگیم  کلام  دوشیم ، يراج  ناشناگدـید  زا  نوخ  هک 
زا شتآ  هّللا  ّالا  هلا  دننزیم ال  دایرف  یگمه  دینکفا  شتآ  رد  ار  اهنآ  دیوگیم  خزود  نانابهگن  هب  باطخ  سپ  دیدشیمن  شتآ  ۀمعط  زورما 

دنناریم نابز  رب  ار  هبیط  ۀـملک  نیا  اهنآ  هکیلاح  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  دـیوگیم  ریگ ، ارف  ار  اهنآ  دـیوگیم  شتآب  کلام  ددرگیم  زاب  اهنآ 
ات ار  یـضعب  دریگ و  ارف  اپ  چـم  ات  شتآ  ار  یـضعب  دریگ  ارف  ار  اهنآ  شتآ  سپ  تسا  هدومن  رما  نینچ  وت  راگدرورپ  یلو  دـیوگیم  کـلام 
هک نازوسم  ار  اهنآ  ياه  تروص - دیوگیم  کلام  دنزیم  اهنآ  ياههرهچب  شتآ  هک  هاگ  ره  قلح و  ات  ار  یضعب  هنیس و  ات  ار  یضعب  وناز و 

یگنشت  ناضمر  هام  رد  رایسب  نوچ  نازوسم  مه  ار  اهنآ  ياهلد  دناهدومن و  هدجس  ایند  رد  ادخ  يارب  اههرهچ  نیا  رایسب  هچ 
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تما ناراکهانگ  دیوگیم  لیئربجب  دش  ذیفنت  ادخ  مکح  هک  هاگنآ  سپ  نانم ، ای  نانح و  ای  نیمحارلا ، محرا  ای  دننزیم  دایرف  اهنآ  دناهدرب و 
. دنتسه یلاح  هچ  رد  نیبب  ورب و  دیوگیم  يرتهاگآ  همه  زا  اهنآ  لاحب  وت  اهلا  راب  دیوگیم  لیئربج  دننکیم  هچ  دمحم 

زا وا  میظعت  رطاخب  دـتفایم  لیئربج  هب  وا  مشچ  نوچ  هتـسشن  خزود  طسو  رد  شتآ  زا  یتخت  رب  وا  هکیلاح  رد  دـیآیم  کلام  دزنب  لـیئربج 
؟ دننکیم هچ  دمحم  تما  ناراکهانگ  دیوگیم  لیئربج  یئایب ، اجنیاب  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  دیوگیم  دزیخیم و  رب  ياج 

هدروخ و ار  اهنآ  ياهتـشوگ  هدـینازوس و  ار  اهنآ  ياهندـب  شتآ  اهنآ ، هاـگیاج  تسا  گـنت  اـهنآ و  لاـح  تسا  دـب  هچ  دـیوگیم  کـلام 
خزود نانابهگن  هب  کلام  هد  ناشن  نمب  ار  اهنآ  دـیوگیم  لیئربج  دـشخردیم  اهنآ  ياهلد  رد  نامیا  هدـنام و  یقاب  اهنآ  ياهبلق  اـههرهچ و 
ۀکئالم زا  وا  هک  دنباییم  رد  دننک  هدهاشم  قلخ  نسح  نآ  اب  ار  لیئربج  نیمرجم  نوچ  دنهد  ناشن  لیئربجب  ار  اهنآ  هاگیاج  هک  دنکیم  رما 

دزن هک  تسا  لیئربج  نیا  دیوگیم  کلام  تسیک ؟ میاهدیدن  ایند  رد  رتابیز  وا  زا  لاحب  ات  هک  ياهدنب  نیا  هک  دنـسرپیم  سپ  تسین  باذع 
. دروآیم دمحم  يارب  ار  یحو  هکنآ  دراد  الاو  یماقم  ادخ 

وا ام و  نیب  ام  ناهانگ  هک  هد  ربخ  وا  هب  ناسرب و  دـمحمب  ار  ام  مالـس  لیئربج  يا  هک  دـننزیم  داـیرف  یگلمج  دنونـشیم  دـمحم  مسا  نوچ 
یلاح هچ  رد  ار  دمحم  تما  هک  دـسرپیم  وا  زا  قح  سدـقا  تاذ  ددرگیم  زاب  لیئربج  زاس ، هاگآ  ار  وا  ام  دـب  تلاح  زا  دـنکفا و  یئادـج 

. دوب اهنآ  يارب  هک  یگنت  هاگیاج  هچ  دنتشاد و  هک  یلاح  دب  هچ  دیوگیم  یتفای 
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وا اهنآ  دب  لاح  زا  مناسرب و  ناشربمایپ  هب  ار  ناشمالس  هک  دنتـساوخ  نم  زا  یلب  دیوگیم  لیئربج  دنتـساوخ ؟ مه  يزیچ  وت  زا  ایآ  دسرپیم 
هک دیفس  رد  زا  ياهمیخ  رد  ترـضح  نآ  هکیلاح  رد  دسریم  ربمایپ  تمدخ  لیئربج  سپ  زاس  ربخ  اب  ار  وا  ورب و  دیامرفیم  مزاس ، هاگآ  ار 

: دیامرفیم ترضح  نآ  هب  و  دربیم ، رسب  دراد  الط  زا  برد  ۀگنل  ود  باب  ره  دراد و  باب  رازه  راهچ 
شیوخ و لاح  زا  دـندناسر و  مالـس  وت  تمدـخ  اهنآ  دـنبذعم  شتآ  رد  هک  میآـیم  وت  تما  ناراـکهانگ  زا  یهورگ  دزن  زا  نم  دـمحم  يا 

: دیوگیم وا  ءانث  دتفایم و  هدجس  هب  دیآیم و  ادخ  شرع  دزن  ربمایپ  دنتشاد  تیاکش  دوخ  گنت  هاگیاج 
هک امن  تعافش  يوشیم و  هداد  هک  امن  لاؤس  یهاوخیم  هچ  ره  امن و  دنلب  ار  ترس  دسریم  باطخ  دشاب  هتفگن  نآ  لثم  يدحا  هک  یئانث 

ار تتعافـش  دسریم  باطخ  يدومن  ذـیفنت  نانآ  دروم  رد  ار  تمکح  هک  نم  تما  ءایقـشا  دـیوگیم  ادـخلوسر  دوشیم ، هتفریذـپ  تتعافش 
ربمایپ هب  کلام  مشچ  نوچ  دیآیم  ربمایپ  امن  جراخ  اجنآ  زا  دـیوگیم  هّللا  ّالا  هلا  هک ال  ار  هک  ره  ورب و  خزود  هب  سپ  متفریذـپ  اهنآ  ةرابرد 

ندب تسوپ  شتآ  هک  دننزیم  دایرف  دتفایم  ادخ  لوسر  هب  ناشمشچ  اهنآ  نوچ  دریگیم  رب  شوپرـس  دیاشگیم و  ار  خزود  ياهرد  دتفایم 
رب اهنآ  زا  يزیچ  شتآ  دناهتـشگ و  لاغذ  هک  یلاح  رد  دـنکیم  جراخ  شتآ  زا  ار  یگمه  سپ  تخوس  ار  اـم  ياـهرگج  دـینازوس و  ار  اـم 

ناوج و یگمه  سپ  دننکیم  لسغ  بآ  نآ  رد  دنوریم و  دراد  مان  ناویح  تسا و  يراج  تشهب  رد  رب  هک  يرهن  هب  تسا و  هتـشاذگن  ياج 
. دنوشیم تشهب  رد  لخاد  هام  نوچ  یئاههرهچ  اب  دنوشیم و  جراخ  نآ  زا  ابیز 
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تمان ایآ  دوشیم  جراخ  تمـسا  ناوید  نیمادـک  زا  تسا و  هنوگچ  تلاح  هک  رگنب  سپ  تسا  ءایلوا  ءایبنا و  نینمؤم و  سرت  فوخ و  نیا 
هکنیا زا  شاب  رذح  رب  و  درادیم ، گرزب  ار  خزود  تشهب و  هک  تسا  ءاجر  فوخ و  هک  ارچ  تسا ، هدـش  تبث  نیبرقم  نینمؤم و  رتفد  رد 

زور ادخب و  نامیا  زا  هقح  دیاقع  رهاوظ  هب  هک  ادابم  دـشاب و  ناسکی  تیارب  شمدـع  منهج و  دوجو  هک  دـشاب  نیدـحلم  لاح  نوچ  تلاح 
نوچمه دـشاب  هتـشادن  يرثا  هک  يدوجوم  نآ  اریز  يدرگ  رورغم  دوش  لـصاح  تیارب  ءاـجر  فوخ و  ناـمیا  نیا  زا  هکنیا  نودـب  ترخآ 

رد فوخ  رثا  اما  تسا  يراثآ  فوخ  يارب  هک  ارچ  روآ  رد  شیامزآ  ۀتوب  رد  دومن  فوخ  ياعدا  رگا  ار  تسفن  سپ  دوب  دـهاوخ  مودـعم 
ناسنا زا  هتـشذگ  رد  هچنآ  یفالت  تاعاط و  هب  ندوب  دیقم  یـصاعم و  زا  يراد  دوخ  هب  حراوج  رد  رایـسب و  ۀـیرگ  هرهچ و  يدرز  هب  ندـب 

تسا و دسح  هنیک و  رورغ و  ربک و  زا  يرود  تناکتـسا و  عوشخ و  هب - بلق  رد  و  هدنیآ ، رد  ادخ  یگدـنب  تهج  یگدامآ  هدـش و  توف 
ياهنوگب نآ ، ياهیراتفرگ  زا  تاجنب  مامتها  نتـشاد و  لوغـشم  نآ  رطخ  دوب و  ناساره  نآ  زا  تسیابیم  هچنآب  ار  لد  هکنآ  مالک  هصـالخ 

یـسرت فوخ و  ره  لاح  فوخ - اریز  نداد ، رارق  مومه  ریاس  فیدر  رد  ار  ترخآ  مه  لقا  ای ال  دنامن و  یقاب  مومه  ریاس  يارب  یلحم  هک 
نآب ات  دراذـگیمن  یقاب  ریغ  يارب  یئاـج  دـنازوسیم و  ار  یلیم  توهـش و  ره  تفرگ  ارف  ار  بلق  دومن و  هبلغ  لد  رب  هک  هاـگنآ  دـشاب - هک 

ششوک هدهاجم و  دراد و  ساره  نآ  زا  هچنآ  زا  تبقارم  زج  ياهلغشم  مغ و  مه و  دنکیم و  شومارف  ار  نآ  ریغ  يزیچ  ره  دوش و  لوغشم 
اهزور و  هب  دسر  هچ  ات  درمش  دهاوخ  تمینغ  ار  اهسفن  اههظحل و  و  دوب ، دهاوخن  وا  يارب  نآ  زا  تاجن  لیصحت  رد 
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تسا تاهبتـشم  كرت  نآ  طسو  ۀبترم  و  دنیوگ ، عرو  ار  هبترم  نیا  تسا و  ناهانگ  زا  يراد  دوخ  شرثا  فوخ  ۀجرد  نیرتمک  و  تاعاس ،
هبترم نیا  ۀمیمض  تمدخ  يارب  درجت  رگا  درادن و  یبیع  نآ  ماجنا  هک  تسا  يروما  كرت  هبترم ، نیا  زا  رتالاب  و  تسا ، نیقتم  ۀبترم  نیا  و 

هک ار  هچنآ  دنکیمن و  انب  دنیزگن  نکـسم  نآ  رد  ار  هچنآ  رگید  یـسک  نینچ  دومن  فقو  ادـخ  یگدـنب  يارب  اهنت  ار  دوخ  یمدآ  تشگ و 
ریغ يارب  ار  شرمع  زا  سفن  کی  دـنک و  تقرافم  دـیاب  ایند  نیا  زا  دـنادیم  هک  ارچ  درادـن  یتافتلا  ایند  هب  و  دـنکیمن . عمج  درادـن  يزاین 

. میمانب قیدص  هک  تسا  راوازس  ار  یسک  نینچ  هدش  هتفگ  دنکیمن ، فرص  ادخ 
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« فوخ جالع  رد   » لصف

درجمب دـیلقت و  يور  زا  هاوخ  نامیا  نیا  لاح  تسا ، خزود  تشهب و  باقع و  باوث و  تمایق و  زور  ادـخب و  نامیا  فوخ ، لـصا  میوگیم 
يدیلقت نامیا  زا  هتـساوخرب  هک  یـسرت  فوخ و  اما  هدهاشم  فشک و  ای  ناهرب و  قیقحت و  يور  زا  ای  دشاب ، هدش  ادیپ  ناسنا  يارب  ندینش 

هک هدید  ار  شردام  ردپ و  و  دشکیم ، دزگیم و  ار  ناسنا  رام  هک  هدینـش  شردام  زا  نوچ  وا  اریز  تسا ، رام  زا  كدوک  سرت  هیبش  تسا 
ناـمیا زا  هتـساوخرب  هک  یفوخ  و  دوشیم ، تیوـقت  هدـش و  لـصاح  وا  يارب  سرت  نیا  دـننکیم  تشحو  شندـید  زا  دـنزیرگیم و  راـم  زا 
لوصا يدابم و  هچ  ره  دشابیم و  دنکیم  نآ  ندوب  تکاله  بجوم  ررـض و  هب  مکح  لقع  هک  هچنآ  زا  القع  فوخ  هیبش  دـشاب  یقیقحت 

. دوشیم رتشیب  فوخ  نیا  دشاب  شرکفب  وا و  دایب  رتشیب  ناسنا  دشاب و  رتکیدزن  سحب  سرت  نیا 
لد رد  هک  ار  یبضغ  توهش و  ره  دراد و  رب  رد  ار  فوخ  لیاضف  عیمج  هک  تسا  یفوخ  نآ  دشاب  دوهـش  فشک و  زا  یـشان  هک  یفوخ  و 

دنامیمن و یقاب  نآ ، زا  تاجن  دسرتیم و  نآ  زا  هک  هچنامه  زج  یمغ  مه و  نمؤم  يارب  دربیم و  دای  زا  ار  زیچ  همه  دنازوسیم و  دـشاب  وا 
نیا  يارب 
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ءاقل زا  باجح  دعب و  باذع  هکیسک  ةزادناب  شفوخ  هدومن  دوهش  ار  منهج  شتآ  الثم  هک  سک  نآ  تسا و  یبتارم  زا  مه  فوخ  زا  هبترم 

. دوب دهاوخن  هدومن  دوهش  ار  راگدرورپ 
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: دیامرفیم دنکیم  نایب  ار  نآ  تدم  ندوب  ینالوط  منهج و  باذع  تدش  هکنیا  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  ياهدینـشن  ایآ 
. میامن لمحت  ار  وت  يرود  قارف و  هنوگچ  مدومن  ربص  وت  باذع  رب  هکنآ  متفرگ  نم ، يالوم  يا  اقآ و  يا  اهلاراب 

باذـع نیب  قرف  هک  یتـساوخ  رگا  و  مرذـگ . رد  تیراوگرزب  تمارک و  هب - رظن  زا  هنوگچ  مدومن  ربـص  تنازوس  شتآ  رب  هکنآ  متفرگ  و 
لقع هب  سح  تبـسن  اریز  امن  هسیاقم  لقع  سح و  كرد  یلقع و  ملاع  یـسح و  ملاع  نیب  یبایرد  ار  قارف  شتآ  باذـع  و  خزود ، شتآ 

تـسا اهنآ  تکاله  هیام  اعطق  یهلا ، هاگرد  نابرقم  يارب  باجح  دـعب و  فوخ و  و  تسا ، رتشیب  مه  زونه  هکلب  ایرد  اب  هرطق  تبـسن  نوچ 
دریگ و ینوزف  اهنآ  ياـهلد  رد  فوخ  نیا  يداـبم  هک  هاـگ  ره  دراد  هدـهعب  ار  شئاـیلوا  بولق  تسایـس  دوخ  قح  سدـقا  تاذ  نوچ  یلو 

ناراب زا  دـنچ  ياهرطق  و  دریگ ، ندـیزو  اهنآ  رب  شتمحر  تاحفن  زا  ياهحفن  دزاس  کیدزن  تکاله  هب  ار  اهنآ  دـنازوسب و  ار  اهنآ  ياـهلد 
دزاس و يراج  اهنآ  ةرابرد  ار  شتمکح  مکح و  هک  ات  دـنادرگ  هدـنز  هرابود  ار  اهنآ  دراب و  ورف  نانآ  ةدرم  ياـهلد  رب  يراودـیما  ءاـجر و 

ياهلد رب  بوبحم  ءاقل  قوش  دـچیپ و  مهرد  ار  ءاجر  فوخ و  طاسب  هک  تسا  ناـمز  نیا  دوش  کـیدزن  هتـشاد  ررقم  اـهنآ  يارب  هک  یلجا 
. ددرگ ردام  ناتسپ  هب  لفط  قایتشا  زا  رتشیب  گرم  هب  ناشقایتشا  هک  ياهنوگب  دنک  هبلغ  اهنآ 
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زا یـشان  اهنآ  ۀمه  هک  دشاب  هتـشاد  صاخ  يراتفر  اهنآ  زا  کی  ره  اب  دشاب و  شئایلوا  زا  یـضعب  اب  وا  ۀـلماعم  میتفگ  ام  هک  هچنآ  دـیاش  و 
هک ياهیلاـع  تاـجرد  تاـماقم و  نآـب  یقرت  هار  رد  یلو  نآ  لاـح  بساـنم  و  وا ، ناـسحا  لـضف و  یناـبرهم و  تـفأر و  شـشخب و  مرک و 

. دشابیم هتشاد ، ررقم  اهنآ  يارب  شتافص  ءامسا و  ياضتقمب 
هک هچنآ  هلمجلا  یف  هک  تسیابیم  ینمؤم  ره  تسا و  نامیا  نآ  یلـصا  ببـس  فوخ و  لصا  هک  تسناد  یهاوخ  بلاطم  نیاب  هجوت  اب  سپ 

كدـنا مه  وا  فوخ  هجیتن  رد  تسا  فیعـض  یـسک  نامیا  یهاگ  لاح  دـشاب ، وا  دوجو  رد  تسا  تماـیق  زور  ادـخ و  زا  فوخ  ياـضتقم 
، دـنکیم يریگولج  یعنام  فوخ  نیا  نتفاـی  تیلعف  زا  یلو  تسا  رایـسب  مه  وا  فوخ  تسا و  يوق  شناـمیا  یـسک  یهاـگ  دوب و  دـهاوخ 

عفر هک  یمود  و  تسین ، نآ  نایب  لحم  اج  نیا  دشاب  نامیا  تیوقت  هک  یلوا  اما  عنام  نآ  عفر  هب  ای  تسا و  نامیا  تیوقتب  ای  درد  نیا  جالع 
: تسا رما  ود  هب  شتشگزاب  اج  نیا  رد  دشاب  عنام 

ایند هب  قشع  ضرمب  وا  لد  هک  ياهنوگب  بلق  رب  ایند  تبحم  ۀـبلغ  مود  تسا و  هدروآ  نامیا  نآـب  هک  یخزود  تشهب و  زا  لد  تلفغ  یکی 
. تسا هدش  راتفرگ 

تایآ تئارق  ار  یـسک  نینچ  تسا و  يورخا  يویند و  ياهباذـع  زا  فوخ  بابـسا  رکذـت  يروآ و  دای  هظعوم و  شجـالع  لوا : رما  اـما 
رگا هبترم و  ود  لقا  زور ال  بش و  ره  رد  اهباذـع  نآ  رد  شیوخ  يراتفرگ  روصت  تایآ و  نآ  رد  لمأت  رکفت و  اـهنآ و  رارکت  باذـع و 

رارکت ار  رما  نیا  یتعاس  ره  رد  هک  تسیابیم  دـشاب  هتـشاد  یلماک  رثا  هک  دـهاوخب  رگا  تشاد و  دـهاوخ  يداـیز  عفن  رتشیب  تشاد  ناـکما 
نیفئاخ  اب  ینیشن  مه  تمزالم و  دنک و 

 227 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
. دوب دهاوخ  رثؤم  زین  اهنآ  تالاوحا  ندینش  دوبن  یسرتسد  یناسک  نینچب  رگا  تسا و  یمیظع  زوف  زین  اهنآ  تالاح  ةدهاشم  و 

ایند تبحم  سوه و  يوه و  ياههزیگنا  فیعـضت  ینید و  ياههزیگنا  تیوقت  نآ  جالع  دـشاب  بلق  رب  اـیند  تبحم  ۀـبلغ  هک  مود  رما  اـما  و 
نارمکح دوش و  کلام  ار  بلق  دیآ و  بلاغ  يرگید  رب  یکی  هک  هاگنآ  ات  تسا  رکشل  ود  نیا  نیب  گنج  ۀکرعم  هتـسویپ  بلق  اریز  تسا ،

تیوقت هک  بلطم  نیا  ناـیب  دریگ ، راـکب  دـهاوخب  هک  هنوـگ  ره  دنتـسه  لد  نایهاپـس  ۀـلزنمب  هک  ار  حراوـج  ءاـضعا و  ریاـس  ددرگ و  لد 
عرـش لقع و  هک  میتساوخ  رگا  لاثم  ناونعب  تسا ، یلاـثم  دـنمزاین  دـشاب  يوه  رب  نید  يرترب  یناوهـش و  ياـههزیگنا  رب  ینید  ياـههزیگنا 

: تسا رما  هس  ماجنا  هب  توهش  فیعضت  اما  مینک  تیوقت  ار  تفع  فیعضت و  ار  توهش  هک  تسیابیم  دنوش ، توهش  رب  مکاح 
سپ دـشابیم  رادـقم  ثیح  زا  مه  عون و  ثیح  زا  مه  يوقم  گنراگنر و  ياهاذـغ  ندروخ  زا  تراـبع  هک  نآ  یجراـخ  بابـسا  عطق  لوا :
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نتفرگب روتسد  توهـش  نتـسکش  يارب  عورـش  اذل  و  دشاب ، رذح  رب  يروخرپ  زا  دزیهرپب و  يوقم  ياهاذغ  ندروخ  زا  دیرم  هک  تسیابیم 
. تسا هداد  هزور 

ةوق بلق  دوشیم و  بلق  ناجیه  ثعاب  هاگن  نوچ  زیگنا ، توهش  رظانمب  ندرک  هاگن  لثم  دوشیم  توهش  جییهت  ثعاب  هک  یبابـسا  عطق  مود :
رد ابیز  ياهتروص  زیگنا و  توهـش  رظانم  تیؤر  نامگ  هک  ینکاما  زا  زارتحا  يریگ و  هرانک  اـب  رما  نیا  و  دروآـیم ، رد  تکرحب  ار  هیوهش 

يور  ابیز  نارسپ  اهنز و  هب  هاگن  زا  عرش  هک  تسا  رطاخ  نیمهب  و  دوشیم ، رسیم  دوریم  نآ 
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ابیز ياهتروص  نامک  زا  هاگن  ریت  و  تسا ، ناطیش  ياهریت  زا  یمومـسم  ریت  هاگن  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  تسا و  هدومن  عنم 
نتخیرگ تسا  نآ  رد  زیگنا  توهـش - رظانم  دوجو  لامتحا  هک  ینکاما  زا  نداهن و  مه  رب  هدید  زج  يرپس  دنیـشنیم و  لد  رب  هدید  هار  زا  و 

. تسین نآ  يارب 
. ندیناسر شاهتساوخب  دشاب  حاکن  هک  حابم  هار  زا  ار  سفن  موس :

رد هک  نآ  يورخا  ياهباوث  ینمادکاپ و  تفع و  یئایند  تارمث  دئاوف و  رکذت  یکی  تسا : رما  ود  هب  دـشاب  تفع  تیوقت  هک  مود  رما  اما  و 
. تسا هدمآ  تایاور  تایآ و 

زا راب  ره  و  دوشیم ، لصاح  اجیردـت  تفع  ياضتقمب  لمع  اب  نیا  ندومن و  بلاغ  ار  تفع  توهـش ، تفع و  نیب  گـنج  نادـیم  رد  مود  و 
. دنامیمن یقاب  هلباقم  يارب  یئورین  مصخ  يارب  رگید  هک  اجنآ  ات  دوشیم  رتناسآ  لبق  ۀبترم 

. بجاو بحتسم و  مارح و  هورکم و  تسا : مسق  دنچ  رب  يورخا  روما  زا  فوخ  هکنیا  رگید  بلطم 
تغارف درادب و  زاب  رکف  رکذ و  ماود  زا  ار  ناسنا  نآب  لاغتـشا  دنک و  جراخ  ار  یمدآ  لادـتعا  ۀـجرد  زا  هک  تسا  یفوخ  هورکم  فوخ  اما 

. دیامن بلس  ناسنا  زا  تسا  مزال  رگید  لامعا  ماجنا  يارب  هک  ار  يرطاخ 
گرزب رایـسب  ناهانگ  زا  دوخ  نیا  هک  دناشکب  راگدرورپ  تمحر  زا  يدیماان  طونق و  هب  ار  یمدآ  هک  دشاب  يدحب  فوخ  هکنیا  مود  مسق 

. تسا یمدآ  تکاله  ثعاب  و 
. دوش بجاو  دح  زا  شیب  لمع  يراگزیهرپ و  يوقت و  ببس  هک  تسا  یسرت  فوخ و  موس  مسق 
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. دراد او  یعرش  تابجاو  هب  لمع  رب  هتشاد و  رودب  یعرش  تامرحم  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  یسرت  فوخ و  مراهچ  مسق 

: دومن فصو  دیاز  لدتعم و  صقان و  هب  ناوتیم  ار  فوخ  رابتعا  کی  هب  و 
دوش و ناسنا  عنام  دـناوتن  تاوهـش  تامرحم و  لباقم  رد  یلو  دزاس  يراج  ار  کـشا  دروآ و  دردـب  ار  لد  هک  تسا  یفوخ  صقاـن  فوخ 

نوچ دیرگب و  دونشب  نآ  باذع  تدش  منهج و  فصو  رد  یتیاور  ای  ياهیآ  هاگ  ره  و  دنازیگنین ، رب  تادابع  ماجنا  هدهاجم و  رب  ار  یمدآ 
فعض رطاخب  و  تسا ، صقان  یفوخ  فوخ  نیا  تسه ، اهنز  رد  هک  یبلق  تقر  لثم  دشابن  عدار  عنام و  ار  وا  دورب و  نیب  زا  نآ  رثا  درذگب 

. دنتسه نینچ  مدرم  ۀماع  تسه و  نآ  مدع  لثم  شدوجو  نآ  رثا 
عفان نآ  تاجرد  ۀمه  رد  فوخ  نیا  دنازیگنا و  رب  سفن  اب  داهج  يوقت و  کین و  لامعا  ماجنا  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یفوخ  لدـتعم  فوخ 

. تسا ناوارف  ياهباوث  نآ  يارب  دنمدوس و  و 
ای ناسنا و  تکـاله  گرمب و  هکنیا  اـی  درادـب و  زاـب  لـمع  زا  ار  یمدآ  دوش و  یهتنم  يدـیماان  سأـی و  هب  هک  تسا  یفوخ  دـیاز  فوخ  و 

تـسین لیاضف  زا  هسفن  یف  فوخ  هک  تسنیا  یهن  نیا  تلع  تسا و  هدش  یهن  نآ  ماسقا  ۀمه  زا  یفوخ  نینچ  دوش و  رجنم  وا  لقع  لالخا 
ۀطـساوب هک  تسنیا  رطاخب  هتفرگ  رارق  لیاضف  ةرمز  رد  هک  مینیبیم  رگا  تسا و  صقن  کـی  فوخ  هکلب  دـشاب  رتهب  دوش  رتشیب  هچ  ره  اـت 

راک رگید  صقن  نآ  عفر  رد  هک  ياهنوگب  دومن  زواجت  شدوخ  دـح  زا  فوخ  نیا  رگا  تسا  نینچ  نوچ  دوشیم و  عفر  يرتمهم  صقن  نآ 
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. دوب دهاوخ  حیبق  دوزفا  نآ  رب  ای  دوبن  زاس 
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دشاب و هتشادن  ار  رمث  نیا  هک  هچنآ  بولطم و  دشاب  يرمث  رمثم  هتسناد  کین  ار  نآ  عراش  هک  یلامعا  رد  هک  هچنآ  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و 
. دوب دهاوخن  عراش  رظن  دروم  اعطق  دهد  هجیتن  نآ  فالخ  رب 
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« ناسنا راک  ۀمتاخ  ءوس  زا  فوخ  نایب  رد   » لصف

میدومن زاب  نآ  يارب  ياهناگادـج  لصف  نآ  تیمها  رطاخب  ام  تسا و  مهم  سب  ياهلئـسم  دوخ  گرم  ماگنه  رد  ناـسنا  راـک  ۀـمتاخ  ءوس 
یـصقن ای  روجف و  قسف و  اب  ای  دوش و  هتـسب  قح  راکنا  رفک و  اب  یمدآ  لمع  ةدـنرورپ  گرم  ماگنه  رد  هک  دـشاب  نیاب  هاوخ  رما  نیا  لاـح 

فشاک راک ، تبقاع  ءوس  نیا  و  دنتسیرگیم ، رما  نیا  رب  ساره و  رد  هتـسویپ  رما  نیمه  زا  راگدرورپ  لماک  ناگدنب  و  دریذپ ، نایاپ  رگید 
. دوشیمن لصاح  ناسنا  يارب  هلحرم  نیا  زا  یصالخ  اب  زج  رطاخ  ینمیا  تسا و  یمدآ  ۀنیشیپ  ءوس  زا 

زا یـضعب  حور  بارطـضا  ۀطـساوب  هک  گرم  تارکـس  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  قح  راکنا  رفک و  اب  ای  راـک  ۀـمتاخ  ءوس  اـما 
رثا رب  ای  و  دنـسپان ، تاکلم  تسردان و  دیاقع  ۀطـساوب  ناسنا  دوریم  رانکب  یکدنا  اههدرپ  ددرگیم و  دوهـشم  ناسنا  يارب  ترخآ  تالاوحا 

رد وا  راک  ةدنورپ  دنک و  هبلغ  وا  بلق  رب  راکنا  کش و  نیا  دوش و  وا  راکنا  ای  کش و  بجوم  هک  دیآ  دیدپ  یتلاح  شیارب  هتشذگ  لامعا 
ناـیاپ ناـسنا  لـمع  ۀـمان  روجف  قـسف و  هب  اـی  تشگ و  دـهاوخ  شتآ  رد  وا  یگنادواـج  دوـلخ و  ببـس  نیا  هک  دوـش  هتـسب  تلاـح  نیمه 

زا  یضعب  ماجنا  رب  ناسنا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دریذپیم و 
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رب هانگ  نآ  دای  هدیناود و  هشیر  وا  لد  رد  هانگ  نآ  تبحم  تیـصعم  نآ  رارکت  هانگ و  نآ  رب  رارـصا  رثا  رب  دـشاب و  هتـشاد  رارـصا  ناهانگ 
رد دوش و  ادـیپ  وا  رد  نآ  ماـجنا  هب  لـیم  دوش و  مسجم  شرظن  رد  هاـنگ  نآ  تروص  دیـسر  گرم  ماـگنه  نوچ  دـشاب  هدرک  هبلغ  وا  بلق 
ایند فرطب  ار  شرـس  هک  یـسک  نینچ  دوش  هتفرگ  شناج  تسا  ایند  تمـسب  شلد  يور  تعیبط و  ملاـع  هب  شحور  هجو  هک  لاـح  ناـمه 

وا رب  باذع  تشگ  بوجحم  شیادخ  زا  ناسنا  هک  هاگنآ  دوب و  دهاوخ  بوجحم  راگدرورپ  ءاقل  زا  تسا  هدش  حور  ضبق  هدـینادرگرب و 
هدرم نآ  رب  هک  هچنآ  رب  دریمیم و  هدرکیم  یگدـنز  نآ  رب  هک  يزیچ  نامه  رب  ناسنا  نوچ  ددرگیم ، رهاظ  شناهانگ  راثآ  دوشیم و  لزاـن 
هکلب باقع و  باوث و  أشنم  هک  نآ  تملظ  لامعا و  رون  زا  یگدـنز  رد  هک  تسا  یلاح  نامه  گرم  ماـگنه  شلاـح  ینعی  دوشیم ، هدـنز 

تشگرب خزرب  ملاع  هب  حور  تروص  هک  هاگ  ره  سپ  تسا ، هتشاد  هبلغ  شبلق  رب  اهنآ  یئازج  تروص  ریغب  یلو  تسا  باقع  باوث و  نیع 
تباب زا  هک  یئاهرانید  مهرد و  دوشیم و  لدـب  تملظب  الثم  ملظ  ددرگیمرب و  نآ  یئازج  یخزرب و  تروصب  مه  وا  لاـمعا  راـثآ  تروص 

. دوشیم غاد  اهنآ  اب  وا  تشپ  یناشیپ و  هک  دوشیم  یشتآ  هدیزرویم  لخب  اهنآ  ءادا  زا  هدوب و  وا  دزن  تاکز 
هک ار  هچنآ  هک  میتشاد  نایب  تسا و  رگید  ملاع  رد  نآ  تروص  زا  ریغ  یتروص  یملاع  ره  رد  يزیچ  ره  يارب  هک  میتفگ  هتـشذگ  رد  ام  و 

و تسا ، باب  نیمه  زا  دنک  هدهاشم  نآ  یخزرب  ياه  تروصب - دوش و  عقاو  دهاوخیم  هدنیآ  رد  هک  ار  یعیاقو  دنیبیم و  باوخ  رد  ناسنا 
هیضق  و  دننکیم ، ریبعت  ار  اهایؤر  هنوگ  نیا  دننادیم  ار  یخزرب  ياهتروص  قیاقح  هکنانآ  اذل 
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هیلع و هّللا  یّلـص  ادخلوسر  دجـسم  راوید  رب  هک  دـید  باوخ  رد  يدرم  جاجح  نامز  رد  لاثم  ناونعب  دـناهتفگ  اهنآ  هک  دوشیم  نامه  مه 

نیا تفگ  نیریـس  نبا  تشاد  هضرع  نیریـس  نبا  رب  ار  باوخ  نیا  دوبر  ار  وا  دـمآ و  يزاب  ناهگان  دوب  هتـسشن  یئابیز  دیفـس و  رتوبک  هلآ 
تـشذگن يزور  دنچ  دروآ  دهاوخ  رد  حاکن  ۀلابح  هب  ار  رفعج  نبا  هّللا  دبع  رتخد  جاجح  هک  تسا  نیا  شریبعت  تسا و  ياهقداص  يایؤر 
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رتخد تروص  رتوبک  تسا و  فیرش  ةداوناخ  تروص  دجـسم  تفگ  دش  لاؤس  ریبعت  نیا  هجو  زا  نیریـس  نبا  زا  دش ، عقاو  جاودزا  نیا  هک 
يرتخد هناخ  نآ  رد  رفعج و  نبا  هّللا  دبع  تیب  زا  رتفیرـش  یتیب  هنیدم  رد  زورما  و  تسا ، رگمتـس  دنمتردق  درم  تروص  زاب ، و  ناگرزب ،

. مدومن ریبعت  هنوگ  نیا  ار  ایؤر  نیا  اذل  تسین ، جاجح  زا  رتدنمتردق  نادرم  نایم  رد  هّللا و  دبع  رتخد  زا  رتابیز 
رمع تدم  رد  ناسنا  هک  دوشیم  نیا  ناسنا  راک  ۀمتاخ  ءوس  يانعم  تسا و  یتروص  یملاع  ره  بسحب  یتقیقح  ره  يارب  هک  ینیبیم  سپ 

يوخ و نامه  دـشاب  راضتحا  لاح  رد  ناسنا  دوش و  گرم  کـیدزن  نوچ  دـنک و  بسک  شحور  يارب  ینیـشتآ  یمـس و  یناـملظ و  راـثآ 
ضبق لاح  ناـمه  رد  شحور  دـیامنیم و  لـیم  نادـب  وا  دوشیم و  مسجم  شرظن  رد  هتـشاد  هبلغ  وا  رب  رمع  تدـم  ماـمت  رد  هک  یتلـصخ 

وا دوشیم و  هضرع  وا  رب  دشاب  نآ  یخزرب  تروص  هک  شرگید  تروص  نآب  مه  لمع  نآ  دش  لقتنم  رگید  ملاع  هب  حور  نوچ  دوشیم و 
یکیرات تملظ و  ءاضقنا  اب  هک  تسا  نامز  نآ  دهن ، یمامت  هب  ور  رثا  نآ  دوش و  یـضقنم  لاح  نآ  هکنیا  ات  ددرگیم  بذـعم  لمع  نادـب 

تـسا یتروص  رد  نیا  دریگیم ، ارف  ار  وا  یهلا  وفع  تمحر و  دوشیم و  رهاظ  ناـمیا  رون  دوب  هدومن  خوسر  وا  بلق  رد  هک  یتشز  لاـمعا 
راثآ  هک 
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دـنامیم و یقاب  تمایق  زور  يارب  دریذـپیمن و  نایاپ  خزرب  رد  تسا و  يوق  راثآ  نیا  هک  دوشیم  هاگ  یلو  دـشاب ، فیعـض  تشز ، لاـمعا 
رد تمایق و  تدـم  لالخ  رد  ای  زاب  دـیآیم و  رد  تسا  تمایق  ملاع  اب  بساـنم  هک  یتروصب  تشز  لـمع  نآ  تماـیق  رد  زاـب  دوب  نینچ  رگا 
هک تساجنآ  رد  دـنکیم و  منهج  رد  لخاد  ار  وا  دـنامیم و  یقاب  مه  زاب  هکنیا  ای  دریذـپیم و  نایاپ  لمع  نآ  راـثآ  نآ  فقاوم  زا  یـضعب 

. دبای نایاپ  ات  دسریم  زورب  روهظ و  ۀصرع  هب  نآ  راثآ  ۀیقب 
بـضغ وفع و  رهق و  تمحر و  باقع و  باوث و  سپ  تسا  تافـص  تایـضتقم  لاـمعا و  راـثآ  یتشاد  ناـیب  وت  هک  هچنآ  دـیوگن  یـسک  و 

. دوشیم هچ  لاعتم  يادخ 
وفع و رهق و  تمحرب و  ار  اـهنآ  ۀـمه  قح  سدـقا  تاذ  هدـش و  هدـیمان  باـقع  باوث و  هک  تسا  راـثآ  نیمه  هک  میوگیم  باوج  رد  نوچ 

تـسنیا نخـس  نیا  زا  تدصق  دینادرگ و  نم  يزور  يرـسپ  دنوادخ  یئوگیم  وت  الثم  تسا ، ایند  رد  هچنآ  ریظن  تسا  هدیرفآ  دوخ  بضغ 
محر رد  هک  وت  ۀـفطن  يارب  رگید  تراـبعب  اـی  دـینادرگ و  يرـسپ  هتفرگ  رارق  ترـسمه  محر  رد  دوـب و  وـت  بلـص  رد  هک  ار  وـت  ۀـفطن  هک 

رد وا  تمکح  ياضتقم  راگدرورپ و  تنس  تداع و  دیشخب و  دوب  هداهن  هعیدو  هب  نآ  رد  شدوخ  تمکحب  هک  يرثا  تفرگ  رارق  ترسمه 
راثآ نداد  تبسن  اب  یتافانم  میتشاد  نایب  ام  هچنآ  دریگ و  تروص  بابسا  ۀطساوب  ءایـشا  تقلخ  هک  تسا  هدش  يراج  نیا  رب  ترخآ  ایند و 

. درادن وا  رهق  فطل و  بضغ و  تمحر و  یلاعت و  كرابت و  يادخب 
ياهنوگب وت  لمع  هک  تسنیا  زا  ترابع  باوث  اریز  درادـن . یفالتخا  میمانب  باقع  باوث و  ار  لامعا  ۀـجیتن  هکنیا  اـب  میتفگ  اـم  هک  هچنآ  و 

دشاب 
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تسنیا زا  ترابع  باقع  نینچمه  دشاب  هتـشاد  ار  وتب  راگدرورپ  ۀیحان  زا  ار  ریخ  راثآ  ریاس  روصق و  روح و  تشهب و  شـشخب  ياضتقا  هک 
. یشاب بذعم  نادب  وت  هک  دنیرفایب  یشتآ  وت  لمع  زا  ادخ  هک 

سح ملاعب  کیدزن  ملاوع  زا  یـضعب  ملاع و  نیا  رد  یهلا  تنـس  زا  هچنآ  اب  هدوب و  لدـع  دـعاوق  اب  قفاوم  میتشاد  نایب  ام  هک  هچنآ  مامت  و 
دوهـش فشک و  قیرط  زا  هکلب  لقع و  عرـش و  مکحب  دـیاش  دراد و  تقباطم  هدیـسر  امب  ملاوع  ریاس  عیارـش  زا  هک  هچنآ  اب  دراد و  نایرج 
لامعا تسین و  يرگید  زیچ  وا  هتشذگ  لامعا  نامه  رثا  زج  ناسنا  راک  ۀمتاخ  ءوس  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و  دشاب ، هتشادن  يداریا  هلئسم  نیا 

رد یهلا  ۀـغلاب  تجح  ات  دوشیم  رگهولج  لامعا  تروصب  حراوج  ءاـضعا و  رد  هک  تسا  ناـسنا  یتاذ  تافـص  ياـضتقم  ناـمه  مه  ناـسنا 
و هتشاد ، ینازرا  تاوذ  رب  شیوخ  ششخب  لدع و  تمکحب و  قح  سدقا  تاذ  هک  هچنآ  مکحب  زج  تافـص  و  دوش ، لماک  يرواد  ماگنه 
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نخـس ياـنعم  تسین و  يرگید  زیچ  تسا  هدیـشخب  واـب  هدوـمن  تساوـخ  رد  يزیچ  وا  زا  شدادعتـسا  لاـح  ناـبزب  یتاذ  ره  هـک  یماـگنه 
تاذ هک  يزور  نآ  زا  ام  دـنیوگیم  نانیا  رگید  ترابعب  تسا ، اـنعم  نیمه  میتسه  ساره  رد  هتـشذگ  زور  نآ  زا  اـم  دـنیوگیم  هک  نیققحم 

درک و تعیبط  ملاعب  لیم  دومن و  بلط  هدیدرگ  تشز  لامعا  أشنم  هک  ار  یتافص  نیا  ادخ  زا  ام  لاح  نابز  هدومن و  داجیا  ار  ام  قح  سدقا 
تافـص نیا  ياهدـنب  دـیق و  اب  ام  تخاس و  رود  وا  تمارک  برق و  زا  بوجحم و  ناـمراگدرورپ  ءاـقل  زا  ار  اـم  هکیروطب  تسب  لد  نیمزب 

يارب دوـخ  زور  نآ  رد  هچنآ  زا  میتـسه و  ساره  رد  میدیـشک  دـنب  هب  هدـکتملظ  نیا  رد  و  تعیبـط ، ملاـع  نادـنز  نیا  رد  ار  دوـخ  تـشز 
. میکانمیب میتساوخ  نتشیوخ 
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نیمه كانمیب  هتشذگ  زا  رگید  یـضعب  دنـشاب و  ساره  رد  راک  ۀمتاخ  ءوس  زا  یـضعب  هک  هتـشگ  ثعاب  هدش و  فالتخا  ۀیام  هک  هچنآ  و 

. تسا رگید  يانعمب  حالطصا  رد  انعم و  کیب  تغل  رد  هک  تسا  ناسنا  راک  ۀمتاخ  ءوس  ظفل 
رادروخرب یکین  مان  لاح و  نسح  زا  مدرم  راظنا  رد  رهاظ و  رد  یـسک  هک  دوشیم  هتفرگ  راکب  يدراوم  رد  ظـفل  نیا  یحالطـصا  ياـنعم  و 

اب همتاخ ، ءوس  يوغل  يانعم  نیب  قرف  دشاب و  ياهلئسم  دناوتیمن  حالطصا  یلو  دوش ، راکـشآ  شیدیلپ  تواقـش و  گرم  ماگنه  رد  دشاب و 
هب شراک  تبقاع  دش و  هتسب  يدبب  شاهدنورپ  هک  یـسک  ره  رب  ظفل  نیا  يوغل  يانعم  اریز  تسا  صوصخ  مومع و  نآ  یحالطـصا  يانعم 

گرم زا  لبق  هک  دوشیم  دارفا  نیا  زا  یناسک  لاح  لماش  اهنت  ظفل  نیا  یحالطـصا  يانعم  هکیلاح  رد  دوشیم  قالطا  ددرگ  متخ  تواقش 
الم رب  ناشتواقـش  ثبخ و  و  دـش ، راکـشآ  ناشنطاب  گرم  ماگنه  دـندمآیم و  باسحب  یحلاص  دارفا  کین و  ناـمدرم  مدرم ، ۀـماع  دزن  رد 

. دیدرگ متخ  يدبب  ناشهدنورپ  تشگ و 
: تسا رما  ود  دشکب  قح  راکنا  رفکب و  ناسنا  راک  تبقاع  هک  دوشیم  ببس  هچنآ  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و 

دوریم رانکب  یکدنا  اههدرپ  هک  گرم  ماگنه  دشاب و  هتشاد  قح  فالخ  رب  ياهدیقع  وا  لاعفا  تافـص و  ادخ و  تاذ  رد  ناسنا  هکنیا  یکی 
دوشیم و شینامیا  فراعم  ریاس  رد  وا  کـش  ببـس  نیا  دـبایب  دوخ  تاداـقتعا  فـالخ  رب  ار  اـهنآ  وا  دوشیم  راکـشآ  قیاـقح  زا  یـضعب  و 

حالـص دهز و  نم  نامگب  یلو  دناهریمن ، رطخ  نیا  زا  ار  یمدآ  مه  حالـص  دهز و  هک  هدش  هتفگ  و  دـباییم . نایاپ  کش  اب  شاهدـنورپ 
هسفن  یف  نآ  دوخ  ای  دوشیم و  وا  تاجن  ببس  ای  لاح  داد  دهاوخ  تاجن  رطخ  نیا  زا  ار  وا  دشاب  یعقاو  رگا 
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داسف سوه و  يوه و  زا  يوریپ  زج  يزیچ  هکلهم  نیا  رد  ناسنا  عوقو  یلـصا  ببـس  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسا ، رطخ  نیا  زا  تاجن  ۀلیـسو 

ابلاغ اهنآ  اریز  تسا  هدشن  ققحم  بلطم  نیا  نم  يارب  یلو  دنتـسه  ناما  رد  رطخ  نیا  زا  ءاهلب  لد و  هداس  نامدرم  دناهتفگ  یـضعب  تسین ،
. دندقتعم یعقاو  ریغ  روما  زا  یضعبب 

تباث مه  ناشحیحـص  دیاقع  هب  تبـسن  هدومن و  کش  دوخ  دیاقع  رد  دـننک  هدـهاشم  ار  دوخ  تادـقتعم  فالخ  گرم  ماگنه  رد  نوچ  و 
باب رد  یخـسار  داقتعا  اهنآ  يارب  اریز  تسا ، مک  یلیخ  يدارفا  نینچ  هقبط  نیا  نایم  رد  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  یلب  دـنام ، دـنهاوخن 

. تسین یهلا  ءامسا  تافص و 
كریز نمؤم  هک  تسا  نیا  راگدرورپ  تیانع  لضف و  زا  سپ  دوشیم  گرزب  رطخ  نیا  زا  ناـسنا  تاـجن  ۀـیام  هک  یلماـع  اـهنت  نم  ةدـیقعب 

دنک لکوت  واب  تلالـض  رفک و  زا  تاجن  رد  هکلب  دنادن  زاینیب  ار  دوخ  ادخ  فطل  زا  دنکن و  دامتعا  یلیخ  شدوخ  مهف  رظن و  هب  و  دشاب ،
: دیوگب دناوخب و  ار  ادخ  رایسب  دروم  نیا  رد  و 

. ینتیده ذا  دعب  یبلق  غزت  کنید و ال  یلع  ینتّبث  ّمهّللا 
. زاسم مهارمگ  يدومن  متیاده  هکنیا  زا  سپ  رادب و  مدق  تباث  تنید  رب  ارم  اهلاراب 

: دناوخب ار  اعد  نیا  ای  و 
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کتّجح فرعا  مل  کـیبن  ینفّرعت  مل  نا  کـّناف  کـّیبن  ینفّرع  ّمهّللا  کـّیبن  فرعا  مل  کـسفن  ینفّرعت  مل  نا  کـّناف  کـسفن  ینفّرع  ّمهّللا 
نع  تللض  کتّجح  ینفّرعت  مل  نا  ّکناف  کتّجح  ینفّرع  ّمهّللا 
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. ینید

نمب ار  تربماـیپ  اـهلا  راـب  مسانـشن  ار  وت  ربماـیپ  نم  یناسانـشن  نمب  ار  تدوخ  وـت  رگا  هک  ارچ  ناسانـشب  نمب  ار  تدوـخ  اـهلاراب  همجرت :
یناسانشن نمب  ار  تتجح  رگا  سپ  ناسانشب  نمب  ار  دوخ  تجح  اهلا  راب  مسانشن  ار  تتجح  یناسانشن  نمب  ار  تربمایپ  رگا  سپ  ناسانـشب 

. مدرگ هارمگ  منید  زا 
هیلع هّللا  یّلـص  یفطـصم  دمحم  ام  ربمایپ  هک  هچنآ  عیمج  تیناقحب  نمؤم  هک  تسیابیم  تسا و  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  مه  تیاور  رد  و 

. دشاب هتشاد  نامیا  الامجا  وا  قح  رب  ءایصوا  هدروآ و  هلآ  و 
زا مه  تایاور  رد  دـشاب و  هارمه  لادـج  اب  رگا  صوصخب  درادـن  یبوخ  تبقاع  و  تسین ، مدرم  رثکا  لاح  بسانم  یمـالک  ياـهثحب  یلب 
. تسا اعد  رکف و  رکذ و  ماود  نآ و  ۀیکزت  سفن و  اب  هدهاجم  هار  نامه  هار ، نیرتهب  فراعم  لیصحت  يارب  سپ  تسا  هدش  یهن  رما  نیا 

ءالیتسا شرانک  رد  لصا و  رد  نامیا  فعـض  دوشیم  گرم  ماگنه  رد  وا  راکنا  رفک و  ناسنا و  راـک  ۀـمتاخ  ءوس  ببـس  هک  یلماـع  نیمود 
فیعـض رب  يوق  دریگیم و  توق  اـیند  تبحم  دوشیم و  فیعـض  مه  ادـخ  تبحم  دـش  فیعـض  هک  ناـمیا  اریز  تسا ، بلق  رب  اـیند  تبحم 

يوه اب  تفلاخم  رد  يرثا  مه  نآ  يارب  هک  سفن ، ثیدح  تهج  زا  رگم  دنامیمن  یقاب  ادـخ  تبحم  يارب  یناکم  هک  اجنآ  ات  دـیآیم  بلاغ 
. تسین ناطیش  سوه و  و 

ارف هرابکیب  ار  بلق  یکیرات  تواسق و  هکنیا  اـت  دور  ورف  ناـهانگ  تاوهـش و  بادرگ  رد  رتشیب  ناـسنا  زورب  زور  هک  دوشیم  ببـس  نیا  و 
، دنامن یقاب  نآ  يارب  یئانشور  هک  ياهنوگب  دیارگ  یـشوماخب  كدنا  كدنا  نامیا  رون  دوش و  هایـس  لد  ناهانگ  تملظ  مکارت  زا  دریگ و 

تارکس  نوچ  و 
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ایند و تبحم  هک  دوریم  نیا  میب  دنادب ، راک  نیا  ثعاب  ار  ادخ  دیامن و  نیقی  هتـشگ  شبوبحم  هک  ایند  نیا  زا  یئادجب  وا  دـسر و  ارف  گرم 
یفیعض تبحم  نامه  و  دیامن ، راکنا  ار  نآ  دنک و  ضارتعا  يدنوادخ ، ریدقت  نیا  رب  دراذگب و  رثا  شنطاب  رد  وا  قارف  یئادج و  یتحاران 

هدوب ادـخ  نمـشد  هک  تسا  هدرم  یلاـح  رد  دوش  حور  ضبق  یلاـح  نینچ  رد  رگا  هک  دوش  لدـب  هنیک  ضغبب و  دوب  وا  لد  رد  ادـخ  زا  هک 
. تسا رتهدننک  هراچیب  رتدب و  مه  یلوا  نآ  زا  يراک  نایاپ  نینچ  تسا و 

تیصاخ نیا  دوریم و  ایند  نیا  زا  ینارصن  ای  يدوهی و  ای  نآ  بکترم  هک  تسا  هدمآ  جح  ۀضیرف  كرت  لثم  یصاعم  زا  یضعب  دروم  رد  و 
. تسا لمع  نآ 

هانگ بکترم  یلو  دشاب  يوق  یـسک  نامیا  هک  تسنیا  هب  هانگ  قسف و  اب  شلمع  ةدنورپ  ندش  هتـسب  ناسنا و  راک  ۀـمتاخ  ءوس  ببـس  اما  و 
ناهانگ لقع ، فعض  حور و  بارطـضا  ماگنه  هک  دوشیم  ببـس  رما  نیمه  دشاب ، مه  یناسفن  ياههتـساوخ  تاوهـش و  یپ  رد  دوشب و  مه 

وا و نیب  باجح  هانگب  لیم  نیمه  هک  دوش  هتفرگ  شناج  تیـصعمب  تبغر  هاـنگب و  لـیامت  لاـح  رد  ناـسنا  دوش و  مسجم  ناـسنا  رظن  رد 
شبلق ّرس  رب  هانگ  تملظ  ۀبلغ  ةزادنا  هب  یسک  نینچ  لوا ، ۀتـسد  نآ  باذع  زا  رتمک  یباذع  یلو  ددرگیم  وا  باذع  ۀیام  دوشیم و  شیادخ 

. دوریم دیما  اهنآ  ةرابرد  نید  ءایلوا  تعافش  یهلا و  ترفغم  وفع و  هک  دنتسه  دارفا  نیمه  دوشیم و  باذع 
رد بلق  اریز  دنتـسه  رودـب  رطخ  نیا  زا  دـنراد  تبظاوم  ادـخ  یگدـنب  تعاط و  رب  دنتـسه و  تمایق  زور  ادـخ و  دایب  رایـسب  هک  یناسک  و 

هتشاد  هبلغ  وا  رب  هتشذگ  رد  زیچ  نآ  دای  هک  هچنآ  نطابب  شلیم  فعض و  ماگنه 
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. دنادرگیم لوغشم  نآب  ار  ءاضعا  حراوج و  مه  بلق  و  ددرگیم ، مسجم  شیارب  دوشیم و  روصت  وا  رد  هدومن ، خوسر  لد  رد  شتبحم  و 
، ات جـنپ  ات ، راهچ  تفگیم  وا  دـندومنیم  نیقلت  واب  ار  نیتداهـش  نایفارطا  هچ  ره  دوب  راضتحا  لاح  رد  یلاـقب  هک  دـننک  تیاـکح  هکناـنچ 

نابز رب  ارثکا  یگدـنز  رد  هک  دوب  لوغـشم  یظافلا  نامه  نتفگب  وا  دروآ  نابز  رب  ار  نیتداهـش  وا  هک  دـندرکیم  اهنآ  هچنآ  ره  و  اـت ، شش 
نیمه درذگیم و  ناسنا  رطاخ  رد  هک  تسا  يدنسپان  یبلق  تاروطخ  دیـسرت  گرم  مد  رد  نآ  عوقو  زا  دیاب  هک  هچنآ  هدش  هتفگ  و  تشاد .

هب تشهب  وا و  نیب  هک  ياهنوگب  تسا  تشهب  لها  لمع  شلمع  لاس  هاجنپ  یناـسنا  اـسب  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا 
هک تسا  رطاخ  نیمهب  و  دوشیم . هتـسب  تسا  هتـشذگ  باتک  رد  هچنآب  شاهدنورپ  هک  هدـنامن  یقاب  رتش  ندیـشود  تبون  ود  ۀلـصاف  ةزادـنا 

ناـحلاص و لاوـحا  زج  باوـخ  رد  هک  دـهاوخب  رگا  ناـسنا  اریز  تـسا  مـیظع  سب  یـساره  مـیب و  رایـسب و  فوـخ  رما  نـیا  زا  ار  ناـفراع 
رما نیا  رد  یتلاخد  تادابع  حالـص و  رب  تبظاوم  هچ  رگ  تسا ، لکـشم  یلیخ  شیارب  دـنیبن  ار  تاعاط  تاداـبع و  تـالاح  ناراـکوکین و 

. دراد
دارم هک  يرادـنپ  هب  هک  ادابم  تسا ، هدوب  تشهب  لها  لمع  شلمع  لاس  هاجنپ  دومرف  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  شیاـمرف  نیا  و 

یتدم نینچ  رد  صلاخ  لمع  هک  الا  و  تسا ، هدوب  لمع  قلطم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روظنم  هکلب  تسا ، هدوب  صلاخ  لمع  ترـضح 
ریظن یگدـنب  رد  هدـنب  صالخا  مدـع  راثآ  زا  زج  همتاخ  ءوس  تفگ  ناوتیم  هکلب  دوشیم ، راک  ۀـمتاخ  ءوس  زا  ناسنا  تاـجن  ثعاـب  اـعطق 

و دنشاب ، رـصقم  هنیمز  نیا  رد  ادابم  هک  دنراد  میب  نیا  زا  تسا و  صالخا  قدص و  تهج  نیمه  زا  نافراع  سرت  و  تسین ، سیلبا ، تدابع 
. دشابن یعقاو  صالخا  ناشصالخا 
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« نآ تقیقح  يراودیما و  ءاجر و  نایب  رد   » لصف

. تسا یبوبحم  راظتنا  رطاخب  لد  ندش  نامداش  زا  ءاجر ، تقیقح 
: تسا قالطا  ود  نآ  يارب  و 

راظتنا نیا  هاوخ  لاح  دوشیم  قالطا  یبوبحم  ندیـسر  راظتنا  رطاخب  لد  نتـشگ  داش  درجم  رب  هک  تسا ، هملک  نیا  ماع  يانعم  لوا : قـالطا 
. یعقاو ءاجر  هاوخ  وزرآ ، انمت و  هاوخ  و  تقامح ، هاوخ  دشاب ، رورغ 

رطاخب لد  نتشگ  داش  زا  ترابع  شیانعم  تروص  نیا  رد  و  تسا ، وزرآ  تقامح و  رورغ و  لباقم  رد  هملک  نیا  لامعتسا  نآ : مود  قالطا 
هدمآ مهارف  بوبحم  نآ  دوجو  بابسا  رثکا  هک  تسا  یتروص  رد  بلطم  نیا  و  تسا ، رایسب  نآ  ندیـسر  لامتحا  هک  تسا  یبوبحم  راظتنا 
رظنب دیعب  تسا  نکمم  ناکما  نیا  دراوم  زا  یـضعب  رد  هچ  رگ  دیآ  رظنب  کیدزن  یلیخ  نآب  یبایتسد  ناکما  دشاب و  هدنام  یقاب  یکدـنا  و 

رورغ و مسا  دـننادب  هدوهیب  ار  نآب  یبایتسد  راظتنا  ءالقع  هک  ياهنوگب  دـشاب  يرود  دـعب و  تیاهن  رد  شدوجو  لامتحا  رگا  اـما  و  دـسر ،
نآ و شیادیپ  بابـسا  دوجوب  ملع  ناسنا  دشاب و  مولعمان  نآ  دوجو  لامتحا  رگا  اما  و  تسا ، رتقداص  يراودـیما  ءاجر و  زا  وا  رب  تقامح 

نآب  یبایتسد  ناکما  دعب  برق و  ای  نآ  مدع  ای 
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نیا هک  تسا  نیاب  لامتحا  ۀجرد  تفرعم  نازیم  دنیوگیم و  انمت  ار  نآ  دشاب  هتشاد  ار  نآ  ندیـسر  راظتنا  لاح  نیع  رد  و  دشاب ، هتـشادن  ار 
دنک هدارا  ناسنا  هک  ار  هچ  ره  اریز  دننک  قیدصت  ار  یلامتحا  نینچ  القع  دشاب و  رثؤم  دوریم  نآ  لوصح  دـیما  هک  هچنآ  بلط  رد  لامتحا 

، تسین نینچ  یهاگ  و  ناسنا ، دوخ  رایتخا  رد  بابسا  نیا  زا  یضعب  یهاگ  هک  تسا  یفلتخم  دایز و  بابسا  نآ  يارب  دشاب  نآ  بلط  رد  و 
زا جراخ  هک  نآ  بابـسا  بلغا  هک  تسنیا  ای  هتفاین  دوجو  زونه  هک  يدوجوم  میئوگیم  نیا  ربانب  تسا ، لوا  مسق  زا  یعرـش  ياهبولطم  و 

نیاـب ملع  فلکم  اـی  تروص  ود  نیا  زا  کـی  ره  رد  زاـب  و  ریخ ، اـی  تسا  کـیدزن  مهنآ  ۀـیقب  لوـصح  دوـجوم و  تسا  فـلکم  تردـق 

( يزیربت یکلم   ) هالصلا www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


هن ای  هدومن ، ار  بولطم  نآ  شیادیپ  تامدقم  ندروآ  مهارفب  عورش  فلکم  ای  تروص  راهچ  نیا  زا  کی  ره  رد  و  درادن ، ای  دراد  تقیقح 
. دنکیم ادیپ  تروص  تشه  اعمج  هک 

اب مه  فلکم  دـشاب و  ندـمآ  مهارف  کـیدزن  مه  هیقب  هدوب و  دوجوم  بولطم ، نآ  لوصح  بابـسا  بلغا  هک  تسا  يدروم  لوا : تروـص 
. تسا قداص  دوخ  ءاجر  رد  راودیما و  یجار و  یتسارب  یسک  نینچ  نیا  دیامنب ، نآ  تامدقم  ندروآ  مهارفب  عورش  بلطم  نیاب  ملع 

تامدقم لیصحتب  عورـش  کلذ  عم  دشاب  هتـشادن  نآب  ملع  فلکم  یلو  دشاب  لوا  دروم  لثم  روما  ۀمه  رد  هک  تسا  يدروم  مود : تروص 
. دنیوگیم انمت  ار  نیا  هک  دیامنب  نآ 

ار یسک  نینچ  نیا  دیآیمن  رب  نآ  تامدقم  لیـصحت  یپ  رد  یلو  دراد  نآب  ملع  مه  فلکم  لوا و  دروم  لثم  تسا  يدروم  موس : تروص 
بذاک  يدیما  دشاب  هتشاد  مه  يدیما  رگا  دیمان و  دیاب  راک  لامها  هدننک و  عیاض 
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. دیآیم رب  وا  بلط  رد  دشاب  هتشاد  يزیچب  دیما  سک  ره  هک  ارچ  تسا 

اب وا  دیامنب و  رود  یلیخ  مه  بابـسا  ۀیقبب  یبایتسد  دشابن و  دوجوم  بولطم  نآ  شیادیپ  بابـسا  بلغا  هک  تسا  يدروم  مراهچ : تروص 
. تسا قمحا  یسک  نینچ  دیآ  رب  نآ  تامدقم  لیصحت  یپ  رد  زاب  بلطم  نیاب  ملع 

لثم زین  نیا  هک  دـیآ  رب  نآ  تامدـقم  لیـصحت  یپ  رد  دـنادن و  وا  یلو  دـشاب  مراـهچ  دروم  طیارـش  ناـمه  طیارـش  هکنیا  مجنپ : تروـص 
. تسا وزرآ  انمت و  مود  تروص 

هب دـیما  دـیاین و  رب  مه  نآ  تامدـقم  لیـصحت  یپ  رد  دـنادب و  مه  وا  دـشاب و  مراـهچ  دروم  طیارـش  ناـمه  طیارـش  هکنیا  مشـش : تروص 
. تسا رورغ  نیا  دشاب و  هتشاد  ار  نآ  یبایتسد 

بابـسا ۀیقب  هاوخ  لاح  دیآیمن  رب  نآ  تامدقم  لیـصحت  یپ  رد  تسا و  ربخیب  يزیچب  یبایتسد  لوصح و  بابـسا  تیفیک  زا  هک  یـسک  و 
رد وا  نیغورد و  شیراودیما  ءاجر  دـنک  يراودـیما  ءاجر و  ياعدا  رگا  یـسک  نینچ  رود  ای  دـشاب  کیدزن  نآب  یبایتسد  زیچ  نآ  لوصح 

ءاـجر و تسا  وا  تسدـب  هک  یتامدـقم  لیـصحتب  فلکم  لاغتـشا  مدـع  تروص  رد  هکنیا  رـس  و  تسا ، هدروـخ  بیرف  رورغم و  اـعدا  نیا 
تفص نآ  هک  دوش  یتفص  شیادیپ  ببـس  هک  تسا  یلمع  زا  ترابع  قداص  ءاجر  هک  تسا  نیا  دناهدیمان  تقامح  رورغ و  ار  شیراودیما 

نآ رگا  و  دوشیمن ، قالطا  نآ  رب  ءاجر  تشاذـگن  ياج  رب  دوخ  زا  ار  تفـص  نآ  ملع  نآ  هاگ  ره  سپ  دراذـگب  رثا  لمع  راک و  ماـجنا  رد 
دوشیم  هتفگ  اذل  و  دوب . دهاوخ  نآ  مدع  لثم  شدوجو  تشادن  هارمهب  دشاب  تفص  نآ  اب  قفاوم  هک  یلمع  یلو  دمآ  دیدپ  تفص 
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. تسا نیغورد  يراودیما  بذاک و  یئاجر  ءاجر  نیا  هک 

، تبحم نیا  دـش  ادـیپ  تبحم  هک  هاگ  ره  سپ  تسین ، تسا ، وا  يارب  هک  یبوبحم  راظتنا  زج  يزیچ  يراودـیما  ءاـجر و  هکنیا  بلطم  ناـیب 
ادیپ مه  مزع  هدارا و  هک  تسیابیم  راچانب  دش  تفای  بلط  نوچ  و  تسا ، تداعس  ریخ و  بلاط  ناسنا  اریز  تشاد ، دهاوخ  لابندب  مه  بلط 

ره هک  هدمآ  تیاور  رد  اذل  و  دریگ ، راکب  نآ  لیصحت  بولطم و  نآ  تمسب  ار  حراوج  ءاضعا و  دروآ و  رد  تکرحب  ار  تالـضع  دوش و 
. تسا نازیرگ  نآ  زا  دسرتب  يزیچ  زا  سک  ره  دشوکب و  نآ  بلط  رد  دشاب  يزیچب  راودیما  سک 

تیحالـص رظن  ره  زا  هک  ینیمز  رد  ار  یبوخ  مدـنگ  رگا  ناسنا  دـناهدز ، یلاثم  وا  اب  فدارتم  تاملک  ءاجر و  نایب  يارب  قالخا  ملع  ءاملع 
هک ار  يروما  مامت  تشک  زا  سپ  تسا و  رایـسب  هقطنم  نآ  رد  یگدـنراب  هک  دـشاب  ياهقطنم  رد  رازتشک  نیا  دـشاپب و  تسا  راد  ار  تشک 
وا بیصن  یبوخ  لوصحم  تعارز ، نیا  زا  دیامرفب و  یلـضفت  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  رظتنم  دنیـشنب و  دعب  دیامن و  مهارف  دراد  زاین  تعارز 
ای و  تشاد ، ار  مدـنگ  تشادرب  دـیما  تشاک و  وج  رگا  یلو  تسا . قداص  يراودـیما  نیا  رد  یـسک  نینچ  و  دـنیوگ ، ءاـجر  ار  نیا  ددرگ 

لوصحم تشادرب  رظتنم  دیـشاپ و  دـسریمن  نآب  بآ  ای  و  درادـن ، تیحالـص  عرز  تشک و  يارب  هک  یخالگنـس  نیمز  رد  ار  مدـنگ  هکنیا 
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. داهن ناوتیمن  يرگید  مان  رورغم  قمحا و  زج  یسک  نینچ  رب  دوب  یبوخ 
ورد صلاخ  لمع  رون  لد  نیا  زا  هک  دـشاب  عقوتم  دـنکفیب و  لد  رد  ایر  مخت  هک  تسا  یـصخش  نآ  لثم  ام  ثحب  رد  یـسک  نینچ  لـثم  و 

اب  تاجانمب  دناوخب و  اعد  دیوگب و  رکذ  ای  و  دنک ، توالت  نآرق  هکنیا  ای  دنک ،
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ياج شلد  دـناوخب و  نآرق  شنابز  هکنیا  ای  تسا ، نآ  مغ  مه و  نآب و  لوغـشم  ایند و  رد  قرغتـسم  شلد  هکیلاـح  رد  دزادرپب  راـگدرورپ 
تذل دوش و  هدوشگ  وا  رب  نآرق  رارـسا  باوبا  هک  دشاب  نیاب  راودیما  دشاب و  هتـشاد  مه  ار  یتادابع  نینچ  لوبق  راظتنا  دـعب  دـشاب و  رگید 

. دبایرد ار  تاجانم  رکذ و 
هتـشاد مه  یبوخ  لوصحم  تشادرب  دیما  دزادرپن و  نآب  طوبرم  روما  رگید  يرایبآ و  هب  یلو  دشاپب  یبسانم  نیمز  رد  ار  دوخ  رذب  هکنیا  ای 

ره تسین و  رورغ  زج  يزیچ  تسا  لاحم  اتداع  هک  يزیچ  راظتنا  نوچ  تسا  رورغم  شراظتنا  رد  بذاک و  شئاجر  رد  یـسک  نینچ  دـشاب 
رد نیمز  دنیـشنب و  ناراب  دیماب  دنکن و  یهجوت  شیرایبآ  هب  یلو  دـشاپب  دراد  ار  تشک  تیحالـص  تهج  ره  زا  هک  ینیمز  رد  ار  رذـب  هاگ 
نآ درابب و  يرتدایز  ناراب  رگید  ياهلاس  فالخ  رب  لاـس  نآ  هک  دـشاب  نیا  راـظتناب  وا  دراـبیمن و  داـیز  ناراـب  اـتداع  هک  دـشاب  ياهقطنم 

. دنیوگیم وزرآ  انمت و  ار  نیا  ددرگ  باریس  ناراب  زا  رازتشک 
هیرگ و دنزیخیم و  اپب  يراد  هدـنز  بش  دـجهت و  يارب  یهاگ  مه  دـنراد و  ایندـب  لد  مه  هک  تسا  ام  لثم  يدارفا  لثم  صخـش  نیا  لثم  و 
اب یلو  دنیامنیم  يربدت  نآ  تایآ  رد  دننکیم و  توالت  ار  نآرق  و  دناشچب ، اهنآب  ار  تاجانم  تذل  هک  دنهاوخیم  ادخ  زا  دـننکیم و  يراز 

ناکما یلو  تسا ، وزرآ  کی  نیا  دننک ، كرد  ار  نآرق  رارـسا  هک  دـنراد  ار  نیا  راظتنا  یبلق  نینچ  اب  تسا و  هدولآ  ایند  تبحمب  هک  یبلق 
. دناسرب ناشیوزرآب  ار  اهنآ  دریگ و  ندیزو  اهنآ  رب  راگدرورپ  تاحفن  زا  یمیسن  نیب  نیا  رد  هک  دراد  مه 

تسا  مولعم  لدبحاص  نامدرم  بولق و  بابرا  دزن  دیوگیم : یلازغ 
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بآ ندـناسر  اهیوج و  ندـنک  نیمز و  نتخاس  هدامآ  ۀـلزنمب  تاعاط  رذـب و  ۀـلزنمب  نامیا  نیمز و  ۀـلزنمب  بلق  و  ترخآ ، ۀـعرزم  ایند  هک 
تمایق زور  و  دیوریمن ، نآ  رد  رذب  هک  تسا  یخالگنـس  نیمز  نوچ  هدش  نآ  رد  قرغتـسم  هتـشگ و  هدولآ  ایندب  هک  یبلق  تسا و  هعرزمب 

یتشک عرز و  يرگید  زیچ  زا  نامیا ، رذب  زا  زج  هعرزم ، نیا  رد  و  دوردـن ، هتـشک  هچنآ  زج  سک  ره  زور  نآ  رد  تسا و  ندرک  ورد  زور 
تعارز هکنانچ  مه  دشخب  يدوس  شبحاص  يارب  نامیا  قالخا ، يدـب  بلق و  تثابخ  اب  هک  دـتفایم  قافتا  مک  یلیخ  و  دوشیمن ، لصاح 

. دیوریمن نآ  زا  يزیچ  تسا و  هجیتن  نودب  خالگنس  نیمز  رد 
: دیامرفیم هک  تسا  لاعتم  يادخ  مالک  حیرص  هیبشت  نیا  میوگیم 

. ا�ْهنِم ِِهتُْؤن  ا�ْینُّدلا  َثْرَح  ُدیُِری  َنا�ک  ْنَم  َو  ِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِةَرِخْآلا  َثْرَح  ُدیُِری  َنا�ک  ْنَم 
ناهج نیا  رد  شاداپ  یپ  رد  و   ) دـهاوخب ار  ایند  نیا  تشک  هکیـسک  مینادرگ و  داـیز  ار  وا  تشک  اـم  دـهاوخ  ترخآ  تشک  هک  سک  ره 

. داد میهاوخ  واب  ام  دشاب )
. ةرخآلا ۀعرزم  ایندلا  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  نخس  و 

: دیامرفیم هک  تسا  هفیرش  ۀیآ  نیا  دزادرپن  هدهاجمب  ادخ  هار  رد  هکیسک  يارب  ءاجر  تقیقح  یفن  يارب  یلقن  لیلد  اما  و 
. ّللا

�
ِه َتَمْحَر  َنوُجْرَی  َِکئ�لوُأ  ّللا 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  اوُدَها�ج  َو  اُونَمآ .. * َنیِذَّلا 

. دنراودیما ادخ  تمحرب  هک  دنتسه  نانیا  دنتخادرپ  داهج  هب  ادخ  هار  رد  دندومن و  ترجه  دندروآ و  نامیا  هکنانآ 
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هک تسا  تقیقح  نیا  رب  لاد  سمـشلا  ةروس  تاـیآ  و  تسا ، هتـشگ  رـصحنم  يدارفا  نینچب  يراودـیما  ءاـجر و  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  رد  نوچ 
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. دوب دهاوخن  یسک  يارب  ياهرهب  هدش ، هیکزت  یسفن  كاپ و  یبلق  نتشاد  نودب 
ياوه زا  هک  تسا  یـسک  قـمحا  دوـمرف : دـناهدومن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ینـس  هعیـش و  هک  هچنآ  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  و 

بکترم امش  نایلاوم  ناتسود و  زا  یتعامج  هک  دش  هتفگ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  و  دیامن : وزرآ  تشهب  ادخ  زا  دنک و  يوریپ  شـسفن 
الا هتشگ و  بلاغ  اهنآ  رب  اهوزرآ  هک  دنتسه  یموق  هکلب  دنتسین  ام  نایلاوم  زا  اهنآ  دومرف  ترـضح  میراودیما ، ام  دنیوگیم  دنوشیم و  هانگ 

: دومرف ترضح  نآ  زاب  و  دزیرگیم . نآ  زا  دسرتب  يزیچ  زا  رگا  دنکیم و  ششوک  نآب  یبایتسد  يارب  دشاب  هتشاد  دیما  يزیچب  یسک  رگا 
. دنک لمع  ءاجر  فوخ و  نیا  ياضتقمب  هکنیا  رگم  تسین  راودیما  كانمیب و  و  دشاب ، راودیما  كانمیب و  هکنیا  رگم  تسین  یعقاو  نمؤم ،

راظتنا دوخ  یلو  مینکیمن  کش  دراد  مدـنگ  تشادرب  دـیما  هتـشاک و  وج  هکیـسک  تقامح  رد  ام  هک  هدـش  ثعاب  هچ  متـسنادیم  شاـک  و 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ  هکنآ  لاح  میریگ و  رب  صالخا  نامیا و  لوصحم  قافن  رذب  زا  هک  میراد 

. �يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  َو  �یعَس  ا�م  ّلِإ 
�
ا ِنا�ْسنِْإِلل  َْسَیل 

. دنک هدهاشم  ار  دوخ  ششوک  راک و  ةرمث  هک  تسا  دوز  و  تسین ، يرگید  زیچ  دشاب  وا  ششوک  ةرمث  هچنآ  زج  یمدآ  يارب  همجرت :
ایح ادـخ  دـشاب  راودـیما  يریخ  وا  زا  دـشاب و  هتـشاد  ادـخب  نظ  نسح  سک  ره  هک  دـیوگیم  اتحارـص  تایاور  رابخا و  هک  یئوگب  رگا  و 

دنکیم 
 248 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

ره و  دشابیم ، نمؤم  ةدنب  نظ  نسح  دزن  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  و  دـنادرگ ، مورحم  ریخ  نآ  زا  ار  وا  هک 
نآ ربارب  دنچب  ار  شناهانگ  دوخ  يراوگرزب  اب  دزرمایب و  ار  وا  هک  تسا  ادخ  رب  دشاب  هتـشاد  ادخب  نظ  نسح  هدومن و  یتیـصعم  هک  سک 
وفع ترفغم و  اب  دراد و  راظتنا  وا  هک  دنک  ياهلماعم  نیمه  وا  اب  لاعتم  يادخ  هک  تسنیا  رابخا  نیا  ياضتقم  دنادرگ و  لدـبم  تانـسح  زا 

. دیامن راتفر  وا  اب  شیوخ  مرک  و 
نـسح اریز  تسین ، �یعَـس . ا�م  ّلِإ 

�
ا ِنا�ْسنِْإِلل  َْسَیل  دـیامرفیم : هک  هفیرـش  ۀـیآ  نآ  تایاور و  نیا  نیب  یتافانم  یلو  تسا ، نینچ  یلب  میوگیم 

رایـسب تضایر  ناوارف و  شـشوک  یعـس و  اب  زج  نآب  یبایتسد  و  تسا ، الاو  سب  یماـقم  گرزب و  سب  يرما  دوخ  هجرد  نیاـب  ادـخب  نظ 
دنیبن و قح  ترـضح  ۀیحان  زا  زج  ار  يررـض  عفن و  چیه  دوجو  ملاع  رد  هک  تسا  یـسک  ماقم  ماقم ، نیا  و  دوشیمن ، لصاح  یـسک  يارب 

تـسد نادـب  ناوتب  یگداسب  هک  تسین  یماقم  نیا  و  دـشاب ، بابـسا  ریثأـت  هب  شداـمتعا  زا  شیب  راـگدرورپ  تیاـنع  هب  شداـمتعا  قوثو و 
هک تسیابیم  درک  یئاعدا  نینچ  یسک  رگا  و  تسین ، هّللا  ءایلوا  زا  یناگبخن  يارب  زج  ماقم ، نیا  تقیقح  یلو  تسا  رایـسب  اعدا  یلب  تفای ،

بابـسا رب  شاهیکت  زا  رتشیب  تاداعـس  تاریخ و  زا  يویند  روما  رد  ادخب  شدامتعا  ءاکتا و  دسرتن و  سکچیه  زیچ و  چـیه  زا  ایند  نیا  رد 
. تشاد دهاوخن  یقرف  شیارب  مذ  حدم و  و  تسا ، ناسکی  نآ  مدع  بابسا و  دوجو  یسک  نینچ  يارب  و  دشاب ، يویند 

قازترا مارح  هار  زا  يرادن و  لوبق  دوخ  قزر  يارب  ار  راگدرورپ  تنامـض  زونه  هدومن  قح  سدقا  تاذ  هک  دـیکأت  همه  نیا  اب  هک  وت  سپ 
تسا و  میرک  ادخ  میوگیم  مهنم  هتبلا  تسا - میرک  ادخ  یئوگیم  زاب  ینکیم و 
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ادخ مرک  هب  هک  یتسین  یـسک  وت  و  ياهدومن ، لطاب  ةدارا  نادـب  هک  تسا  یقح  ۀـملک  وت  نخـس  نیا  یلو  تسین - ادـخ  مرک  رکنم  یـسک 

هک یتسه  رورغم  وت  و  یتسین ، دقتعم  درادن  ار  وت  اب  تنایخ  دصق  وا  هکنیاب  يرادن و  داقتعا  مه  تیادخ  تقادصب  وت ، هکلب  یـشاب ، دـقتعم 
يارب یتشاد و  نامیا  ادخ  مرک  قدصب و  وت  رگا  و  تسا . هتخاس  رورغم  تمیرک  راگدرورپ  هب  ار  وت  سیلبا  تمیئل  هدروخ و  بیرف  نمـشد 

وتب ار  تقزر  هک  هدومن  دای  دـنگوس  شباتک  رد  وا  هک  یتقو  یتشاد ، لوبق  ار  اهنآ  يدوب و  لـئاق  یمارتحا  وا  دـنگوس  هدـعو و  تناـمض و 
هنیمز نیا  رد  ار  تیوعد  قدص  یتساوخ  رگا  يدرکیمن و  بحاصت  مارحب  ار  اهنآ  لاوما  یتشادیمن و  اور  متـس  نارگیدـب  رگید  دـناسریم 

زا هجرد  نیا  قیدـصت  تلمع  بلق و  زا  رگا  رگنب  تیئایند  ياهزاین  رد  ادـخ  مرکب  دامتعا  قوثو و  رد  دوخ  لاـمعا  بلق و  لاـحب و  ینادـب 
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ایند و رد  تیاهوزرآ  لامآ و  ياهتنمب  ار  وت  هک  الاو  ماقم  نیا  و  داـب ، نشور  تمـشچ  سپ  يدرک  هدـهاشم  ار  تراـگدرورپ  هب  نظ  نسح 
ار نآ  زا  رتـمک  ياهبترم  يوـش و  یـضار  نیبرقم  تاـجرد  زا  هبترم  نیرخآ  نآـب  زج  هـک  اداـبم  داـب و  تیاراوـگ  دـیناسر  دـهاوخ  ترخآ 

. يریذپب
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« يراودیما ءاجر و  بابسا  رد   » لصف

هراشا

دیوگن یسک  تسا و  وا  لالج  تافص  زا  شیب  راگدرورپ  لامج  تافـص  هدش  هتفگ  هک  تسا  راگدرورپ  ۀیلامج  تافـص  ءاجر »  » رد لصا 
میرادـن لوبق  ار  بلطم  نیا  هک  میئوگیم  اریز  تسه  ناـگتفای  تاـجن  دادـعت  زا  شیب  ناگدـش  كـاله  ةرامـش  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا 

ملاوع نیا  لثم  تسا و  هرطق  اب  ایرد  تبسن  نوچمه  دنتـسه  هقبط  نیا  زا  ناگدش  كاله  هک  سنا  نج و  اب  یناحور ، ۀکئالم  تبـسن  نوچ 
. دشاب یلامج  بحاص  سکع  ةرهچ  رب  هک  تسا  یلاخ  لثم  ینارون  یلاع و  ملاوع  نآب  تبسن  نیئاپ  کیرات و 

تمحر نتـسج  یـشیپ  یناعم  زا  یکی  نیا  و  تسا . تمحر  ریخ و  دوجو  لیفط  بضغ  رـش و  دوجو  هک  تسنیا  ءاـجر  رد  لـصا  هلمجلاـب ،
رادروخرب يرتشیب  توق  زا  ءاجر  هک  دسریم  هجیتن  نیاب  دیآ  رب  عوضوم  نیا  قیقحت  یپ  رد  دوخ  ناسنا  رگا  تسا و  وا  بضغ  رب  راگدرورپ 

ینازرا اهنآ  رب  وا  هک  یئاهتمعن  همه  نیا  هب  درگنب و  شناگدنب  اب  دـنوادخ  راتفر  هلماعمب و  ایند  نیا  رد  رگا  ناسنا  هکنیا  بلطم  نایب  تسا ،
اهنآ یگدنز  شیع و  بابسا  زا  کیچیه  وا  هک  دنیبب  دنک و  هدهاشم  ناگدنبب  تبـسن  ار  قح  ترـضح  تیانع  ترثک  و  دنک ، هجوت  هتـشاد 

کیرات و  ملاع  ایند ، نیا  هکنیا  اب  و  تسا ، هتشاذگن  لمهم  ار 
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نآ سپ  دنزیرگیم . گرم  زا  هدوب و  یـضار  دوخ  یگدـنز  زا  هک  تسا  ياهنوگب  ناشلاح  ایند  لها  رثکا  زاب  تسا  رتتسپ  ملاوع  ۀـمه  زا 
ار شتمحر  ءزج  دص  زا  ءزج  کی  لاعتم  يادخ  هک  هدمآ  تایاور  رد  دوب و  دهاوخ  هچ  تسا  رون  یگدـنز و  تایح و  رـسارس  هک  یملاع 

تاذ دوش  ترخآ  ملاع  نوچ  و  تسا ، ءزج  کی  نآ  زا  شاهمه  تسه  ملاـع  نیا  رد  هک  ریخ  تمعن و  همه  نیا  دومرف و  لزاـن  اـیند  نیا  رب 
. دنکیم راتفر  ناگدنب  اب  دوخ  ۀلماک  تمحر  اب  دنادرگیم و  رب  یقاب  نآب  مه  ار  ءزج  کی  نیا  قح  سدقا 

اما مینکیم . نایب  ار  نآ  زا  ياهمـش  هنومن  يارب  هک  هدش  دراو  يراودیما  ءاجر و  تیوقت  يارب  یمیظع  روما  تایاور ، تایآ و  رد  لاح  رهب 
: تایآ

: همجرت ( 53 رمزلا -  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا 
�

ِه ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ا�ل  ْمِهِـسُْفنَأ  �یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدا�بِع  ا�ی  ُْلق 
هدنزرمآ و وا  دزرمایب و  ار  ناهانگ  ۀمه  دنوادخ  دـیوشن  سویأم  ادـخ  تمحر  زا  دـیدومن ، فارـسا  نتـشیوخ  رب  هک  نم  ناگدـنب  يا  وگب 

. تسا نابرهم 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  باطخ  و 

و يدرگ . دونـشخ  وت  هک  دـنک  اـطع  وتب  ردـقنآ »  » تراـگدرورپ هک  تسا  دوز  و  همجرت : ( 5 یحـضلا -  ) �یـضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو 
. داد دهاوخن  اضر  شتما  زا  يدحا  باذعب  ترضح  نآ  هک  تسا  مولعم 

. دزرمایب ار  ناهانگ  هک  ادخ  زج  تسیک  و  ّللا ،
�

ُه اَّلِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم  َو  دیامرفیم : و 
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: دیامرفیم و 
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: همجرت ( 186 هرقب -  ) َنوُدُـشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  َو  ِیل  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِنا�عَد  ا�ذِإ  ّدـلا 
�

ِعا َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدا�بِع  ََکلَأَس  ا�ذِإ  َو 
دننک و تباجا  ارم  مه  ناگدنب  دیاب  سپ  منک  تباجا  دناوخب  ارم  هکنآ  ياعد  متـسه و  کیدزن  نم  دننک  لاؤس  نم  زا  مناگدـنب  هک  هاگنآ 

. دنبای هار  هک  تسا  دیما  دنروایب  نامیا  نمب 
: دیامرفیم هک  هفیرش  ۀیآ  نیا  زامن و  هیآ  و 

. ّلََوت
�

ی َو  َبَّذَک  يِذَّلا  یَقْشَْألا . اَّلِإ  ا�ها�لْصَی  ا�ل  ّظََلت 
�

ی ًارا�ن  ْمُُکتْرَْذنَأَف 
درک بیذکت  هکنآ  تسا ، رتیقش  هکنآ  رگم  شتآ  نادب  دزوسن  دشک ، هنابز  هک  مداد  میب  یشتآ  زا  ار  امـش  سپ  همجرت : ( 16 لیللا 14 - )

. دومن تشپ  و 
. دناسرتیم نآب  ار  شناگدنب  ادخ  هچنآ  تسنیا  همجرت : ( 16 رمزلا -  ) ُهَدا�بِع ِِهب  ّللا 

�
ُه ُفِّوَُخی  َِکل�ذ  دیامرفیم : و 

. اهنآ ملظ  رب  نامدرم  يارب  تسا  ترفغم  شزرمآ و  بحاص  وت  راگدرورپ  انامه  ْمِهِْملُظ  �یلَع  ّنِلل 
�
ِسا ٍةَرِفْغَم  وُذـَل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  دـیامرفیم : و 

هتـشگ هدامآ  نارفاک  يارب  هک  یـشتآ  زا  دـیریگ  اورپ  همجرت : نارمع )- لآ   ) ْکِلل
�

َنیِِرفا ْتَّدِـعُأ  ِیتَّلا  ّنلا 
�
َرا اوُقَّتا  َو  دـیامرفیم : و  ( 6 دعر - )

. تسا
. دینادرگ تسپ  ار  امش  هک  دوب  ناتیادخب  امش  نامگ  نیا  همجرت : ( 23 تلصف -  ) ْمُکا�دْرَأ ْمُکِّبَِرب  ُْمْتنَنَظ  يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  ْمُِکل�ذ  دیامرفیم : و 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخلوسر  هک  میتفای  مالّـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دومرف  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رابخا : اما 
: دومرف ربنم  رب  هلآ 
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واب شیراودیما  ادخب و  شنظ  نسح  ۀطساوب  رگم  دوشیمن  هداد  ترخآ  ایند و  ریخ  ینمؤم  چیهب  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخب  دنگوس 

راتفرگ رافغتـسا  هبوت و  زا  سپ  ینمؤم  چـیه  تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخ  نآـب  دـنگوس  نینمؤم ، تبیغ  زا  يراددوخ  قلخ و  نسح  و 
هک یئادخ  نآب  دنگوس  نینمؤم ، تبیغ  قلخ و  ءوس  واب و  ءاجر  رد  شیهاتوک  ریـصقت و  ادـخب و  شنظ  ءوس  ۀطـساوب  رگم  دوشیمن  باذـع 
ادخ نوچ  دشابیم  دوخ  نمؤم  ةدنب  نظ  دزن  ادخ  هکنیا  رگم  دشاب  هتـشاد  ادخب  نظ  نسح  هک  تسین  ینمؤم  ةدنب  چیه  تسین  یئادخ  وا  زج 
راتفر وا  اب  وا  دیما  نظ و  فالخ  وا  دشاب و  هتـشاد  واب  نظ  نسح  شنمؤم  ةدنب  هک  دنکیم  ایح  تسوا و  تسدب  تاریخ  ۀـمه  تسا و  میرک 

. دیئامن تبغر  واب  دیشاب و  هتشاد  نظ  نسح  ادخب  تبسن  سپ  دیامن 
دهاوخیم هک  ینامگ  ره  سپ  متسه  دوخ  ةدنب  نظ  دزن  نم  دیوگیم  قح  سدقا  تاذ  دومرف  هک  هدیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  زا  و 

. دشاب هتشاد  نظ  نسح  ادخب  هکنیا  رگم  دریمن  امش  زا  يدحا  دومرف : ترضح  نآ  زاب  و  دربب .
ماجنا رجا  باوث و  هب  یبایتسد  يارب  هک  یلامعا  هب  دننکیم  راک  نم  يارب  هکیناسک  دومرف  قح  سدقا  تاذ  هک  هدیسر  ترضح  نآ  زا  زاب  و 

دننارذگب نم  تدابع  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  دننکفیب و  بعت  جنر و  هب  ار  دوخ  دـننک و  شـشوک  هچ  ره  اهنآ  هک  ارچ  دـننکن  هیکت  دـنهدیم 
یلو دنـسریمن ، نم  راوج  رد  هعیفر  تاجرد  اهتشهب و  رد  میاـهتمعن  تمارک و  هب  دـنباییمن و  تسد  نم  تداـبع  هنک  هب  دنرـصقم و  زاـب 

تروص نیا  رد  نم  تمحر  هک  ارچ  دننک ، لصاح  رطاخ  نانیمطا  نمب  نظ  نسح  هب  دنشاب و  راودیما  نم  لضفب  دننک و  هیکت  نم  تمحرب 
هب  ار  اهنآ  نم  تنم  دریگیم و  ارف  ار  اهنآ 
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هدیمان مان  نیمهب  متـسه و  نابرهم  هدنـشخب و  دنوادخ  نم  دـنادرگ و  اهنآ  لاح  لماش  ار  موفع  نم  شزرمآ  ترفغم و  دـناسرب و  مناوضر 
. ماهدش

دوخ ةدرک  زا  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  دـنزیم  رـس  وا  زا  یهانگ  هاگ  ره  هدـنب  هک  تسنیا  دوشیم  هدـیمهف  رابخا  زا  هچنآ  مـالک  ۀـصالخ 
زاب دهد  ماجنا  هانگ  نآ  زا  سپ  ياهنسح  کین و  لمع  یلو  دوشن  نامیشپ  رگا  و  تسا ، وا  هانگ  ةرافک  ینامیشپ  نامه  هک  دوشیم  نامیشپ 
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دـشابن هریبک  ناهانگ  ۀـلمج  زا  هانگ  نآ  رگا  زاب  دادـن  ماـجنا  هاـنگ  نآ  لابندـب  مه  یبوخ  راـک  رگا  دوشیم و  هاـنگ  نآ  ةراـفک  هنـسح  نآ 
دیادزب ار  وا  ناهانگ  هک  يزامن  شزامن  رگا  و  دـنزب ، رـس  ناسنا  زا  اهنآ  نیب  رد  هک  تسا  لیبق  نیا  زا  یناهانگ  ةراـفک  هناـگجنپ  ياـهزامن 

یگدولآ زا  هلیـسو  نیدب  ار  وا  دنکیم و  هیده  واب  یتبیـصم  الب و  دزاسیم و  راتفرگ  ایند  نیا  رد  یتبوقع  هب  ار  وا  ادخ  هک  تسنیا  ای  دـشابن 
تعافش دوبن  مه  نآ  رگا  و  نینمؤم ، تعافش  دشن  عفر  مه  نآب  رگا  تسه و  هکئالم  رافغتسا  دوبن  مه  نیا  رگا  و  دزاسیم ، كاپ  هانگ  نآ 

اهنیا ۀمه  زا  دعب  رگا  تسه و  راگدرورپ  هعـساو  تمحر  دـش  مورحم  مه  نآ  زا  رگا  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
ربق باذعب  دشن  نآب  رگا  دنادرگ و  كاپ  ندنک  ناج  یتخسب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  زاب  ددرگ  مورحم  اهنیا  همه  زا  دنامب و  یقاب  يزیچ  زاب 

. دش دهاوخ  كاپ  منهج  باذعب  هک  الا  تمایق و  زور  ساره  لوه و  دشن  نآب  رگا  و 
تبوقع یلو  هتـشاد  ررقم  شاداپ  نآ  ربارب  هد  ياهنـسح  ره  يارب  هتفرگ و  ار  ناگدنب  فرط  هشیمه  ناگدنب  اب  ۀـلماعم  رد  قح  سدـقا  تاذ 

ردق بش  لثم  صاخ  ۀنکما  هنمزا و  زا  یضعب  رد  نآ  ندینادرگ  ربارب  دنچ  لامعا و  فیعـضت  زا  ریغ  نیا  هدومن و  نیعم  کیب  کی  ار  هانگ 
مارحلا و  دجسم  ای  و 
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ار میدومن  نایب  هصالخ  نیا  رد  ام  هچنآ  ردق  هک  یتساوخ  رگا  و  تسا ، نآ  لاثما  هفرـشم و  دـهاشم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دجـسم 

تقد اب  ار  اهنآ  يرگنب و  لیـصفت  هب  لئاسم  نیا  رد  رگا  و  نک . هعجارم  تسا  هدـمآ  الـصفم  روما  نیا  زا  کی  ره  ةرابرد  هک  هچنآب  ینادـب 
ءوـس ناـمیا و  فعـض  زا  كریز  ناـمدرم  یعقاو  سرت  یلو  ینکیم  کـش  مه  سیلبا  یئاـهر  تاـجن و  رد  یتـح  یهد  رارق  هعلاـطم  دروـم 

اریز دریمب  نمؤم  هک  تسا  یسک  يارب  اهنیا  ۀمه  اریز  دوشیم ، راکنا  ای  رفک  رب  گرم  ناسنا و  راک  ۀمتاخ  ءوس  هب  رجنم  هک  تسا  یلامعا 
وا هکنانچ  نآ  تسار  يادخ  ساپس  دمح و  و  داد : دهاوخ  تاجن  بابسا  نیا  زا  یکیب  ار  وا  هک  تسا  يدحب  ادخ  دزن  نمؤم  شزرا  ردق و 

. دشاب وت  ءانث  حدم و  ناوت  اجک  ار  ام  یتفگ و  ءانث  دوخ  رب  وت  اهلاراب  تسا . هتفگ  ساپس  شیوخ  رب 
نآ امن ، هجوت  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یبارعا  ثیدح  رد  هک  هچنآب  ینادـب  ادـخ  دزن  ار  نمؤم  ردـق  تمظع  یتساوخ  رگا  و 

: دومرف ترضح 
دـنک و رب  ياـج  زا  ار  نآ  گنـس  گنـس  دـنک و  بارخ  ار  نآ  ياهدـنب  رگا  تـشاد و  گرزب  ار  نآ  دیـشخب و  فرــش  ار  هـبعک  دـنوادخ 

نینمؤم دومرف  دنتسه  یناسک  هچ  ادخ  ءایلوا  دیسرپ  یبارعا  تسین . درامش  راوخ  ار  هّللا  ءایلوا  زا  یلو  هک  یـسک  ةزادناب  شمرج  دنازوسب ،
تفگ ادخ ، دومرف ، تشاد  دهاوخ  هدهعب  ار  یسر  باسح  یسک  هچ  دیـسرپ  یبارعا  نآ  هک  تسا  ثیدح  نیمه  رد  و  دنیادخ ، ءایلوا  همه 

میرک و تفگ  يدیدنخ  ارچ  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دومن ، یمسبت  یبارعا  نآ  سپ  یلب ، دومرف  دراد  هدهعب  ار  راک  نیا  دوخ  وا 
هّللا یّلص  ادخلوسر  دریگیم ، ناسآ  دنکیم و  هحماسم  دنیشنب  هبـساحم  هب - هک  هاگنآ  درذگیم و  رد  دنک  ادیپ  تردق  هک  هاگنآ  راوگرزب 

دومرف  هلآ  هیلع و 
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نیرتراوگرزب و  نیمرکالا ، مرکا  وا  تسین  ادخ  زا  رتراوگرزب  رتهدنشخب و  يراوگرزب  میرک و  هک  دیـشاب  هاگآ  دیوگیم ، تسار  درم  نیا 
. تشگ هیقف  یبارعا  نیا  دومرف  سپس  تسا ، ناراوگرزب 

بلاغ هکنیا  تهج  زا  قالخا  ءاملع  یلو  دـنکیم  تیوقت  ار  ءاجر  هدیـسر  باب  نیا  رد  هک  ياهفلتخم  رابخا  تایآ و  هکنآ  مالک  ۀـصالخ  و 
هک یعقاو  ءاجر  نآ  دـننکیم و  نید  رد  تـالابم  هحلاـص و  لاـمعا  ماـجنا  كرت  دنونـشب  ار  بلاـطم  هنوگ  نیا  رگا  هک  دنتـسه  نینچ  مدرم 

نیا رکذ  زا  دوشیمن  لصاح  اهنآ  يارب  دـنادرگیم  بغار  رتشیب  ادـخ  ياضر  بلط  رد  ار  وا  تسه و  ادـخ  یگدـنب  هار  رد  ناـسنا  قوشم 
نایب مدرم  يارب  ار  بلاطم  نیا  ۀمه  هک  تسا  یهلا  ءایبناب  ءادتقا  همه  زا  رتهب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یلو  دننکیم  زیهرپ  تایاور  رابخا و  هنوگ 

ار یـسک  رگا  دـندومنیم ، هظحـالم  ار  فرط  لاـح  یئزج  دراوـم  رد  یلو  ار  ءاـجر  مـه  دـندشیم و  رکذـتم  ار  فوـخ  مـه  دنتــشادیم ،
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نینچ يارب  مدرم ، ۀـماع  لثم  درادـن ، یهجوت  نادـنچ  راگدرورپ  یهاون  رماوا و  هب  هتـشگ و  ضراـع  وا  رب  یلبنت  تلاـسک و  هک  دـندیدیم 
دندرکیم هدهاشم  ار  یسک  انایحا  رگا  و  دننارب ، میقتسم  ةداجب  ار  وا  فوخ  ۀنایزات  اب  ات  دنتفگیم  نخـس  ادخ  زا  تیـشخ  فوخ و  زا  یـسک 

وا رب  ار  تمحر  تاـیآ  تسا ، هدومن  لـیم  يدـیماان  طونق و  هب  هک  ياهنوگب  هدـش  مک  شیراودـیما  ءاـجر و  هدومن و  هبلغ  وا  رب  فوخ  هک 
دندینادرگ و یم - زاب  تسا  وا  تکاله  ۀیام  هک  يدیما  ان  طونق و  زا  ار  وا  هار  نیا  زا  دندرمشیم و  رب  شیارب  ار  ءاجر  بابسا  دندناوخیم و 
هک تسا  یهار  نامه  هدومن  رما  نآ  ندومیپ  هب  ار  شناگدـنب  ادـخ  هک  یمیقتـسم  طارـص  اریز  دـندروآیم ، زاب  نشور  هار  طسو و  قیرطب 

نوچ  و  گرم ، کیدزن  ات  دشاب  يواسم  مه  اب  هار  نآ  رد  ءاجر  فوخ و 
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هدیسر يراودیما  ءاجر و  ۀنیمز  رد  هک  يرابخا  هب  ناسنا  دوش و  كرت  سرت  فوخ و  ثیدح  هک  تسا  راوازـس  دوش  کیدزن  ناسنا  گرم 
زا هسفنب  فوخ  هک  اریز  دـشابن  ناساره  راگدرورپ  اب  تاـقالم  زا  دریگ و  ینوزف  وا  رب  لـالجلا  وذ  ترـضح  ءاـقل  قوش  اـت  ددرگ  لوغـشم 

رگید دسر  نایاپب  لمع  تقو  نوچ  دراد و  زاب  یـصاعم  تاوهـش و  زا  ار  یمدآ  هک  هدـش  شرافـس  نآ  رب  نیا  يارب  و  تسین ، کین  تافص 
نآ عفن  زا  شیب  شررـض  لاح  نیا  رد  هکلب  ددرگ  وا  اب  سنا  تذل  و  بوبحم ، ءاقل  ترودک  ۀیام  ات  دـنامیمن  یقاب  نآ  دوجو  يارب  یهجو 

رتدایز دوبعمب  ار  ناسنا  تبحم  ءاجر ، اریز  تسا ، فوخ  رطاخب  لمع  زا  رتالاب  ءاجر ، رطاـخب  لـمع  هک  هدـش  هتفگ  نیمه  رطاـخب  و  تسا ،
فوخ نآ  و  تسا ، رتدیدش  رگید  فوخ  ره  زا  هک  تسا  یفوخ  تبحم ، لها  يارب  یلب ، دیامنیم  رتشیب  ار  وا  اب  سنا  تذـل  دـنادرگیم و 
تذل بابـسا  هک  تسین  یفوخ  فوخ ، نیا  یلو  تسا  قح  ترـضح  ءاقل  زا  باجح  هدنب و  زا  دوبعم  ندـینادرگ  يور  ضارعا و  و  فوقو ،

بارطـضا نانچنآ  دوش  ضراع  اهنآ  رب  فوخ  نیا  هک  هاگنآ  و  دننک ، ادیپ  زاین  نادب  نانیا  هک  دوشیم  مک  یلیخ  و  دـنز ، مه  رب  ار  تسناؤم 
. دنکیم تاهابم  دوخ  برقم  ۀکئالمب  اهنآب  قح  سدقا  تاذ  دندرگیم و  صخشم  ناکلاس  رگید  زا  هک  دریگیم  ارف  ار  اهنآ  شیوشت  و 

« همتاخ »

ظاعو دـنادرگ و  نمیا  ادـخ  رکم  زا  ار  اهنآ  هن  دـنک و  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هن  هک  تسا  یـسک  هیقف  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد 
تسیابیم 
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تینما مدرم  ۀماع  رب  بلاغ  هکنیا  تهج  زا  یلو  دـنوش ، رکذـتم  ار  فوخ  بابـسا  مه  دـننک و  نایب  ار  ءاجر  بابـسا  مه  دوخ  ظعو  رد  هک 

رکذ يرایسب  هب  هک  دوخ  نیعمتـسم  ةوکـش  هب  ظعاو  دوش و  نایب  رتشیب  فوخ  بابـسا  هک  تسا  راوازـس  تسا  ادخ  بضغ  رکم و  زا  رطاخ 
نما و طونق و  فوخ و  مدرم  ۀـماع  هک  ارچ  دـنک  هظحالم  ار  اهنآ  لاوحا  هسفنب  دوخ  هکلب  دـنکن  یهجوت  دـننکیم  ضارتعا  فوخ  بابـسا 

الا دـنرادنپیم و  طونق  ار  نآ  اـهنآ  و  تسا ، فوـخ  ۀـجرد  نیلوا  هک  تسا  یجنر  یتحاراـن و  رطاـخب  ناشهوکـش  دـنمهفیمن و  ار  ءاـجر 
رد سرت  فوخ و  هزادنا  نیا  هک  یـسک  دنـشاب و  هدیـسر  طونق  هب  اهنآ  دوشیمن و  هدید  اهنآ  دوجو  رد  فوخ  تارثا  هک  دوشیم  هنوگچ 

ندیـسر لادـتعا و  دـح  زا  فوخ  زواجت  دـیدش و  فوخ  ياعدا  دـناوتیم  هنوگچ  درادـب  زاـب  هاـنگ  باـکترا  زا  ار  وا  هک  تسین  وا  دوجو 
ترابع طونق  اریز  تسا ، فوخ  دوجو  مدع  رطاخب  هکلب  دایز  فوخ  رثا  رب  هن  اهنآ  يدیماان  طونق و  هکلب  دـنک ، يدـیماان  طونق و  ۀـلحرمب 

ره زیچ  نآ  زا  سرت  تدـش  دـشاب و  دوش  وا  زا  سرت  ثعاب  هک  يزیچ  هک  تسنیا  انعم  نیا  ۀـمزال  تسا و  لادـتعا  دـح  زا  فوخ  زواجت  زا 
ایند تبحمب  ناگتخابلد  ایند و  لها  اجک و  انعم  نیا  دوش  سویأم  یلکب  نآ  زا  تاجن  زا  ناسنا  هکیاهنوگب  دـنازوسب  لد  رد  ار  یتاجن  دـیما 

تسین و قداص  يداقتعا  الـصا  ار  نانیا  اجک ، ایند  لانم  لام و  يروآ  عمج  هب  نیلوغـشم  ایند و  تاوهـش  رد  ناگتفر  ورف  اجک و  نیا  اجک ،
دح زا  هک  فوخ  هاکناج  درد  هب  دـسر  هچ  ات  دوب  دـهاوخن  اهنآ  يارب  نآ  باذـع  تدـش  ترخآ و  دای  دـشاب  اهنآ  يارب  يداـقتعا  مه  رگا 
مدع تهج  زا  دوش  هدهاشم  ادـخ  تمحر  زا  يدـیماان  سأی و  دارفا  نیا  نایم  رد  رگا  و  دـشک ، يدـیماان  طونق و  هب  دـنک و  زواجت  لادـتعا 
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مشخ و  تدش  ادخب و  اهنآ  داقتعا  قدص 
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. تسا وا  بضغ 
ناسنا هک  تسنیا  انعم  نیا  ۀـمزال  تسا و  لادـتعا  دـح  زا  يراودـیما  ءاجر و  زواجت  هدـمآ  رابخا  رد  هک  يرطاخ  تینما  زا  دارم  هکنانچمه 

شومارف ار  نآ  زا  فلخت  لامتحا  هکیاهنوگب  دـنک  هبلغ  وا  رب  يراودـیما  ءاجر و  نیا  دـشاب و  دـقتعم  راگدرورپ  ۀعـساو  تمحر  تیاـنعب و 
اجک الـصا  و  اجک ، قداص  داقتعا  نیا  اجک و  ایند  هب  ناگتخابلد  زاب  دوش و  رجنم  یهلا  باذع  زا  رطاخ  تینماب  يراودیما  ءاجر و  دـیامن و 
دارفا نیا  يارب  رگا  دوش و  لدب  رطاخ  تینماب  ددرگ و  ادخ  فوخ  زا  یشومارف  ثعاب  نیا  ات  هدوب  وا  تمحر  ادخ و  دای  لحم  نانیا  ياهلد 

وا ناسحا  لضف و  تمحر و  ادـخب و  اهنآ  داقتعا  قدـص  مدـع  شأشنم  هک  تسا  اهنآ  سأی  طونق و  ناـمه  لـثم  دـشاب  مه  يرطاـخ  تینما 
. تسا

ول و  بلق ، شجنر  ثعاب  فوخ  زا  نخـس  هک  تهج  نیا  زا  زج  نیا  دـندروآ ، بل  رب  هوکـش  فوخ  ثیدـح  ندینـش  زا  اهنآ  رگا  نیا  ربانب 
زیچ تسا  هدش  هتـشرس  نآ  زا  رارفب  اتعیبط  ناسنا  تسا و  دنیاشوخان  ناسنا  يارب  دشاب  كدنا  دنچ  ره  یتحاران  جنر و  دوشیم و  كدـنا ،

رب ایندب  وا  لاغتـشا  شیع و  ات  دـنهدیم  مه  تسد  هب  تسد  هورکم  نیا  عفد  يارب  هار  نیا  رد  مه  ناطیـش  یمدآ و  سفن  و  تسین ، يرگید 
تسا هدش  يدیماان  طونق و  هب  کیدزن  هتشذگ و  دح  زا  شسرت  فوخ و  هک  درادنپیم  وا  دنزاس و  یم - هبتـشم  وا  رب  ار  رما  دروخن و  مه 
زگره دشک  يدیماان  طونق و  هب  تراک  هکنیا  زا  وت  دوب  هتفگ  درف  نآب  هک  هوکش  نیا  لباقم  رد  نیرصاعم  زا  یکی  باوج  تسا  وکین  هچ  و 

. سأی هب  دسر  هچ  ات  تسین  وت  رد  سرت  یتح  اریز  سرتم 
تسا  بوخ  دزادرپیم  مدرم  هماع  ۀظعومب  هکیسک  میتفگ  هکنیا  اما  و 
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اما دزاس ، راودیما  ار  مدرم  هدیسر  عرش  رد  هک  ءاجر  یعقاو  بابـسا  نایب  اب  هک  تسا  یـسک  قح  رد  دریگب  ار  يراودیما  ءاجر و  بناج  هک 
یلإ نیکلاس  قیرطلا  عاطق  و  مدرم ، نیطایش  دارفا  هنوگ  نیا  ددنب  غورد  ادخ  رب  و  دنک ، راودیما  ار  مدرم  دهاوخب  غورد  بذک و  اب  هکیسک 
ملع لها  سابل  اب  و  دنزاسیم ، هبتشم  مدرم  رب  ار  رما  يرگهلیح  سیلدت و  اب  هک  دنتسه  نیطایش  ءایلوا  و  قح ، يوک  ناورهر  نانزهار  هّللا و 
دوخ ءایر و  الثم  و  دـنزادرپیم ، قیاقح  فیرحتب  دوخ  ۀقیلـس  يأر و  هب  رابخا  تایآ و  ریـسفت  اـب  دـنهدیم و  بیرف  ار  ناناملـسم  ظـعو  و 
يارب ای  و  دننکیم ، لالدتـسا  هدیـسر  نداد  ناشن  نایرگ  ار  دوخ  یکابت و  دروم  رد  هکیتایاور  رابخا و  هب  دـننادیم و  زیاج  ازع  رد  ار  یئامن 

هب قیوشت  ار  اهنآ  دننک و  دایرف  داد و  هک  دنهاوخیم  دوخ  نیعمتـسم  زا  رارـصا  اب  دنزادرپیم و  غورد  ياههیثرم  ندـناوخب  مدرم  ندـنایرگ 
زامن و ای  دننکیم و  دادملق  هدـیزرمآ  ار  دوخ  سلجم  لها  دـکؤم ، ياهمسق  میظع و  ياهدـنگوس  اب  دـعب  و  دـننکیم ، یکابت  ندز و  هحیص 

ماـمت هک  اـمنب  یهاوخیم  هک  هچ  ره  دـعب  روآ  ياـجب  بش  نـالف  رد  ار  زاـمن  نـالف  ـالثم  دـنیوگیم  دـننکیم و  ناـیب  مدرم  يارب  ار  ياهزور 
وا لد  رد  شنامیا  ياضتقمب  هک  یفوخ  زا  شبلق  دوشیم و  رورغم  نانخـس  نیاب  مه  هراـچیب  راـکهانگ  و  تسا ، هدـش  هدـیزرمآ  تناـهانگ 

سلجم نیا  رد  وا  تکرـش  قاتـشم  شـسفن  دوشیم  وا  بلق  شمارآ  ثعاـب  ظـعاو  نیا  سلجم  نوچ  هجیتـن  رد  ددرگیم  تحار  تسا  هتفهن 
دوـخ يارب  مه  یناوارف  ياـهباوث  یـسلاجم  نینچ  رد  شروـضح  يارب  هتفاـی و  روـضح  ملع  رکذ و  سلجمب  هک  درادـنپیم  وا  ددرگیم و 
هارمگ یهارمگ و  نیا  زا  دـیاب  هک  دـنادیم  ربارب  دیهـش  دـص  باوث  اب  ار  یـسلاجم  نینچ  رد  نتـسشن  تعاس  کی  ـالثم  و  درادیم ، روظنم 

ام  نخس  نیرخآ  نیا  و  درب . هانپ  ادخب  نتخاس 
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. دوب ءاجر  فوخ و  ةرابرد 
هب ارم  رما  تبقاـع  لـالجلا  وذ  تاذ  هکنیاـب  تسا  یلأـفت  مدومن  متخ  ءاـجر  هب  مدومن و  عورـش  فوـخ  ناـیب  اـب  ار  ثحب  نیا  نم  هکنیا  اـما 
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. دیامن متخ  فوخ  رب  ءاجر  یتدایز 
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« مایق ةرابرد   » لصف

تیدوبع و راهظا  ءاضعا  حراوج و  مامت  بلق و  اب  هک  تسا  فظوم  دتسیایم  لاعتم  يادخ  هاگـشیپ  رد  تدابع  تمدخ و  يارب  هک  ياهدنب 
صخـش دشاب و  ءایح  تبیه و  شمارآ و  هنینأمط و  اب  هکتـسنیاب  ندب  مایق  لامک  و  تسا ، انعم  نیمه  زا  زامن  ماگنه  رد  مایق  دنک و  یگدنب 

اهنار يورب  ار  دوخ  ياهتـسد  دراد و  هگن  تسار  ار  دوخ  تشپ  ندرگ و  درگنب و  هدجـس  عضومب  دزادـنیب و  نیئاپ  ار  دوخ  رـس  رازگ  زاـمن 
ود نیب  دشاب و  هلبق  تمسب  اپ  ناتشگنا  رس  هک  دنک  تقد  و  دهد ، تکرح  ار  دوخ  ياهاپ  ای  دنک و  يزاب  شیاهتسد  اب  هکنیا  نودب  دراذگب 

كرابت يادخ  نخس  نیا  هکتسنیاب  زامن  ماگنه  رد  بلق  لامک  و  دتسیاب ، راوتسا  تباث و  دشاب و  هلصاف  بجو  کی  ات  تشگنا  کی  زا  مدق 
ار وت  وا  یتسه و  تراـگدرورپ  رظنم  يآرم و  رد  یتـسیایم  ياـپ  رب  هکیماـگنه  دـیامرفیم : هک  دـشاب  هتـشاد  رظن  رد  هتـسویپ  ار  یلاـعت  و 
زا وا  يراسمرـش  ایح و  ۀـناشن  یهلا و  یهاون  رماوا و و  لباقم  رد  ناسنا  ندوب  عیطم  زا  هیانک  زامن ، ماگنه  رد  شمارآ  نوکـس و  و  دـنیبیم ،

داهن نیمز  رب  بترم  ار  اهاپ  تشاذگ و  اهنار  يور  دیاب  ار  اهتـسد  هکنیا  و  دشابیم ، ناکما  ردقب  قح  تدابع  یگدـنب و  رد  ریـصقت  روصق و 
تسا  تمدخ  ماقم  رد  وا  هک  تسنیاب  هراشا 
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رورغ ربک و  زا  نتـسج  يرود  زا  هیانک  درک  هاگن  هدجـس  لـحمب  تفرگ و  نیئاـپ  هب  هک  ار  رـس  تسا و  هداتـسیا  ءاـجر  فوخ و  مدـق  رب  و 

زا یکی  دزن  رگا  هک  دـنک  روصت  نینچ  دوخ  اب  دـشاب و  قح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  فوقو  تماـیق و  داـیب  هتـسویپ  هک  تسیاـبیم  و  دـشابیم ،
هنوگچ دوب و  دهاوخ  هنوگچ  شلاح  دشاب  هدز  رس  ناطلس  نآب  تبـسن  وا  زا  مه  يریـصقت  تنایخ و  دوش و  رـضاح  ایند  كولم  نیطالس و 

ار وا  ایآ  دـیامنیم  واب  یباطخ  هچ  دـنکیم و  رداـص  وا  ةراـبرد  يروتـسد  هچ  ناطلـس  نآ  اـیآ  هک  تسا  اـنعم  نیاـب  رظاـن  شدوجو  رـسارس 
هدومن تداع  بعل  وهل و  هب  هک  شـسفن  رگا  و  دتـسیایم ، وا  ربارب  رد  مارآ  بترم و  دوجو  مامت  اب  هنوگچ  دناریم و  دوخ  زا  ای  دریذپیم و 
دومنن یهارمه  وا  اب  ناطلـس  نآ  لباقم  رد  روضح  ةزادناب  لقا  شمارآ ال  عوشخ و  رد  لالجلا  وذ  ترـضح  هاگـشیپ  رد  روضح  ماگنه  رد 

ةدـنب زا  قح  سدـقا  تاذ  هکنیا  زا  مراد  مرـش  نم  ثیبخ  يا  هک  دـنک  شنزرـس  ار  وا  دـهد و  رارق  باتع  دروم  ار  دوخ  سفن  هک  تسیابیم 
یهاوخیم ياهکلهم  هچ  هب  يربیم و  اجکب  ارم  و  دشاب ، رتتسپ  وت  دزن  رد  تسین  شیوخ  تایح  گرم و  ررض و  عفن و  کلام  هک  یکولمم 

لعفنم و شیوخ  ریـصقت  اـطخ و  زا  ینکیمن و  ءاـیح  وا  زا  وت  رگا  ینادرگ ، رتتسپ  همه  زا  میـالوم  دیـس و  دزن  ارم  یهاوخیم  ینکفیب ، ارم 
یّلـص ادخلوسر  زا  شاب و  رذـح  رب  دوخ  حـیبق  لامعا  زا  سرتب و  ياهتفرگ  رارق  نآ  رد  هک  يریطخ  ماقم  نیا  زا  لقا  يوشیمن ال  راسمرش 

ادخ هک  دسرتیمن  نیا  زا  دنکیم  فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  شتروص  زامن  ماگنه  رد  هکیـسک  ایآ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا 
یـسک ایآ  هک  هدوب  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دارم  دیوگیم : هراب  نیا  رد  نیققحم  زا  یکی  دنادرگرب . يرامح  تروصب  ار  شتروص 

هک  دسرتیمن  دوشیم  لوغشم  يرگید  زیچب  شتمظع  ادخ و  زا  زامن  رد  هک 
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هاگشیپ رد  فوقو  علطم و  لوه  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و  ددرگ ، رامح  بلق  هجو  لثم  شبلق  هجو  هجیتن  رد  دهد  همادا  ار  تلفغ  نیا  دنوادخ 
. تسا میظع  سب  يرما  قح  ترضح 

نآ هک  هدش  تیاور  زاب  و  تسیرگیم ، ترـضح  دـمآیم  نایمب  نخـس  علطم  لوه  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  هاگ  ره  هک  هدـش  تیاور 
. میرگیم علطم  لوه  زا  دومرف : ترضح  دش  لاؤس  هیرگ  تلع  زا  تسیرگیم  تافو  ماگنه  ترضح 
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« تّین ةرابرد   » لصف

عمط ای  فوخ و  رطاخب  ای  تسا و  هدیدنـسپ  ادـخ  دزن  و  بوبحم ، هسفنب  ای  تداـبع  نآ  هکنیا  رطاـخب  تداـبع  دـصق  زا  تسا  تراـبع  تین 
رد رگم  تسا  لوا  لوق  طوحا  و  نیعت ، ای  نییعت  اب  دشاب  صلاخ  هوجو  نیا  زا  یکی  يارب  تین  هک  تسنیا  بجاو  و  تسا ، ینید  ای  یئایند و 

نیعم رگید  تاهج  یضعب  زا  هاگ  ره  تدابع  تافص  زا  یضعب  فلخت  و  ناضمر ، هام  ةزور  لثم  دشاب  هدیسر  یصوصخب  صن  هک  يدراوم 
دومن و بجاو  ار  نیا  دروایب و  ياجب  زامن  تعکر  ود  ناکم  نالف  ای  تقو و  نالف  رد  هک  دومن  رما  یلوم  رگا  ـالثم  درادـن ، يررـض  دـشاب 
وا رب  ءادا  ءاضق و  رگا  نینچمه  و  درادن ، يررض  نیا  دومن ، بابحتسا  دصق  اهابتـشا  یلو  دروآ  ياجب  طیارـش  نامه  اب  ار  زامن  نیا  فلکم 

راگدرورپ ياضر  دروم  بوبحم و  هکنیا  دصقب  ار  یلمع  هاگ  ره  و  درادـن ، يررـض  زین  دروآ  ياجب  يرگید  ياجب  ار  یکی  دـش و  هبتـشم 
نامه لصا  نوچ  درادن  یبیع  تیـصاخ ، باب  زا  ول  دشاب و  يویند  ةدـیاف  هدـش  لمع  نآ  ماجنا  ثعاب  هک  هچنآ  هچ  رگ  دـهدب  ماجنا  تسا 

. دشابن مه  ناسنا  رطاخب  هچ  رگ  تسا  دصق 
لیلد  تسا و  صالخا  تین و  تدابع  رد  لصا  هکنیا  رگید  بلطم 
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: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  تسا ، هدیسر  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  يرابخا  تایآ و  بلطم  نیا  رب 

وا يارب  ار  نید  دـننک و  شتـسرپ  ار  ادـخ  اهنت  هکنیاب  رگم  دـندشن  رما  و  همجرت : ( 5 هنیب -  ) َنیِّدلا َُهل  َنیِِـصلُْخم  ّللا 
�

َه اوُدـُبْعَِیل  ّلِإ 
�
ا اوُِرمُأ  ا�م  َو 

. دننادرگ كاپ  صلاخ و 
. كاپ صلاخ و  نید  تسار  ادخ  هک  دیشاب  هاگآ  ( 3 رمزلا -  ) ُِصلا�ْخلا ُنیِّدلا  ِّلل 

�
ِه ا�لَأ  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و 

: دیامرفیم زاب  و 
تسه شراگدرورپ  ءاقل  هب  راودیما  هکنآ  سپ  ( 110 فهک -  ) ًادَحَأ ِهِّبَر  ِةَدا�بِِعب  ْكِرُْشی  ا�ل  َو  ًاِحلا�ص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءا�ِقل  اوُجْرَی  َنا�ک  ْنَمَف 

. دنادرگن کیرش  ار  يدحا  شیوخ  راگدرورپ  شتسرپ  رد  دشاب و  هتشاد  هتسیاش  يرادرک  هک  تسیابیم 
. تانیبلاب لامعالا  امنا  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  و 

. دراد تاین  هب  یگتسب  لامعا  هک  تسین  نیا  زج  تسنیا و 
. يون ام  ءرما  لکل  دومرف : هک  هدیسر  ترضح  نآ  زا  زاب  و 

. دراد تین  رد  هک  تسنامه  سک  ره  يارب 
________________________________________

 - نارهت يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  دـلج ، کی  رد  يزیربت ،) یکلم   ) ةالـصلا رارـسأ  اـضر ، هداز ، بجر  مجرتم : داوج -  ازریم  یکلم  يزیربت ،
1420 ه ق مراهچ ، ناریا ،
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نآ تسا و  وا  لوسر  ادـخ و  يوسب  عقاو  رد  شترجه  سپ  دـشاب  ادـخ  لوسر  ادـخ و  يوسب  شترجه  هک  سک  ره  هک  دـیامرفیم : زاـب  و 

يزیچ نامه  يوسب  شترجه  سپ  دـبای  تسد  وا  اب  جاودزا  هب  هک  تسا  ینز  اـی  دـسرب و  نآـب  هک  تسا  یئاـیند  يوسب  شترجه  هک  سک 
. تسا هدومن  ترجه  نآ  تین  هب  هک  تسا 
 267 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

و تسا ، هتشگ  تادابع  ۀمه  يارب  یلصا  نآ  یلو  دومرف  نایب  داهج  يارب  ترجاهم  يارب  ار  نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هچ  رگ 
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نآ دندادیم و  دای  دوخ  نادنزرفب  اهنآ  هک  تسا  یثیدح  نیلوا  نیا  تسا و  تارتاوتم  ۀلمج  زا  ثیدـح  باحـصا  دزن  ربخ  نیا  هدـش  هتفگ 
. دنتسنادیم ملع  فصن  ار 

کیرـش راک  نآ  رد  ارم  ریغ  دهد و  ماجنا  يریخ  راک  سک  ره  دیوگیم : قح  سدقا  تاذ  هک  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  زا  و 
. متسه کیرش  زا  نازاینیب  نیرتزاینیب  مرازیب و  لمع  نآ  زا  نم  دشاب و  کیرش  نآ  نآ  زا  راک  نآ  ۀمه  دنادرگ 

کیرـش ارم  ریغ  يراک  رد  سک  ره  متـسه  اهکیرـش  نیرتهب  نم  تسا  هدومرف  قح  سدـقا  تاذ  هک  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  و 
. دشاب نم  يارب  صلاخ  هک  ار  هچنآ  رگم  مریذپیمن ، وا  زا  دنادرگ 

اب زج  دـشابن و  کیرـش  نآ  رد  هفلتخم  قیاقح  هک  تسا  يدـحاو  لـمع  يارب  يدـحاو  تروص  نآ  هکنیا  تین  باـب  رد  مـالک  ۀـصالخ  و 
. دوشیمن هداد  زیمت  دوصقم  زا  یهاگآ 

نتـشادرب يارب  هاگ  و  ایر ، يارب  هاگ  میلعت و  يارب  یهاگ  و  لیثمت ، يارب  هاگ  و  تسا ، میظعت  يارب  یهاگ  ندش  مخ  ءانحنا و  تروص  الثم 
رگا درادیم ، او  لمع  نیا  ماجنا  رب  ار  ناسنا  هک  تسا  يدـصق  هزیگنا و  نامه  تین ، زا  دارم  و  تسا ، نیمز  رب  يزیچ  نتـشاذگ  ای  يزیچ و 

ماسقا فالخب  دراد  ار  تدابع  مکح  و  دنیوگیم ، تدابع  ار  نیا  دشاب ، قح  ترضح  تمظع  كرد  دوشیم  ناسنا  ندش  مخ  ببـس  هچنآ 
. تسه زین  تدابع  دض  دراوم  زا  یضعب  رد  هکلب  تسین  قداص  اهنآ  رب  تدابع  مسا  اهنت  هن  هک  رگید 
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. ادخ يارب  یهاگ  و  ناطلس ، يارب  یهاگ  و  تسه ، تب  يارب  یهاگ  شتسرپ  تدابع و  دوخ  نینچمه 

هکنیا يارب  ای  تبحم و  يارب  ای  میظعت و  يارب  ای  باذـع ، زا  سرت  رطاـخب  اـی  تسا و  یماـقم  رد  تبغر  يارب  اـی  ادـخ  يارب  تداـبع  زاـب  و 
روماب ای  دوشیم و  طوبرم  ینید  روماب  ای  ود  نیا  دشاب ، سرت  ای  تبغر و  يور  زا  تدابع  رگا  زاب  و  دنیبیم ، شتسرپ  راوازـس  ار  ادخ  ناسنا 

و دش ، رکذ  هک  يروما  نیا  زا  یضعب  و  ادخ ، یگدنب  تانـسح ، کین و  لامعا  ماجنا  رد  ناسنا  ةزیگنا  هک  دوشیم  یهاگ  نینچمه  یئایند ،
. دشابیم بحتسم  ای  حابم  روما  رگید  ای 

تدابع رب  هوالع  شدصق  دنکیم و  مالس  يرگیدب  ناسنا  هکنیا  لثم  دوب ، بحتسم  روما  زا  یکی  و  ادخ ، یگدنب  ناسنا ، دصق  هزیگنا و  رگا 
تسا ال تداـبع  هوجو  زا  دـش  رکذ  هک  هچنآ  عیمج  و  ندرک ، مالـس  نوچ  تسا  نمؤـم  میظعت  و  محر ، ۀلـص  و  تنـس ، ءاـشفا  راـگدرورپ ،

لثم دوب  حابم  روما  زا  دوشیم  ادخ  یگدنب  تدابع و  دـصق  کیرـش  هزیگنا ، دـصق و  رد  هچنآ  رگا  اما  و  دوب ، دـهاوخ  حیحـص  لمع  هلاحم 
هن هدوب  روظنم  عبتلاب  ندب  ندش  درـس  هدوب و  ءوضو  یلـصا ، دـصق  رگا  يدروم  نینچ  رد  دریگب  وضو  ندـب  ندـش  درـس  يارب  ناسنا  هکنیا 

رطاخب اهنت  یـسک  دشاب و  تلع  زا  یئزج  هکنیا  ای  همات و  تلع  ندش  درـس  رگا  یلو  درادن  يررـض  مه  نیا  هک  تسنیا  رهاظ  یلـصا ، تلع 
لکـشم نآ  تحـص  تروص  نیا  رد  دشاب  هتفرگ  یئوضو  مه  دوش و  درـس  شندب  مه  هکنیا  دصقب  هکنیا  ای  دریگب  وضو  ندـب  ندـش  درس 

ای یئامن و  دوخ  ایر و  دوشیم  ادخ  تدابع  دـصق  ۀمیمـض  هک  هچنآ  رگا  اما  دـنک ، هداعا  ار  وضو  هدومن و  طایتحا  هک  تسا  بجاو  تسا و 
رد  یکین  هب  راهتشا 
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رد لمع  ماجنا  زا  لبق  تین و  ادتبا  رد  هزیگنا  نیا  هاوخ  تسا ، لطاب  اقلطم  لمع  نآ  دشاب  ادخ  ریغ  يزیچ  ای  یسک  شتـسرپ  ای  مدرم و  نیب 

رجا و نتفر  نیب  زا  ثعاب  مارح و  ارهاظ  دـش  ادـیپ  ناسنا  يارب  هزیگنا  نیا  لمع  ماجنا  زا  سپ  رگا  و  لمع ، ءانثا  رد  ای  دـشاب و  ناسنا  رطاخ 
ناـیب هتـشذگ  رد  نداد  رارق  ادـخ  يارب  کیرـش  ۀـنیمز  رد  هک  تسا  یتاـیاور  تاـیآ و  هتفگ  نیا  رب  اـم  لـیلد  و  دوشیم ، لـمع  نآ  شاداـپ 

. میتشاد
دوب دهاوخ  روجأم  لمع  نآ  لباقم  رد  مه  زاب  دینادرگ  کیرش  شتین  رد  ار  ادخ  ریغ  یـسک  رگا  دیوگیم  هک  باب  نیا  رد  یلازغ  نخـس  و 

تسین و انتعا  لباق  دوب ، دهاوخ  رتشیب  هزادنا  نامهب  مه  باوث  بناج  دشاب  هتـشاد  ینوزف  رگید  ةزیگنا  نآ  رب  تبرق  دـصق  هک  هزادـنا  ره  و 
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. تسا یحو  تیب  لها  رابخا  اب  فلاخم 
. تیبلا یف  امب  يردا  تیبلا  لها  هک  دنتسه  رتاناد  نارگید  زا  نید  قیاقحب  نانآ  و 

زا بجعت  تسا و  قیقحت  زا  رود  دناهدرمش  لطاب  دشاب  تشهب  رد  عمط  ای  شتآ و  زا  سرت  رطاخب  هک  ار  یتادابع  هکیناسک  نخس  نینچمه 
تبغر فوخ و  زا  یلاخ  هک  یتدابع  هکلب  هدیـسر  لـمع  نیا  زاوج  رب  حیرـص  صن  هکیلاـح  رد  تسا  هتفگ  ار  نخـس  نیا  هک  تسا  یـسک 
هاگرد نابرقم  هک  اسب  هچ  و  تسین ، رـسیم  نیلماک ، تفرعم و  لها  زا  یکدنا  رگم  مدرم  ۀمه  يارب  هکلب  مدرم و  بلغا  يارب  دـشاب  يورخا 
مهیلع هئایصوا و  انیبن و  یلع  هّللا - تاولص  ءایصوا  ءایبنا و  زا  هک  یئاهتاجانم  زا  یضعب  و  دننک ، تدابع  ار  يادخ  شتآ ، سرت  زا  زین  یهلا 

هکیرابخا  هدش و  هدهاشم  اهنآ  تالاوحا  زا  هچنآ  هک  تسنیا  بلطم  نیا  رس  و  تسا ، انعم  نیا  رب  هاوگ  هدیسر  نیعمجا 
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ياضتقمب لالجلا  وذ  تاذ  هیئامـسا  تایلجت  بسحب  اهنآ  تـالاوحا  هک  تسنیا  دـیآیم  رب  تسین  اـهنآ  رد  یکـش  چـیه  هدیـسر و  اـهنآ  زا 
وا دوشیمن  ضراـع  وا  رب  فلتخم  تـالاوحا  هدوب و  لاـح  کـی  رد  هتـسویپ  هک  سک  نآ  تسا و  فلتخم  یناـبر  تیاـنع  یهلا و  تمکح 

فوخ هاگ  هک  دوشیم  هتـسناد  اهنآ  راثآ  رد  لمأت  زا  اهنآ  لاوحا  فالتخا  رب  ام  لیلد  تسا و  تالاح  تافـص و  عیمج  زا  هزنم  تاذ  نامه 
یهاگ و  دنهدیم ، ربخ  دوشیم  عقاو  هدنیآ  رد  هچنآ  زا  یهاگ  دوشیم  هدهاشم  اهنآ  زا  زجع  هاگ  تردـق و  هاگ  و  میظع ، ءاجر  هاگ  دـیدش و 
نخـس دوب  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  هچنآ  هدوـب و  هچنآـب  ملع  زا  هاـگ  دـنیامنیم  ینادرگ  رـس  تریح و  راـهظا  تسا  اـهنآ  رـضحم  رد  هچنآ  رد 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  یهاگ  ملع ، مدع  زا  هاگ  و  دنیوگیم ،
دومرفیم یهاگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوشیم و  رهاظ  ترـضح  نآ  زا  تالاح  نآ  یحو  لوزن  ماـگنه  رد  هاـگ  و  ءاریمح . اـی  ینیملک 

ار اههیلک  اهرگج و  هک  یـشتآ  زا  هآ  دومرفیم : دومنیم و  شغ  خزود  شتآ  رکذ  زا  یهاگ  متـسه و  خزود  تشهب و  ةدـننک  میـسقت  نم 
. تفریم شوه  زا  و  دزاسیم ، نایرب  ار  ندب  تسوپ  هک  یشتآ  زا  هآ  دزپیم ،

. دومنیم هرقن  الطب و  لدب  ار  كاخ  یهاگ  و  تفرگیم ، ضرقب  یمهرد  يدوهی  درم  زا  تاجرد  زا  یضعب  رد  نینچمه 
ات تسین  زیاج  تشهب  رد  عمط  شتآ و  زا  سرت  رطاخب  یگدـنب  دـبعت و  هک  دـنامیمن  یقاب  مهوت  نیا  ياج  مدرم  زا  يدـحا  يارب  لاح  رهب 

اهشزغل نیا  لاثما  یلو  تسا  هدش  لوق  نیاب  لئاق  هک  یلح  ۀمالع  ام  خیش  هّللا  تیآ  اهنآ  خیـش  گرزب و  لثم  زا  مهنآ  ملع  لهاب  دسر  هچ 
راگدرورپ  زا  تسا  یتمحر  دنریگ و  تربع  هک  تسا  یناسک  يارب  تربع  ۀیام  یناگرزب  نینچ  زا 
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وا دزن  هک  ار  یهلا  ياهتمعن  عیمج  دوخ و  دـنکن و  هیکت  دوخ  لئاضف  رگید  لقع و  ملع و  هب  يدـحا  ات  شنمؤم  ناگدـنبب  تبـسن  ناـیملاع 

. تسین دوخ  رشن  رشح و  یگدنز و  گرم و  ررض و  عفن و  رب  یتردق  وا  يارب  هک  دنک  نیقی  دنادب و  اهنآ  کلام  قلاخ و  ۀضبق  رد  تسا 
ادخ یگدنب  تدابع و  اهنآ  يارب  هکلب  دوبن  حیحص  نینمؤم  رثکا  تادابع  اهنت  هن  دوبیمن  زیاج  تشهبب  دیما  خزود و  سرت  زا  تدابع  رگا  و 

تمحر زا  تروص  ود  ار  خزود  تشهب و  هک  وا  تافـص  ءامـسا و  ادخب و  نافراع  ۀبترم  نابرقم و  ۀجردب  لوصو  زا  سپ  زج  و  دوبن ، زیاج 
هن و  خزود ، زا  سرت  رطاـخب  هن  تداـبع  هک  تسه  هبترم  نیا  رد  اـهنت  اریز  تشگیمن ، رـسیم  یـسک  يارب  قح  تداـبع  دـننیبیم  وا  بضغ  و 

. دریگیم ماجنا  تشهبب  عمط  رطاخب 
اب ار  ءایلوا  ناگدازآ و  اما  تسا  ناریگب  دزم  ناگدـنب و  تداـبع  يرگید ، رما  اـی  و  تشهب ، رد  عمط  شتآ و  سرت  زا  دـبعت  یگدـنب و  یلب 
رد مه  ار  دـعب  برق و  و  دـنوشیم ، لفاغ  شیوخ  زا  یتح  دـنرادن و  یهجوت  وا  ياوس  يزیچب  تالاح  نآ  رد  هک  تسا  یتالاح  ناشدوبعم 

نیـصلخم و تاماقم  ریاس  تسین و  ياهبترم  ماقم و  نآ  ءارو  هک  تسا  ياهبترم  ماقم و  نیا  یلو  خزود . تشهبب و  دسر  هچ  ات  دـنرادن  رظن 
هک یتوافتم  تاجرد  ۀـمه  اب  دـنکیم  دـیدهت  ار  اهنآ  هک  یتافآ  دوخ و  راتفر  لاـمعا و  زا  اـهنآ  تبقارم  ادـخ و  هار  رد  نیدـهاجم  دـصاقم 
هک یعرش  داسف  هوجو  عیمج  زا  تدابع  هک  تسنیا  هبترم  نیا  زا  سپ  ماقم  هبترم و  نیلوا  دراد . رارق  ماقم  نیا  زا  رتنیئاپ  ياهبترم  رد  دنراد 
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لیم یئامن و  دوخ  ءایر و  زا  لمع  نتخاس  صلاخ  اب  زج  نیا  دـشاب و  صلاخ  دوشیم  نآ  باوث  رجا و  نتفر  نیب  زا  ای  لمع و  نالطب  ثعاب 
حدمب و  تبحم  زا  ياهرذ  ناسنا  لد  رد  هاگ  ره  و  دوشیمن ، رسیم  یفخ  كرش  راهتشاب و 
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عون نیا  هک  اریز  دشاب  هتشاد  نانیمطا  كرش  نیا  هوجو  عیمج  زا  یـصالخب  دیابن  یـسک  نینچ  دشاب  هدنام  یقاب  تمذم  ضغب و  شیاتس و 

تخس گنـس  رب  یناملظ  بش  رد  هچروم  ياپ  رثا  زا  هک  هدش  هتفگ  نآ  ةرابرد  و  تسا ، رتناهنپ  یناهنپ  ره  زا  هکلب  و  ناهنپ ، يرما  كرش 
. تسا رتناهنپ 

وا یـسک  رگا  میوگیمن  دوش  نوزفا  شطاشن  دید  تدابع  لاح  رد  ار  وا  یـسک  رگا  هک  تسنیا  ناسنا  رد  كرـش  نیا  دوجو  تامالع  زا  و 
دوش راکشآ  شیناهنپ  ياهتدابع  هاگ  ره  هکنیا  رگید  تمالع  و  دوش ، رتدایز  شطاشن  هکلب  دنک  رتشیب  ار  شتدابع  دید  تدابع  لاح  رد  ار 

ناسنا دوجو  رد  كرـش  نیا  دوجو  ياههناشن  زا  هک  هدش  هتفگ  تسا و  هدش  هتفگ  نینچ  دربب  تذل  شحور  دنک و  یتحار  ساسحا  شبلق 
رد هحماسم  مارکا و  عقوت  مدرم  زا  دـنیبب و  دـنروآیمن  ياجب  ار  لامعا  نآ  هکیناـسک  زا  رترب  ار  دوخ  شلاـمعا  ۀطـساوب  ناـسنا  هک  تسنیا 

. دشاب هتشاد  وا  اب  هلماعم 
ار شزامن  لاس  یس  گرزب  نآ  هک  دوب  نیا  نآ  تلع  دروآ و  ياجب  ار  دوخ  لاس  یـس  زامن  ءاضق  هک  هدش  تیاکح  ناگرزب  زا  یکی  زا  و 

دوخ سفن  رد  رما  نیا  زا  دتسیاب و  لوا  فص  رد  هک  دشن  دیـسر و  رترید  يزور  هکنیا  ات  دوب  لوا  فص  رد  هشیمه  تشاذگیم و  تعامجب 
سفن یتحار  رورس و  ۀیام  هدروآ  ياجب  لوا  فص  رد  هک  یئاهزامن  هک  دیـسر  هجیتن  نیاب  دومن و  نارگید  لباقم  رد  یگدنمرـش  ساسحا 
هدروآ ياجب  تدم  نیا  رد  هک  ار  یئاهزامن  ۀمه  اذل  تسا  هدوب  لاحشوخ  دندیدیم  لوا  فص  رد  هشیمه  ار  وا  نارگید  هکنیا  زا  هدوب و  وا 

. دومن اضق  دوب 
وا یلـصا  روظنم  دصق  نآ  ول  دزاس و  صلاخ  راگدرورپ  ياضر  ياوس  يدصق  ره  زا  ار  شلمع  ناسنا  هکنیا  صالخا  باب  رد  رگید  بلطم 

فجن  نینکاس  زا  یکی  زا  هک  هچنآ  لثم  دوش  ادیپ  وا  يارب  تدابع  عبت  هب  دشابن و 
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یکی رد  تکرـشب  مسفن  هک  مدیدیم  نم  دشیم و  اپ  رب  رهـش  نیا  رد  يددعتم  يراوگوس  سلاجم  اروشاع  مایا  رد  دیوگیم  هک  هدـش  لقن 
نیا هک  متـسنادیم  یلو  دـشیمن  مولعم  میارب  حـیجرت  نیا  تلع  مدرکیم  رکف  هچ  ره  دراد و  تبغر  سلاجم  رگید  زا  رتشیب  سلاجم  نیا  زا 
نیا رد  مروضح  هک  دش  مولعم  میارب  دایز  لمأت  زا  سپ  هکنیا  ات  تسه ، یتلاخد  سفن  ياوه  يارب  سلجم  نیا  رد  تسین و  تلع  نودب  رما 

. تسا هدوبن  رودب  سفن  ياوه  زا  تاهج  عیمج  زا  سلجم 
اطع تمکح  واب  دنک و  تیاده  ار  وا  دوخ  لضفب  دنوادخ  هکیسک  يارب  زج  بتارم  نآ  لیـصحت  هک  تسا  یبتارم  صالخا  يارب  لاح  رهب 
واب ار  وا  رورش  روفک و  نمـشد  لخادم  دنایامنب و  واب  ار  شـسفن  ياههلیح  دنادرگ و  وا  ءافـش  ۀیام  رون و  وا  يارب  ار  تمکح  نآ  دیامن و 

نیرخآ و  تسین ، نکمم  ددرگ  صلاخ  تافآ  ۀیلک  زا  شلامعا  هکنیا  ات  درادب  راوتـسا  هدومن و  يرای  ار  وا  دوخ  نایرگـشل  اب  دهد و  ناشن 
دـشاب و هّللا  هجول  اهنت  اهنت و  تدابع ، دـشاب و  صلاـخ  يورخا  روماـب  یتح  یلیم  تبغر و  ره  ۀـبئاش  زا  لـمع  هک  تسنیا  صـالخا  ۀـجرد 

صالخا تقیقح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اذل  دشابن و  نایم  رد  تسا  تدابع  شتـسرپ و  راوازـس  وا  هکنیا  و  ادـخ ، تبحم  زج  ياهزیگنا 
نودب ینک  لمع  ادـخ  يارب  یتسیاب و  راوتـسا  هداد  روتـسد  وا  هک  هنوگنامه  دـعب  تسا و  هّللا  نم  راگدرورپ  یئوگب  هک  تسنیا  زا  ترابع 

. يوش شیاتس  کین  لمع  نآ  رب  هک  یشاب  نیا  رادتسود  هکنیا 
شبلق دنادرگ و  صلاخ  ادخ  يارب  ار  شیاعد  تدابع و  هک  سک  نآ  لاحب  اشوخ  دومرف  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 

ادخ  دای  زا  دونشیم  هک  هچنآب  درادن و  لوغشم  دنکیم  هدهاشم  شناگدید  هک  هچنآب  ار 
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. ددرگن لفاغ 
رد مالّسلا  هیلع  ماما  تسا . هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  ۀعیرشلا  حابصم  باتک  رد  هک  تسا  نامه  هنیمز  نیا  رد  نخـس  نیرتهب  و 

. تسا اضر  نآ  عیقوت  لوبق و  شدیلک  هک  تسا  یئانعم  نآ  دریگیم و  رب  رد  ار  لامعا  لیاضف  ۀمه  صالخا  دیامرفیم : اجنآ 
دریذپن ار  وا  ادخ  هک  ره  دشاب و  كدنا  شلمع  هچ  رگ  تسا  صلخم  وا  دشاب  یضار  وا  زا  دنک و  لوبق  ار  شتدابع  ادخ  هک  سک  ره  سپ 

يرادیاپ تماقتسا و  دوجو  لمع  یلوبق  تمالع  و  تسا . سیلبا  مدآ و  رما ، نیا  ۀنومن  هک  دشاب  رایسب  شلامعا  هک  دنچ  ره  تسین  صلخم 
صلخم درف  دـشابیم و  تسا  وا  يارب  هک  ینوکـس  تکرح و  ره  رد  فـیلکت  هب  ملع  ۀمیمـضب  تسه  ناـسنا  بوـبحم  هک  هچنآ  ره  لذـب  و 

رما نیاب  رگا  هک  ارچ  دـنکیم  ادـف  دـشاب  صـالخا  ناـمه  هک  تسه  نآـب  لومعم  لـماع و  لـمع و  ملع و  ماوق  هک  هچنآ  هار  رد  ار  شیتسه 
یناعم شیالاپ  هیفـصت و  صالخا ، و  تسا ، هداد  فک  زا  ار  زیچ  همه  داد  تسد  زا  ار  نیا  رگا  تسا و  هتفای  تسد  زیچ  همهب  تفاـی  تسد 
تدابع و  تدابع ، لها  رگم  دنتـشگ  كاله  یگلمج  ناگدننک  لمع  دومرف : هک  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  و  تسا ، دیحوت  رد  هیزنت 
نیقداـص و  نارادرک ، تـسار - نیقداـص و  رگم  دنتـشگ  كـاله  یگلمج  مـلع  لـها  ناـملاع و  رگم  دنتـشگ  كـاله  یگلمج  ناگدـننک 

كاله یگلمج  اوقت  لها  ناراگزیهرپ و  نیقتم و  رگم  دنتشگ  كاله  یگلمج  نیـصلخم  و  صالخا ، لها  رگم  دنتـشگ ، كاله  یگلمج 
. دنراد رارق  گرزب  سب  يرطخ  رد  نیقی  لها  و  ناگدنراد ، نیقی  رگم  دنتشگ 

: دیامرفیم شربمایپ  هب  دنوادخ 
يادخ  يامن  تدابع  یگدنب و  و  ُنیِقَْیلا . َکَِیتْأَی  ّتَح 

ی� َکَّبَر  ُْدبْعا  َو 
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. تدیآ نیقی  هک  هاگنآ  ات  ار  دوخ 
ردـق و ادـخ  دزن  شلمع  يارب  دـشاب و  اـشوک  قح  تداـبع  رد  دراد  ناوت  رد  هکیاهزادـناب  هدـنب  هک  تسنیا  صـالخا ، ۀـبترم  نیرتنیئاـپ  و 

مه یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دوشیم  نیا  بجوم  دـش ، لئاق  یـشزرا  دوخ  تدابع  يارب  وا  دوبن و  نینچ  رگا  هک  ارچ  دوشن  لئاق  یـشزرا 
و دوب ، دهاوخ  زجاع  هدنب  دنک  هبلاطم  هدنب  زا  یگدنب  تیدوبع و  قح  اهنت  قح  سدـقا  تاذ  رگا  دـیامن و  هبلاطم  وا  زا  دراد  وا  رب  هک  یقح 

ماما نخس  نایاپ  دشابیم . تشهبب  ندیسر  شتآ و  زا  تاجن  ترخآ  رد  ناهانگ و  عیمج  زا  وا  یتمالس  ایند  نیا  رد  صلخم  ماقم  نیرتنیئاپ 
. مالّسلا هیلع 

: دومرف هکنیا  زا  ترضح  دارم  هک  دیامنیم  نینچ  بلطم  رهاظ 
لضف و لومـش  زجب  یهار  یفخ ، كرـش  ياههبئاش  زا  یئاـهر  تاـجن و  يارب  هک  تسنیا  تسا ، اـضر  نآ ، عیقوت  لوبق و  صـالخا ، دـیلک 

ینازرا وا  رب  ادـخ  هک  یملع  قیاقد  ۀطـساوب  هک  تسا  ياهدـنب  نینچ  تسین ، دوشیم  وا  یلوبق  ببـس  هک  هدـنب  رب  يدـنوادخ  صاخ  تیاـنع 
زا هتـسویپ  ار  وا  یهلا  تادـییأت  و  دـنیبیم ، دوخ  دوجو  رد  ار  ناطیـش  لوخد  ياـههنزور  دوشیم و  هدـنایامن  وا  رب  شـسفن  ياـههلیح  هتـشاد 

كدـنا لمع  هک  دـنچ  ره  تسا  نیمه  هدـمع  و  دوشیم ، ادـخ  يارب  صلاخ  شلمع  هجیتن  رد  درادـیم  رذـح  رب  یفخ  كرـش  نیاب  شیارگ 
. دشاب

ۀیآ نیا  ریسفت  رد  هک  یتیاور  رد  هکنانچ  تشاد ، دهاوخن  ياهدیاف  دشاب  رایسب  هک  دنچ  ره  دوبن  هّللا  یلإ  ۀبرق  ایر و  زا  صلاخ  لمع  رگا  و 
: دیامرفیم هک  هیآ  نیا  زا  یلاعت  قح  ترضح  دارم  هک  هدمآ  تسا  هدش  دراو  هفیرش 
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. اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َةا�یَْحلا  َو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا 

مادک هک  تسین  نیا  دیتسه . رتوکین  رادرک  ثیح  زا  نیمادـک  هک  ار  امـش  دـیامزایب  ات  دـیرفایب  ار  یگدـنز  گرم و  هکنآ  تسا  وا  همجرت :
. تسا رتکیدزن  باوص  هب  شلمع  کی  مادک  هک  تسنیا  دارم  هکلب  تسا  رتشیب  شلمع  امش  زا  کی 
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رارق نیـصلخم  ةرمز  رد  ار  وا  دریذپیم و  ادـخ  ار  یـسک  هچ  دوش  مولعم  هک  تسنیا  لمع ، یلوبق  تمالع  نایب  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دارم  و 
يرادیاپ تماقتسا و  دوجو  ار  لمع  یلوبق  تمالع  مالّسلا  هیلع  ماما  اذل  و  درادنپن ، نانیا  ةرمز  رد  ار  دوخ  ماخ ، لایخب  سک  ره  ات  دهدیم ،

هدـش و هراشا  نادـب  هدیـسر  صـالخا  تقیقح  ناـیب  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  يرگید  تیاور  رد  هک  تسا  یبلطم  ناـمه  نیا  دومرف و  ناـیب 
یهار نامه  رد  هدومن و  رما  وا  هک  هنوگنامه  دـعب  و  تسا ، هّللا  نم  راگدرورپ  یئوگب  هک  تسنیا  زا  ترابع  صـالخا  تقیقح  دـیامرفیم :

ماما اذل  و  یـشاب ، لمع  نآ  رب  شیاتـس  حدم و  رادتـسود  هکنیا  نودب  ینک  راک  ادخ  يارب  یتسیاب و  رادـیاپ  راوتـسا و  هدومرف  نیعم  وا  هک 
هک ینوکس  تکرح و  ره  يارب  دوخ  فیلکت  نتـسناد  ملع و  هب  یبایتسد  هار و  نیا  رد  تسا  ناسنا  بوبحم  هک  هچنآ  ره  لذب  مالّـسلا  هیلع 

تاذ زج  يدوصقم  دارم و  شلد  رد  رگا  قح  هار  ورهر  هّللا و  یلإ  کـلاس  اریز  دومرف  يرادـیاپ  تماقتـسا و  نآ  ۀمیمـض  ار  تسا  وا  يارب 
رد هک  تسیابیم  راچانب  دشاب  وا  يارب  يدوصقم  دارم و  قح  سدقا  تاذ  زجب  رگا  و  دش ، دهاوخن  وا  ةرهب  یعقاو  صالخا  دشاب  لالجلا  وذ 
زا دـیامرفیم  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  ياـنعم  تسا  نیمه  دـیامنب و  ار  دوصقم  دارم و  نآ  لاـح  تیاـعر  دوخ  تانکـس  تاـکرح و 

. تسا ادخ  یگدنب  هار  رد  یبوبحم  ره  لذب  صالخا  مئالع 
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يارب هک  تسا  نکمم  اریز  تسین  یفاک  هار  نیا  رد  دـنادن  دوخ  تانکـس  تاکرح و  رد  ار  راگدرورپ  ياـضر  هجو  یناـسنا  رگا  زین  نیا  و 
شلمع دوخ  راتفر  لامعا و  رد  یلاعتیراب ، ياضر  هجو  هب  شلهج  رطاخب  یلو  دـشابن  قح  ياضر  هّللا و  هجو  زج  يدارم  دـصقم و  کـلاس 

، دوخ راتفر  تانکس و  تاکرح و  ملع  یبایزرا  رد  هک  تسا  مزال  تسا  صالخا  یپ  رد  هکیـسک  نیا  ربانب  دشاب ، دباع  لهاج  لامعا  ۀنوگب 
دشاب و رذح  رب  راگدرورپ  تفلاخم  هب  التبا  زا  دنادرگ و  صلاخ  فارحنا  تعدـب و  ره  زا  ار  دوخ  لامعا  دزادرپب و  دـیدش  ياهدـهاجم  هب 

روما نیا  ۀـمه  تسا  رثؤم  شماجنا  زا  سپ  نالطب  زا  لمع  ظفح  رد  ای  دوشیم و  ناسنا  بیـصن  لمع  زا  هک  هچنآ  سفن و  لمع و  یباـیزرا 
، سفن ۀیکزت  تسا و  ناسنا  لاحب  دنمدوس  هک  یملع  نآ  لیـصحت  هار  رد  دناوتب  ناسنا  ات  دراد  رایـسب  يربص  تخـس و  ياهدـهاجم  هب  زاین 

نامگ تسا و  نامـسآ  نیمز و  نیب  ۀلـصاف  زا  رتهدرتسگ  لامعا  رد  رورغ  ۀـنماد  هک  ارچ  دـنک ، لمحت  ار  اـسرف  تقاـط  قاـش و  لاـمعا  نآ 
مدرم هک  تسا  اذل  دنک و  تظفاحم  ار  وا  شفطلب  قح  سدقا  تاذ  هک  سک  نآ  رگم  درادب  تمالـسب  نآ  زا  ار  دوخ  دناوتب  يدحا  منکیمن 
نیمه دوجو  رطاخب  زج  نیا  دوشیمن و  ناشبیـصن  لامعا  نآ  زا  ياهرهب  چـیه  یلو  تسا  ناکین  نابرقم و  لامعا  ناـشلامعا  هک  ینیبیم  ار 

هتـسویپ هک  دراذگیم  ياجب  دوخ  زا  بلق  رد  یتفرعم  لد و  رد  يرون  هاوخان  هاوخ  دشاب  لمع  اعقاو  لمع  رگا  هک  الا  تسین و  لامعا  تافآ 
. دوب دهاوخ  سوسحم  نآ  دوجو  یسک  ره  يارب  هک  دسر  یئاجب  ات  تسا  دایدزا  لاح  رد 

: دیامرفیم قح  سدقا  تاذ  هک  ياهدینشن  ار  یسدق  ثیدح  نیا  ایآ 
ار  وا  هک  هاگنآ  ات  دوشیم  کیدزن  نمب  لفاون  ماجنا  ۀطساوب  نم  ةدنب  هتسویپ 

 278 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
تـسود ار  وا  هک  هاگنآ  ات  دوشیم  کیدزن  نمب  لفاون  ماجنا  ۀطـساوب  هدـنب  هتـسویپ  دـیامرفیم ، رگید  ياج  رد  و  خـلا . منادرگ . دوخ  لـثم 

. خلا دوب  دهاوخ  نم  مشچ  وا  مشچ  نم و  شوگ  وا  شوگ  هک  تسا  ماقم  نیا  رد  مرادب 
دـهز و لد و  ءافـص  بلق و  رون  داـیدزا  ثعاـب  یلو  دـشاب  لـالجلا  وذ  تاذ  تراـیز  قح و  يوسب  جارعم  زاـمن  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  و 

: دیامرفیم هک  ياهدینشن  ار  مالّسلا  هیلع  موصعم  شیامرف  نیا  ایآ  دوشن ، ادخب  ندروآ  يور  ایندب و  یتبغریب 
. تشاد دهاوخن  يرگید  ةرمث  شیارب  ادخ ، زا  وا  نتخاس  رود  زج  شزامن  درادن ، زاب  رکنم  ءاشحف و  زا  ار  وا  شزامن  هک  سک  ره 

هب ار  ناشتاقوا  رتشیب  هک  ملع  لها  صوصخب  مدرم  رثکا  لثم  دوب  لوغـشم  تدابع  هب  ار  شتاـقوا  بلغا  یـسک  رگا  هکنآ  مـالک  ۀـصالخ  و 
عطق روطب  دوبن  ینوزفب  ور  شتفرعم  دیدن و  یئافص  رون و  لد  رد  یلو  دننارذگیم ، تسا  اهتدابع  نیرتفیرش  زا  هک  ینابر  مولع  لیصحت 

یناگدـنز نیا  رد  ناشـشوک  یعـس و  نآرق : لوقب  هکیناسک  دراد  رارق  ناراکنایز  ةرمز  رد  وا  و  تسا ، بویعم  شلاـمعا  هک  دـنادب  نیقی  و 
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دنوادخ هاگشیپ  رد  هک  دشاب  رذح  رب  نیا  زا  دیاب  یسک  نینچ  دنتسه ، ناراکوکین  ةرمز  رد  هک  دنرادنپ  یم - نینچ  دوخ  هتـشگ و  مگ  ایند 
الثم دـنیب و  هانگ  باوث  ياجب  دوخ  لمع  نازیم  رد  وا  دور  يرانکب  اـههدرپ  هک  زور  نآ  درادـن و  ربخ  دوخ  هک  دوش  راکـشآ  يروما  وا  زا 
لاس تصـش  ای  هاجنپ  تدم  رد  و  دنک ، هدهاشم  يروآ  مان  ماقم و  هاج و  لیـصحت  ار  شملع  لیـصحت  ای  و  شناهانگ ، ۀـفک  رد  ار  شزامن 

نمؤم و هب  دنـسانشب و  ناونع  نیاب  ار  وا  مه  مدرم  دـنادب و  يوقت  لها  نیـسدقم و  ةرمز  رد  ار  دوخ  دـشاب و  هّللا  لـها  لـمع  شلمع  رمع ،
هّللا  لیبس  یف  دهاجم  یقتم و 
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رورغ ناطیـش  رورغ و  زا  دـیاب  هک  دـیآ ، رد  راک  زا  رفاک  قفانم و  هکلب  رجاف و  رگهلیح و  راک و  ایر  یمدآ  ترخآ  رد  یلو  دـشاب  فورعم 

تسین و رورغم  لمع  زا  رتراب  نایز  رتهرهبیب و  یلمع  رورغ و  زا  رتکلهم  یـضرم  هّللا  یلإ  کلاس  يارب  هک  مدقتعم  نم  و  درب . هانپ  ادـخب 
ار هچنآ  هک  هاگنآ  ام  لاح  دوب  دـهاوخ  دـب  هچ  هک  الا  و  دـناهرب ، هلئاغ  نیا  زا  ار  ام  شتیانع  لضفب و  دـنوادخ  هک  میتسه  رورغم  نیمه  ام 

ادخ زا  ام  يرود  ببس  هدوب و  ناطیش  تدابع  هک  میبایب  دوخ  دوجو  ۀفیحص  رد  هکلب  دوخ و  لمع  ۀمان  رد  میاهتشادنپیم  ادخ  تدابع  هک 
- هیلإ انا  هّلل و  انا  مینک  هدهاشم  هتفر  نیب  زا  میاهتسنادیم  دوخ  عیفش  هک  ار  هچنآ  تملظ و  میدوب  هتـشادنپ  رون  هک  ار  هچنآ  تسا و  هتـشگ 

ءوس نیا  زا  ياو  تحاضف و  يراسمرش و  تلجخ و  نآ  زا  ياو  سپ  دراد  یپ  رد  تخس  یتبوقع  هک  گرزب  سب  تسا  یتبیـصم  نوعجار .
ار اهنآ  تمایق  رد  دعب  دنکیم ، هظعوم  درادیم و  رذح  رب  ادخ  اب  تفلاخم  زا  ار  اهنآ  دـنکیم و  تمالم  ار  مدرم  ایند  نیا  رد  هکیـسک  رادرک ،

رثا رب  هک  دنیبب  ار  دوخ  دنک و  هدهاشم  ناشیاههرهچ  رد  ار  یتشهب  ياهتمعن  توارط  هتفرگ و  رارق  راگدرورپ  نارفغ  وفع و  دروم  هک  دنیبب 
ياهتبیصم فالخب  تبیصم  نیا  هک  دنگوس  مدوخ  ناجب  و  تشاد ، دهاوخ  یلاح  هچ  یـسک  نینچ  هتـشگ  هایـس  شاهرهچ  یـصاعم  تملظ 

یـسأت و  نآ ، يورخا  شاداپ  رجا و  هب  یبایتسد  دیماب  دسرب  یتبیـصم  ناسناب  رگا  ایند  نیا  رد  نوچ  تسا ، ناسآ  شلمحت  هک  تسا  يویند 
ياهوسا هن  تسا و  اـهنآ  لـمحت  يارب  یـشاداپ  رجا و  هن  نوچ  تسین  نینچ  ترخآ  بئاـصم  یلو  تسا . ناـسآ  شلمحت  ناـکین  راربا و  هب 

ادخب و دـیاب  رما  نیا  زا  هک  دنتـسه ، قح  تزع  هاگرد  زا  ناگدـش  هدـنار  ادـخ و  نانمـشد  هک  شناوریپ  ناطیـش و  رگم  تسه  ناسنا  يارب 
ءامسا 
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تبغر ره  یلو  وا  هک  دزاس  لدبم  تانـسحب  ار  ام  ناهانگ  دهد و  تاجن  رورغ  هوجو  هلئاغ  زا  ار  ام  هک  تساوخ  وا  زا  درب و  هانپ  وا  ینـسح 

. تسا يدوبان  تکاله و  ۀطرو  زا  ناگدنب  یجنم  لیم و  و 
ندیرب ندنک و  اب  زج  صالخا  هک  تسا  تقیقح  نیاب  هراشا  تسا . دیحوت  رد  هیزنت  یناعم  شیالاپ  هیفصت و  صالخا ، هدومرف : هکنیا  اما  و 

، دیحوت ۀملک  یعقاو  يانعمب  شیدنوادخ  تیهولا و  رد  ادخ  تینادحو  هب  هکیسک  زج  دوشیمن و  لصاح  ناسنا  يارب  كرـش  هوجو  ۀمه  زا 
کلم رد  دشاب و  دحوم  لمع  داقتعا و  رد  و  دوجو ، مامت  اب  دـنک و  تیارـس  مه  شراتفر  لامعا و  هب  داقتعا ، نیا  هکیاهنوگب  دـشاب  دـقتعم 

دارم و هنوگچ  یـسک  نینچ  دـنادن و  یلاعتیراب  تاذ  ۀـیحان  زا  زج  ار  یعفن  ررـض و  چـیه  و  دـنیبن ، يرثؤم  یقیقح ، کلام  نامه  زج  ادـخ 
تداعـس و ۀیام  ار  نآ  هک  دـنکیم  تکرح  يزیچ  يوسب  شیرایتخا ، تاکرح  رد  ناسنا  اریز  دوب  دـهاوخ  یقاب  شیارب  ادـخ  زج  يدوصقم 

هدـنیآ هب  طوبرم  اـی  و  دنتـسه ، نینچ  اـبلاغ  مدرم  ۀـماع  هکناـنچ  ددرگ  لاـح  ناـمز  هب  طوبرم  ریخ  تداعـس و  نیا  هاوخ  دـنادب ، دوخ  ریخ 
زا ادخب و  زج  مه  یـسرت  تبغر و  املـسم  دیدن ، ادخ  ریغ  يرثؤم  دوجو  ملاع  رد  هک  دیـسر  یئاجب  ناسنا  رگا  و  تسا ، القع  ۀیور  هکنانچ 

ةرطیـس هار  اریز  دوب  دهاوخن  ياهطلـس  وا  رب  رگید  ار  ناطیـش  و  دمآ ، دهاوخ  رد  ادخ  ناگدنب  ةرمز  رد  دنام و  دهاوخن  یقاب  وا  يارب  ادـخ 
دـس ار  سرت  تبغر و  باب  دـیحوت ، باب  ندوشگ  اب  ناسنا  رگا  تسا و  سرت  تبغر و  قیرط  زا  اهنت  كرـش ، صـالخا و  باـب  رد  ناـطیش 

. تسا هتخاس  مورحم  دوخ  زا  ار  وا  هدیلام و  كاخب  ار  ناطیش  ینیب  دومن ،
لیصفت  اما  تسا ، صالخا  لصاب  عجار  دش  نایب  هک  یبلاطم  نیا 
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دراد یلاعتیراب  تاذ  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  بسحب  ینمؤم  ره  يارب  و  دوشیم ، هتـسناد  نامیا  فراـعم  بتارم  لیـصفت  زا  صـالخا  بتارم 

زا يرتالاب  ۀـبترمب  دور و  ـالاب  شتفرعم  ۀـیاپ  هکنیا  رگم  درادـن  ناـکما  وا  يارب  هبترم  نآ  زا  ریغب  یباـیتسد  هک  تسه  صـالخا  زا  ياهبترم 
تبـسن یلو  درادن  صالخا  اب  یتافانم  نینمؤم  زا  یـضعب  دروم  رد  تشهبب  یبایتسد  خزود و  زا  زیرگ  يارب  لمع  الثم  دـبای ، ءاقترا  تفرعم 

. خزود تشهبب و  دسر  هچ  ات  دزاسیمن  صالخا  اب  مه  دعب  برق و  هب  تافتلا  هک  دوشیم  هاگ  اریز  ارچ ، رگید  یضعبب 
رد عوشخ  دـنوادخب و  لابقا  رد  و  تسا ، وا  رخآ  زامن  ایوگ  هک  دـشاب  نانچ  دروآیم  ياجب  هک  ار  يزامن  ره  ناـسنا  هک  تسا  بحتـسم  و 

. دشاب هتشاد  هجوت  رتشیب  وا  هاگشیپ 
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« هماقا ناذا و  رد   » لصف

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دانـساب  لامعالا  باوث  باتک  بحاص  هماقا : ناذا و  تلیـضف  نایب  لوا 
رازه لهچ  باوث  واب  دنوادخ  دیوگب  ناذا  ادخ  ياضر  دصقب  اهنت  دریگب و  هدهعب  ار  ادخ  دجاسم  زا  يدجسم  نتفگ  ناذا  سک  ره  دومرف :
یتما ره  رد  هک  ار  تما  رازه  رازه  لهچ  وا  تعافـش  رد  و  دـیامرف . تیانع  دیهـش  رازه  رازه  لهچ  قیدـص و  رازه  رازه  لهچ  و  یبن ، رازه 

رازه لهچ  يرهـش  ره  رد  هک  دـشاب  رهـش  رازه  رازه  لهچ  اهتـشهب  زا  یتشهب  ره  رد  وا  يارب  دـنادرگ و  لخاد  دـشاب  رفن  رازه  رازه  لـهچ 
ره رب  تخت و  رازه  رازه  لهچ  یقاطا  ره  رد  قاطا و  رازه  رازه  لهچ  ياهناخ  ره  رد  هناخ و  رازه  رازه  لهچ  يرـصق  ره  رد  رـصق و  رازه 

شنارـسمه زا  کی  ره  يور  شیپ  و  دـشاب ، ایند  ربارب  رازه  رازه  لهچ  اـهنآ  زا  یقاـطا  ره  تعـسو  و  دـشاب ، نیعلا  روح  زا  يرـسمه  یتخت 
ره رد  هساک و  رازه  رازه  لهچ  ياهرفـس  ره  رب  هرفـس و  رازه  رازه  لهچ  یقاطا  ره  رد  و  رتخد ، رازه  رازه  لهچ  رـسپ و  رازه  رازه  لـهچ 
هک هچنآ  دروآ  دورف  شاهناخ  نیرتنیئاپ  رد  ار  اهنآ  وا  دـنوش و  دراو  وا  رب  سنا  نج و  رگا  هک  دـشاب  ماعط  زا  عون  رازه  رازه  لهچ  هساک 

یندیماشآ و  یندروخ و  زا 
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رب دایرف  نذؤم  هک  هاگنآ  سپ  دشاب ، مهارف  قاطا  کی  نامه  رد  دـنهاوخب  هک  تالآ  رویز و  اههفحت و  عاونا  هویم و  سابل و  شوخ و  يوب 
شزرمآ بلط  وا  يارب  دنتـسرف و  دورد  وا  رب  اهنآ  ۀـمه  هک  دـنریگ ، رب  رد  ار  وا  کلم  رازه  رازه  لهچ  هّللا . ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  هک  دروآ 

ار وا  سپس  دوش  هتشون  کلم  رازه  رازه  لهچ  باوث  وا  يارب  و  تسا . یلاعت  قح  ۀیاس  رد  تسا  ناذا  نتفگ  لوغـشم  هکیتقو  ات  وا  و  دننک ،
. دنرب الاب  لج  زع و  دنوادخ  يوسب 

دیوگب ناذا  لاـس  هد  سک  ره  دومرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  زا  هک  هدـمآ  هدیـسر  لـالب  زا  هک  یلیوط  ثیدـح  رد  و 
شزامن سک  ره  هک  هنیمز  نیا  رد  رابخا  و  دنادرگ . نکاس  ترضح  نآ  ۀجرد  ای  و  ۀبق ، رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربإ  ترـضح  اب  ار  وا  دنوادخ 

دـسرپیم يوار  هک  هدـمآ  تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد  و  تسا ، رایـسب  دـنراذگب ، زامن  وا  اب  هکئالم  زا  فص  ود  دراذـگب  هماقا  ناذا و  اب  ار 
ۀلصاف نآ  نیرتشیب  قرـشم و  ات  برغم  ۀلـصاف  ةزادناب  نآ  لوط  نیرتمک  دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  موصعم  تسا  هزادنا  هچ  فص  نیا  رادقم 

هک هاگنآ  نذؤم  يارب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و  تسا . نیمز  نامـسآ و  نیب 
رگا متفگ  دـیوگیم  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـپطیم ، دوخ  نوخ  رد  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  يدیهـش  رجا  لثم  تسا  هماـقا  ناذا و  نتفگ  لوغـشم 
مدرم رب  ینامز  تسین  نینچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  تفرگ ، دنهاوخ  یـشیپ  رگیدکی  رب  ناذا  نتفگ  يارب  نانآ  دشاب  نینچ 

ماما زا  دوخ  دانـساب  قودـص  و  تسا . هدومن  مارح  شتآ  رب  ادـخ  ار  نذؤم  ندـب  و  دـنراذگب ، ءافعـض  ةدـهعب  اهنت  ار  نتفگ  ناذا  هک  دـیایب 
هک سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  زا  دوخ  ناردپ  زا  ترـضح  نآ  مالّـسلا و  هیلع  قداص 
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باوث  دنوادخ  دشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  اهنت  دیوگب و  ناذا 
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هاگآ دنادرگ ، تشهب  رد  لخاد  وا  تعافـشب  ارم  تما  ناراکهانگ  زا  رازه  لهچ  دنک و  تیانع  واب  قیدص  رازه  لهچ  دیهـش و  رازه  لهچ 
زور رد  دـننک و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  دنتـسرف و  دورد  وا  رب  کلم  رازه  دون  هّللا ، ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  دـیوگب  هک  هاـگنآ  نذؤم  هک  دیـشاب 
لهچ ار  هّللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  نتفگ  باوث  ددرگ و  غراف  قیالخ  باسح  زا  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  تسا  یهلا  شرع  ۀیاس  رد  تمایق 

. دنسیونب کلم  رازه 
زا ياهفیاط  نخـس  نخـس ، نیا  هک  اریز  ینادـب  هغلابم  هدـمآ  لامعا  هنوگ  نیا  يارب  هک  ار  یئاهـشاداپ  رجا و  نینچ  لـثم  هک  اداـبم  میوگیم 

: یئامن هجوت  بلطم  ود  هب  هک  تسا  مزال  داعبتـسا  نیا  عفر  يارب  درمـش ، دـیعب  ار  بلاـطم  هنوگ  نیا  فیعـض  لـقع  رگا  و  تسا ، نیدـحلم 
ادـخ رطاخ  يارب  اهنت  صلاخ و  ار  لامعا  نیا  قیاقح  هک  تسا  یناسک  يارب  انیقی  هدـمآ  تاـیاور  نیا  رد  هک  یئاـهباوث  هکنیا  لوا  بلطم 

زا یـضعب  رگا  مدرم  ۀماع  ام  لاثما  اما  دوشیم ؟ رـسیم  كدـنا  رایـسب  يدارفا  يارب  زج  رما  نیا  ایآ  هک  امن  لمأت  یکدـنا  دـعب  دـنهد . ماجنا 
دوخ تادابع  ءزج  ار  اهنآ  هکنیا  زا  تسا  رتراوازـس  مینادـب  شتآ  رد  لوخد  ببـس  یـصاعم و  ءزج  ادـخ و  زا  يرود  ثعاـب  ار  ناـمتادابع 
نیا هک  ینیبیم  ینک  لمأت  یکدنا  هّللا » ّالا  هلا  ال   » هبیط ۀملک  يانعم  رد  رگا  وت  و  میشاب ، هتشاد  اهنآ  رب  شاداپ  رجا و  عقوت  هدروآ و  باسحب 

راتفر و دوخب و  دعب  تسا ، وا  ریغ  زا  نآ  یفن  و  قح ، سدـقا  تاذ  يارب  تیدارفنا  تیهولا و  تابثا  شیانعم  و  تسا ، دـیحوت  ۀـملک  هملک ،
تقیقح نیا  سکع  رب  وت  راتفر  تانکـس و  تاکرح و  مامت  ای  تسا ؟ راگزاس  لصا  نیا  اب  وت  رادرک  راـتفر و  اـیآ  نیبب  رگنب و  دوخ  رادرک 

یتوق  تردق و  كدنا  هک  نیقولخم  زا  سک  ره  زیچ و  ره  يارب  ار  تیدارفنا  تیهولا و  و  تسا ،
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هکلب ینکیمن  وا  يوس  ور  دوخ  ياـهزاین  جـئاوح و  عفر  رد  یـسانشیمن و  فصو  نیاـب  ار  ادـخ  اـهنت  یتـسه و  لـئاق  ینیبـیم  وا  دوجو  رد 
يراد و واب  لد  تامهم  ماجنا  اهزاین و  عفر  رد  هک  یباییم  یشاب  هتشاد  دنمتورث  يردپ  رگا  الثم  یتسه ، طیاسو  بابـسا و  لابندب  هتـسویپ 
دریگیمن و مارآ  ترطاخ  تیاعد  تباجا  يزور و  ندـناسر  رد  راگدرورپ  ةدـعوب  یلو  ینکیم  نانیمطا  راـهظا  يردـپ  نینچ  دوجو  رطاـخب 
؟ یتسه دحوم  وت  اعقاو  ایآ  يروآ ، نابز  رب  ار  هّللا  الا  هلا  ۀبیط ال  ۀـملک  هک  دـنچ  ره  فصو ، نیا  اب  دوشیمن . لصاح  تیارب  یبلق  نانیمطا 

؟ تسناد قداص  دیحوت  رد  ار  وت  ناوتیم  ایآ  و 
درادن نآ  يانعمب  یهجوت  چیه  دیوگیم و  ینخس  هکیـسک  ای  و  هدننک ، هرخـسم  یقفانم  ای  و  وگغورد ، یکرـشم  تروص  نیا  رد  هکنیا  ای 

- نآ نتفگ  ياراـی  ار  یـسک  قح ، ءاـیلوا  ادـخب و  ناـفراع  زج  هک  تسا  گرزب  سب  ياهملک  هّللا  ّـالا  هلا  ـال  هک  یتسناد  هاـگ  ره  و  یتسه ،
تردق تشاد  هجوت  نآب  دیاب  هک  یمود  بلطم  رامـشم . دـیعب  هدـش  نایب  نآ  شاداپ  يارب  هک  مه  ار  هچنآ  سپ  تسین  نآ - یعقاو  يانعمب 

هدارا کیب  قح ، سدقا  تاذ  هتشگ  فصو  هک  یئاهتـشهب  هدمآ و  تایاور  رابخا و  هنوگ  نیا  رد  هک  هچنآ  مامت  هک  تسا  قح  سدقا  تاذ 
ره وا  هک  ارچ  درادن ، یجرخ  هنؤم و  وا  يارب  تیاهن  یبات  نآ ، فاعـضا  اهنآ و  شنیرفآ  و  دنیرفآیم ، شاب » «، » نک  » ۀملک کی  اب  داجیا و 
رد هک  دیابیم  ناسنا  نینچمه  درادـن ، یتمحز  وا  يارب  مه  نآ  ظفح  شنیرفآ و  و  دـنیرفآیم ، دـنک  هدارا  هک  هچنآ  دـنکیم و  دـهاوخب  هچ 

تبسن ناراوگرزب و  نیرتراوگرزب  وا  دزرون و  لخب  زگره  هک  تسا  ياهدنـشخب  وا  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  دشیدنیب و  وا  شـشخب  تیانع و 
. تسه شدنزرفب  ردام  زا  رتنابرهم  نینمؤم  هب 
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هک هچنآ  اریز  درمـش ، یهاوخن  دـیعب  ار  روما  هنوگ  نیا  رگید  یتشاد ، رواب  يدیـسر و  اهنآب  اتقیقح  یتسناد و  ار  تقیقح  ود  نیا  رگا  سپ 

قلخ و ۀنؤم  تمحز و  ةرابرد  رکفت  شنیرفآ و  رب  تردق  اهنیا و  دوجو  ناکما  ندرمش  گرزب  یکی  دوشیم ، اهنیا  ندرمـش  دیعب  ببس 
عفد ار  لاکـشا  ود  ره  میتشاد  نایب  اـم  هک  هچنآ  ددرگیم و  اـهباوث  نیا  بجوم  هک  هچنآ  ندرمـش  کـچوک  رگید  و  تسا ، اـهنیا  ظـفح 
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. تسا رهاظ  هکنانچ  دیامنیم 
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مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  نینمؤم  تراما  تیالو و  رب  تداهش  رابخا ، زا  یضعب  رد  لصف 

قیدصت ار  نآ  مه  همالع  خیش و  قودص و  خیش  و  هدش ، هتسناد  بحتسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  تلاسر  رب  تداهش  زا  سپ 
: دیوگیم قودص  خیش  دناهدومن ،

هماقا ناذا و  رد  نآ  نتفگ  یلو  دیوگیم  دعب  هتـسناد و  هضوفم  زا  ار  ربخ  نیا  نایوار  خیـش  و  میتخانـشیم ، ربخ  نیا  تیاور  هب  ار  تالغ  ام 
. درادن یلاکشا 

نیا يدایز  رابخا  دـشاب  لـطاب  هماـقا  ناذا و  دوشن  رکذ  رگا  هک  ياهنوگب  دـشاب  ناذا  ءزج  هّللا » یلو  اـیلع  نا  دهـشا   » هکنیا اـما  میوگیم  نم 
حیحص مه  نآ  دانسا  هچ  رگ  تسین  نآ  يارب  یضراعم  رابخا  نیا  رد  هماقا  ناذا و  رد  هلمج  نیا  رکذ  بابحتـسا  یلو  دنکیم  یفن  ار  بلطم 

ار باوث  نامه  دیوگیم  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  یـشاداپ  رجا و  دیماب  هکیـسک  يارب  دومن و  لمع  نادب  ناوتیم  هحماسم  باب  زا  یلو  تسین ،
. دشابن بحتسم  مه  لصا  رد  هچ  رگ  دوب  راودیما 

راک  رد  یضراعت  رگا  هدیسر  هنیمز  نیا  رد  هک  يردان  رابخا  اما  و 
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. دیآیمن شیپ  یضراعت  میدش  هلمج  نیا  رکذ  بابحتسا  هب  لئاق  ام  هکنیا  درجمب  یلو  تشادیم  زاب  نآب  لمع  زا  دوب 
واب صوصخم  ینازیم  نیا  تسا  هدوب  تـالغ  تخانـش  يارب  ینازیم  وا  يارب  راـبخا  هنوگ  نیا  تیاور  دـیوگیم  هک  قودـص  نخـس  نیا  اـما 
رما هدوب  وا  يارب  ولغ  هب  یسک  نداد  تبـسن  يارب  هک  مه  يرگید  نیزاوم  یـضعب  رد  هکنانچ  تسا  هدشن  تباث  بلطم  نیا  ام  يارب  تسا و 

. تسا نینچ 
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« هماقا ناذا و  مکح  رد   » لصف

رد نآ  كرت  مدـع  طوحا  یلو  تسین  یلاکـشا  تسین ، بجاو  ناذا  نتفگ  درازگیم  ادارف  هب  ناسنا  هک  يزامن  ره  يارب  هکنیا  رد  ناذا  اـما 
حبـص و زامن  رد  دـناوخیم  ادارف  ار  شزامن  هکیـسک  يارب  دوشن و  عمج  زاـمن  ود  نیب  هکیتروص  رد  تسا  يزاـمن  ره  يارب  تعاـمج  زاـمن 

. تسا ناذا  نتفگ  كرت  مدع  طوحا  رفس  ریغ  رد  برغم 
. تسین بجاو  اهنآ  رب  هماقا  ناذا و  نتفگ  یلاح ، چیه  رد  اهزامن و  زا  کیچیه  رد  اهنز  اما  تسا  نادرم  يارب  مکح  نیا 

رد تعامج  زامن  هک  يدجسم  رد  ار  شزامن  یـسک  رگا  یلب  اقلطم ، تسا  نادرم  يارب  نآ  كرت  مدع  يوقا ، میئوگن  رگا  طوحا  هماقا : اما 
زامن زا  یـضعب  زونه  هکیتروص  رد  دشاب  هدینـشن  مه  ار  اهنآ  ۀماقا  ناذا و  دناوخن و  تعامجب  ار  شزامن  وا  هچ  رگ  دـناوخب  هدـش  اپ  رب  نآ 

. دوشیم طقاس  هماقا  ناذا و  نتفگ  دنشاب  هتسشن  تعامج  فص  رد  نارازگ 
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[ هماقا ناذا و  نتفگ  بادآ  رد   ] لصف

تسنیا طوحا  هدش و  يرتشیب  دیکأت  هماقا ، رد  دشاب و  هداتـسیا  هلبقب و  ور  وضو و  اب  ناسنا  هماقا  ناذا و  نتفگ  عقوم  رد  هک  تسا  بحتـسم 
ناذا رد  هک  تسا  بحتسم  و  تسا ، هدش  يرتشیب  دیکأت  نیتداهـش  ماگنه  رد  ندوب  هلبقب  ور  نینچ  مه  دوشن  كرت  روما  نیا  هماقا »  » رد هک 
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دنیوگب و دنلب  ار  ناذا  هک  تسا  بحتسم  اهدرم  نینچ  مه  و  دنک ، لصتم  رگیدکیب  ار  لوصف  هماقا  رد  دشکب و  سفن  لصف  ره  ءادا  زا  سپ 
زامن تعکر  ود  ای  و  هدجـس ، ای  اعد و  ای  و  ماگ ، کی  نتـشادرب  اب  هماقا  ناذا و  نیب  هک  تسا  بحتـسم  دـنهن و  شوگ  رب  ار  دوخ  ناتـشگنا 

. دزادنیب هلصاف  هماقا  ناذا و  نیب  رصع ، رهظ و  زامن  رد  هلفان 
: دیوگب دور و  هدجسب  دعب  دیوگب و  ناذا  هکیسک  هک  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

. اعشاخ اعضاخ  کل  تدجس  ّیبر  تنأ  ّالا  هلا  ال 
: دیوگب دور و  هدجسب  هماقا  ناذا و  نیب  سک  ره  هک  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دزرمایب و  ار  شناهانگ  دنوادخ 

. الیلذ اعشاخ  اعضاخ  تدجس  کل  ّبر 
ملالج  تزع و  هب  نم ، ۀکئالم  يا  دیامرفیم : قح  سدقا  تاذ 
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. منکفیب ناقفانم  ياهلد  رد  ار  شتبیه  و  مهد ، رارق  منمؤم  ناگدنب  لد  رد  ار  وا  تبحم  هک  دنگوس 

رد هک  تسا  یسک  نوچ  مه  دنیـشنب  نآ  ۀماقا  برغم و  زامن  ناذا  نیب  سک  ره  هک  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  یتیاور  رد  و 
: دناوخب ار  اعد  نیا  تقو  نآ  رد  هک  تسا  بحتسم  و  دطلغیم . دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار 

. اّرقتسم ارارق و  کّیبن  ربق  دنع  یل  لعجا  اراد و  ینقزرا  اّراب و  یبلق  لعجا  ّمهّللا 
یکیب هماقا  ناذا و  نیب  هکنیا  رد  مالک ، هصالخ  و  دزادنیب . هلصاف  زامن  تعکر  ود  ندناوخب  حبص  زامن  ۀماقا  ناذا و  نیب  هک  هدش  تیاور  و 
هلـصاف نیا  رـصع  حبـص و  زامن  رد  هک  تسا  تنـس  تسین و  راوازـس  نآ  كرت  ادمع  هک  هدـش  رایـسب  دـیکأت  دزادـنیب  هلـصاف  روما  نیا  زا 
اهزامن ۀـیقب  رد  مالّـسلا و  هیلع  نامز  ماما  يارب  زامن  تعکر  ود  ندـناوخب  حبـص  زامن  رد  زامن و  ود  نیا  ياههلفان  زا  تعکر  ود  ندـناوخب 

ات دنیشنب  هک  تسا  بحتسم  نذؤم  ریغ  يارب  تعامج  زامن  رد  و  دشاب ، هّلل  دمحلا  هّللا و  ناحبس  نتفگ  ای  یسفن ، ای  ینتسشن  ای  ياهدجـسب ،
ور و  هداتسیا ، ناسنا  هماقا  نتفگ  عقوم  رد  هک  تسنیا  طوحا  و  دنیـشنن ، رگید  دتـسیاب و  تقو  نیا  رد  دوش . هتفگ  ةولـصلا  تماق  دق  هکیتقو 

هچنآ ریغب  ینخـس  نیب ، نآ  رد  دوش و  تاعارم  تسا  مزال  شتاعارم  زامن  ماگنه  رد  هک  یلاوحا  مامت  دـشاب و  تکرح  نودـب  ندـب  هلبقب و 
. تسا هدش  هتسناد  مارح  نتفگ  نخس  هماقا  نتفگ  ماگنه  رد  تایاور  زا  یضعبب  انب  هک  دیوگن  دوشیم  طوبرم  زامنب  هک 
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« هماقا ناذا و  ياهتربع  رد   » لصف

نیا تباجا  يارب  ار  دوخ  نطاب  رهاظ و  رد  روآ و  رطاخب  ار  تمایق  زور  ءادن  يدینش  ار  نذؤم  يادن  هک  هاگنآ  تسا : هتفگ  قیاقح  بحاص 
سپ دنوشیم ، هداد  ادن  یهلا  فطلب  تمایق  زور  رد  هک  دنتـسه  اهنامه  دنریگ  باتـش  ادـن  نیاب  خـساپ  رد  هکیناسک  نوچ  زاس  هدامآ  ءادـن 
نیا هب  خساپ  هب  ار  وت  تبغر  لیم و  اب  دوشیم و  رورس  يداش و  زا  ولمم  تلد  ناذا  ندینـش  اب  هک  يدید  رگا  امن  هضرع  تبلق  رب  ار  ادن  نیا 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تساذل  دش و  یهاوخ  هداد  ادن  يراگتـسر  تراشب و  هب  مه  تمایق  رد  هک  نادب  دناوخیم  ارف  ادن 
. اهیلإ ءادنلاب  اهب و  انحرا  لالب ، ای  انحرا 

. دوب زامن  رد  ترضح  نآ  مشچ  ینشور  هک  اریز  زامنب ، توعد  ءادن و  هب  زامن و  هب  ار  ام  زاس  تحار  لالب ، يا  ار  ام  زاس  تحار 
نیا رد  دنوشیم  هدـناوخ  ارف  دـنوادخ  رب  ۀـضرع  يارب  مدرم  تمایق  زور  هک  هنوگنامه  تسا و  تاقالم  يارب  توعد  ناذا ، ینعی  میوگیم 
ایند نیا  رد  ناـسنا  تفرعم  رگا  سپ  دـنناوخیم  ارف  راـگدرورپ  ترـضح  تراـیز  جارعم و  روضح و  سلجمب  ار  ناـنمؤم  نینذؤم ، مه  اـیند 

هرهبیب  قح  ترضح  تاقالم  زا  مه  ترخآ  رد  دربب  تذل  ءادن  نیا  زا  هک  دشاب  يدحب 
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نیا هک  دشاب  ياهنوگب  ناسنا  لاح  لهج ، رثا  رب  رگا  و  دشابیم ، ترخآ  رد  هدهاشم  رذـب  ۀـلزنمب  ایند  نیا  رد  تفرعم  هک  ارچ  دوب  دـهاوخن 
ناذا ندینش  ماگنه  رد  ایند  نیا  رد  رگا  و  دشابن ، وا  دنیآ  شوخ  مه  تمایق  زور  ءادن  هک  دش  دهاوخ  ببـس  رما  نیا  دیاین  شوخ  ار  وا  ءادن 
لاونم نیمهب  رما  عرـش  سیماون  نید و  تاماقم  ریاس  رد  دوب و  دـهاوخ  تلفغ  نیا  اب  بساـنم  زور  نآ  رد  شلاـح  دـشاب  نـالفاغ  ةرمز  رد 

رد هچنآ  زج  هدرم و  نآ  رب  هک  دوشیم  روشحم  يزیچ  ناـمه  رب  هدومن و  یگدـنز  نآ  رب  هک  دریمیم  يزیچ  ناـمه  رب  ناـسنا  هک  ارچ  تسا .
نیا هک  دنادب  دشاب و  هاگآ  راگدرورپ  هب  تبسن  شاهفیظو  زا  زامن  عقوم  هکیسک  نیا  ربانب  درک  دهاوخن  ورد  يرگید  زیچ  هتشاک  لد  نیمز 

. دوب دهاوخ  زامن  رد  شمشچ  ینشور  املسم  تسا  واب  تبسن  قح  ترضح  هیحان  زا  میظع  یفطل  رما ،
نینچ مه  شراگدرورپ  اب  يوگتفگ  زامن و  هب  تبسن  تسا  یسلاجم  نینچ  راظتنا  رد  قاتشم و  شناتسود  اب  سنا  سلاجمب  هک  هنوگنامه  و 

سدقا تاذ  يدانم  ۀـلزنمب  هک  مه  ار  ناذا  دریذـپیم  یـسلاجم  نینچ  رد  روضح  يارب  ار  شناتـسود  توعد  هک  هنوگنامه  و  دوب ، دـهاوخ 
دوخ اب  قح  سدقا  تاذ  ۀـلماعم  راتفر و  هب  یبایرد  ار  بلطم  قح  هک  یتساوخ  رگا  دـیوگیم و  خـساپ  دونـشیم و  ناج  شوگب  تسا  قح 

ءادـن و نیا  بدا  قح  لیـصحت  رد  يراد  ناوت  رد  هچنآ  وت  رگا  هک  اـمن  فارتـعا  تقیقح  نیاـب  رگنب و  ینکیم  وا  يوـس  ور  وـت  هک  هاـگنآ 
ۀتسیاش هک  هنوگنآ  رگا  و  داد ، یهاوخن  ماجنا  تسا  بجاو  وت  رب  لدع  تمکح و  مکحب  هک  هچنآ  مدص  کی  مه  زاب  يریگ  راکب  توعد 

دریذپیم و  ار  وت  قح  سدقا  تاذ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  شاب ، راسمرش  یهد  ماجنا  یتسناوتن  تسا  وا  يادن  هب  خساپ  بدا 
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. دنبای تسد  نادب  دوخ  لقع  اب  القع  هن  دنسرب و  نادب  دوخ  یکریز  اب  املع  هن  هک  يزیچ  ددرگیم  تلاح  لماش  وا  میظع  رکش 
عورـش و ادـخ  مان  اب  هنوگچ  هک  ریگب  تربع  امن و  تقد  هتفر  راکب  نآ  رد  هکیتاملک  ناذا و  لصف  لصفب  هک : تسا  هتفگ  قیاقح  بحاـص 

. تسا نطاب  رهاظ و  رخآ و  لوا و  هک  تسا  وا  كاپ  تاذ  اهنت  هک  ربب  یپ  تقیقح  نیدب  رما  نیا  زا  تسا و  هدیدرگ  متخ  وا  مانب 
. دراد تقیقح  نیاب  هراشا  وحن ، نیاب  ناذا  عیرشت  هک  دیوگب  هتساوخ  ضیف  موحرم  ایوگ  میوگیم 

تسا نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ایند و  امن و  قح  سدقا  تاذ  يراوگرزب  تمظع و  هجوتم  ار  تبلق  يدینـش  ار  ربکا  هّللا  هک  هاگنآ  تسا : هتفگ  وا 
. نک وحم  لد  حول  زا  ار  وا  ریغ  يدوبعم  ره  يدینش  ار  هّللا  ّالا  هلا  هاگ ال  ره  یشابن و  وگغورد  تریبکت  رد  ات  رامش  کچوک 

، رهاظ رد  هچ  رگ  دوش  راتفر  تیدوبع  ياـنعمب  وا  اـب  هک  تسا  يزیچ  ره  سک و  ره  قح  سدـقا  تاذ  ياوس  يدوبعم  ره  زا  دارم  میوگیم 
ياهاوه اذـل  تسا ، يزیچ  ای  یـسک و  زا  تیعبت  لیم و  عضاوت و  تدابع  تقیقح  اریز  دـنک ، راـکنا  ار  زیچ  نآ  سک و  نآ  تداـبع  ناـسنا 

. دریگیم رب  رد  تسا - هدـمآ  ربـخ  رد  هکناـنچ  دوـشیم - شتـسرپ  نیمز  رد  هک  تسا  ینایادـخ  نیرتضوـغبم  زا  هک  مه  ار  ناـسنا  یناـسفن 
. دریگیم ارف  ار  نآ  لطاب  هوجو  مامتب  ایند  و  ناطیش ، نینچمه 

تلاسرب صلاخ  تین  اب  راوگرزب  نآ  روضح  بادآ  تیاعر  اب  نیبب و  رضاح  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  و  دیوگیم : قیاقح  بحاص 
. هد یهاوگ  ترضح  نآ 
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ماکحا ۀیلک  رد  ضارتعا  هوجو  زا  لد  نتخاس  یلاخ  زا  ترابع  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلاسر  رب  یهاوگ  باب  رد  صالخا  میوگیم 

رگ هدومن  مکح  نآ  رب  هدروآ و  ترـضح  نآ  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ترودـک  ياهرذ  دوخ  بلق  سفن و  رد  ناـسنا  هک  ياهنوگب  تسا  عرش 
. دشاب هتشادن  دشاب  مه  وا  ررضب  هچ 

. تسرف دورد  وا  لآ  ترضح و  نآ  رب  و  دیوگیم :
رب هک  هچنآ  تبلق و  نیب  یشاب و  ملاع  یهاوخیم  اهنآ  يارب  ادخ  زا  یئوگیم و  هک  هچنآب  ات  امن  رکفت  یکدنا  تاولـص  تفرعم  رد  میوگیم 

. لهج يور  زا  نابز و  قلقل  درجم  هن  دشاب  تفرعم  دصق و  يور  زا  تتاولص  ات  امن  لصاح  قفاوت  درذگیم  تنابز 
تسفن يدرگیم  توعد  تسا  لامعا  نیرتهب  يراگتسر و  حالف و  بجوم  هک  هچنآ  هب  يوشیم و  هدناوخ  ارف  زامنب  هکیماگنه  دیوگیم : وا 
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. هد تعسو  ار  تبلاق  بلق و  روآ و  رد  تکرحب  ار 
زامن هک  تفای  یهاوخ  رد  تسا  راگدرورپ  ترایز  هدـنب و  جارعم  زامن  هکنیاب  ینک  ادـیپ  داقتعا  تبلق  تقیقحب  هک  یتسناوت  رگا  میوگیم 

نآ ياهتاجانم  راکذا و  يزادرپب و  زامن  ناکرا  لامعا و  تروص  ماجناب  اهنت  هکنیا  زا  هجیتن  رد  تسا  لامعا  نیرتهب  يراگتسر و  بجوم 
رثأتم نآ  ریبکت  تاجانم و  تئارق و  لاـعفا و  زا  تحور  بلق و  تشگ و  یهاوخن  یـضار  يروآ  ناـبز  رب  نآ  ياـنعمب  هجوت  نودـب  اـهنت  ار 

تئارق و زا  هک  تسا  تروـص  نیا  رد  تـسین و  رما  نـیمه  زج  يزیچ  نآ  تـقیقح  حور و  هـکلب  زاـمن  زا  یلـصا  دوـصقم  و  دـش . دـهاوخ 
. درب دهاوخ  تذل  ناسنا  هدش  دراو  رابخا  رد  هتفهن و  زامن  ماگنه  رد  ادخ  اب  هدنب  ياهوگتفگ  رد  هک  یفیاطل  تاجانم 
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ار تزامن  وا  ریبکت  اب  هکنانچ  مه  و  امن ، دـیدجت  قح  سدـقا  تاذ  میظعت  ریبکت و  اـب  ار  تدـهع  نیا ، زا  سپ  دـیوگیم : قیاـقح  بحاـص 
لوح و رب  ار  دوخ  دامتعا  ماوق و  و  هد ، رارق  وا  يوسب  مه  ار  دوخ  تشگزاب  وا و  زا  ار  دوخ  أدـبم  امن و  متخ  مه  وا  ریبکت  اب  يدومن  عورش 

. میظعلا یلعلا  هّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  هک ال  راذگب  وا  ةوق 
وا و يوسب  مه  زیچ  همه  تشگزاـب  ریـصم و  ادـخ و  يزیچ  ره  أدـبم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رعـشم  ناذا  لوصف  تیفیک  هک  ینعی  میوگیم 

. تسا وا  ةوق  لوح و  رب  وت  دامتعا  ماوق و 
: دناوخب ار  اعد  نیا  هماقا  زا  سپ  هک  تسا  بحتسم  و 

یف مهب  اهیجو  كدـنع  ینلعجا  و  مهیلع ، ّلصف  کیلإ  مهب  بّرقتا  یتولـص و  يدـی  نیب  مهمّدـقا  هلآ و  دّـمحمب و  کـیلإ  هّجوتا  ّینا  ّمهّللا 
ّکنا ةداعّـسلاب  انل  متخاف  ةداعّـسلا  اّهناف  مهتیالو  مهتفرعم و  مهتعاطب و  انل  متخاف  مهتفرعمب  انیلع  تننم  تنا  نیبّرقملا . نم  ةرخآلا و  اینّدلا و 

. ریدق ءیش  ّلک  یلع 
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« زامن تقیقح  رد   » لصف

هراشا

اما تسا  هدیـسر  يدایز  رابخا  تایآ و  نآ ، ياهنت  تروص  هن  تسا  زاـمن  تقیقح  زاـمن  زا  دوصقم  هک  تقیقح  نیا  تخانـش  رد  میوگیم 
: تایآ

. نم دای  رطاخب  ار  زامن  راد  اپب  يِرْکِِذل . َةا�لَّصلا  ِِمقَأ  دیامرفیم : قح  سدقا  تاذ 
بلطم نیا  رد  حیرص  نم ) رطاخب  « ) يرکذل  » دیق و  نآ ، يرهاظ  تروص  هن  دراد  زامن  تقیقح  اب  تبسانم  نتـشاد  اپب  و  هماقا »  » هب ریبعت  هک 

. تسا
: دیامرفیم رگید  ياج  رد 

. َنُولوُقَت ا�م  اوُمَْلعَت  ّتَح 
ی� کُس 

�
�يرا ُْمْتنَأ  َو  َةا�لَّصلا  اُوبَْرقَت  ا�ل 

. دیئوگیم هچ  هک  دینادب  ات  دیتسه  تسم  هک  یلاح  رد  دیوشن  زامن  کیدزن 
. درادن یتبسانم  تقیقح  زا  يراع  زامن  تروص  اب  هدش  هجوت  نادب  هیآ  نیا  رد  هک  یتلع  هک 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
. ِرَْکنُْملا َو  ِءا�شْحَْفلا  ِنَع  �یْهنَت  َةا�لَّصلا  َّنِإ 
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. تسا رکنم  اهیتشز و  زا  ةدنراد  زاب  زامن  هک  قیقحت  یتسردب و 
. تفای ناوتیمن  زامن  تقیقح  رد  زج  ار  تارکنم  ءاشحف و  زا  نتشاد  زاب  یهن و  زاب  هک 

هدیسر هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  زا  هک  یثیدح  نیمه  زج  دوبن  رگا  تسا و  رتاوت  دحب  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  رابخا و  اما 
دروآیم و ینامیـشپ  دـنکیم و  سویأم  و  دروآیم ، ینتورف  دـشخبیم و  تنکم  زامن  هک  یتسردـب  تسا : هدومرف  ترـضح  دومنیم  تیاـفک 

. دوب دهاوخ  صقان  شزامن  دنکن  نینچ  سک  ره  سپ  اهلاراب ، یئوگیم  ینکیم و  زارد  ار  تناتسد  دشخبیم  تعانق 
دزن شلد  دزاسن و  گنهامه  شندب  اب  ار  شبلق  زامن  نآ  رد  رازگ  زامن  هک  يزامن  هب  قح  سدقا  تاذ  دومرف  هک  هدیسر  ترـضح  نآ  زا  و 

. درگنیمن دشابن  زامن  نآ 
زامن ندـناوخب  ادابم  هک  روآياجب  مه  عادو  زامن  تقو  نامه  رد  يدروآ  ياجب  ار  بجاو  زامن  هاگ  ره  دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد  زاـب  و 

. يدرگن قفوم  يرگید 
ربمایپ جارعم  رد  زامن  عیرـشت  ةرابرد  هک  هچنآ  ۀـظحالم  اب  صوصخب  تسا ، نمؤم  جارعم  زاـمن  هک  هدیـسر  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  و 

. دوب زامن  ءازجا  هب  راوگرزب  نآ  جارعم  هک  هدش  تیاور  هدیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. تسا هدیسر  یلاع  تالاح  نآ  زا  مالّسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  زامن  دروم  رد  هک  هچنآ  و 

. تسا نمؤم  ةدنب  زامن  راکذا  لاعفا و  ءازجا و  زا  یئزج  ره  دزن  قح  سدقا  تاذ  دیوگیم  هک  یتیاور  نآ  و 
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. تسا باب  دح و  رازه  راهچ  زامن  يارب  دیوگیم  هک  یتیاور  نآ  و 
در مه  هیقب  دـش  در  رگا  دـش و  دـهاوخ  لوبق  مه  لامعا  ۀـیقب  دـش  لوبق  رگا  تسا ، نید  نوتـس  ۀـلزنمب  زاـمن  دـیوگیم  هک  یتیاور  نآ  و 

. تشگ دهاوخ 
هک تسا  تقیقح  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  تغل  فرع و  مکحب  اهنیا  مامت  هدـمآ  ءایبنا  تنـس  یهلا و  بتک  رد  نآ  ءازجا  زاـمن و  ماـن  هکنیا  و 

هراـشا تقیقح  نیاـب  ةولـص  ظـفل  زا  ثحب  رد  باـتک  نیا  لوا  رد  اـم  تسین و  نآ  تقیقحب  هجوت  نودـب  زاـمن  تروص  اـهنت  زاـمن  زا  دارم 
. میدومن

تروص رب  اتغل  مه  افرع و  مه  اـهنیا  ماـمت  مالـس ، و  دهـشت ، و  دوجـس ، و  عوکر ، و  رکذ ، و  تئارق ، و  ریبکت ، زا  زاـمن  ءازجا  ءامـسا  اـما  و 
بلق و رگا  هک  صوصخب  دشابن  نآ  اب  قفاوم  یمدآ  لد  رگا  اظفل ، ریبکت  الثم  اهنت ، تروص  رب  هن  دوشیم  قالطا  انعم ، نآ  تقیقح  ۀمیمضب 

يانعم لصا  هدجس ، نینچمه  میئوگ . ریبکت  ار  نآ  هکنیا  زا  تسا  رتراوازـس  میمانب  ریقحت  ار  نآ  رگا  دشاب ، ریبکت  نآ  دض  رب  یناسنا  لمع 
نیمز رب  يزیچ  نتشاذگ  يارب  ناسنا  هک  اسب  هچ  دنیوگیمن  هدجس  نیمز  رب  یناشیپ  نداهن  یندش و  مخ  رهب  تسا و  ینتورف  عضاوت و  نآ 
نینچ دـشاب  عضاوت  تقیقح  اب  داـضت  رد  نآ ، زا  فدـه  هک  رگا  صوصخب  دـهن ، نیمز  رب  یناـشیپ  عوشخ  عوضخ و  نودـب  اـی  دوش و  مخ 
ظفل هکنیا  درجمب  هک  تسا  مولعم  و  تئارق ، مالس و  دهشت و  عوکر و  تسا  سایق  نیمه  رب  و  تسناد . دنهاوخن  هدجس  زگره  ار  ياهدجس 
هنوگ نیمه  دروآ و  نابز  رب  ار  ظفل  نآ  نآرق  تئارق  دـصقب  ناسنا  هکنیا  رگم  دـنیوگیمن  نآرق  تئارق  ار  نیا  دوش  يراج  ناـبز  رب  نآرق 

. دمح حیبست و 
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دراوم یضعب  رد  هکلب  زاجم و  باب  زا  دوشیم  قالطا  تروص  رب  رگا  تسه و  نآ  يانعم  يارب  مسا  عضو  لصا ، رد  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و 
. تسا هابتشا 

هک تسنیا  دوشیم  هدیمهف  رابخا  زا  هک  هچنآ  هک  نادب  دش  ققحم  تیارب  بلطم  نیا  هک  لاح 
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: ددرگیم لماک  انعم  شش  دوجو  هب  زامن  تقیقح 

هراشا

لعف و هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا ، نآ  لاوقا  لاعفا و  دزن  لد  روضح  زاـمن و  ریغ  زا  لد  ندوب  یلاـخ  نآ  زا  دارم  و  بلق ، روضح  لوا :
لوغـشم يرگید  ياجب  شرکف  هکیلاح  رد  دروآ  ياجب  ار  زامن  لاـمعا  زا  یلمع  ناـسنا  هک  دوب  دـهاوخن  نینچ  هدوب و  ملع  هب  نورقم  لوق 

. تسا هدش  لصاح  بلق  روضح  دوب  نینچ  رگا  و  تسا ،
بلق روضح  رب  دـئاز  يرما  نیا  دـشاب و  لعف  هچ  لوق و  هچ  لامعا  یناعم  دزن  ناسنا  بلق  هک  تسنیا  نآ  زا  دارم  و  نتفاـیرد ، مهفت و  مود :

یناعم و زا  لامعا و  ظافلا و  نآ  قیاقح  زا  ناسنا  هچ  رگ  دـباییم  ققحت  لاـعفا  تروص  ظاـفلا و  دزن  لد  روضحب  بلق  روضح  اریز  تسا ،
. تسا لاوقا  لامعا و  یناعم  كرد  نتفایرد ، مهفت و  یلو  دشاب ، لفاغ  اهنآ  رد  ربدت 

. تسا وا  تدابع  تشادگرزب  قح و  سدقا  تاذ  میظعت  موس :
. دوشیم لصاح  صالخا  میظعت و  زا  هک  تسا  یسرت  فوخ و  زا  ترابع  هک  تسا  تبیه  مراهچ :

. تسا وا  لوبق  دنوادخ و  لضف  هب  ءاجر  مجنپ :
نتسناد و رـصقم  ار  دوخ  نآ  أشنم  تسا و  وا  تفرعم  قح و  سدقا  تاذ  دیحوت  اب  فلاخم  هک  تسا  يزیچ  ره  رد  لمأت  نآ  و  ءایح ، مشش :

. تسا نتشادنپ  راکهانگ 
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: تافص نیا  لیصحت  بابسا  اما  و 

، بلق روضح  اما 

یپ رد  تتمه  رگا  و  دوب ، دهاوخ  رضاح  زامن  دزن  مه  تبلق  دشاب  زامن  تمه  رگا  هدوب و  تمه  عبات  بلق ، اریز  تسا ، یمدآ  تمه  شببس 
يارب و  تسا ، هدادـن  رارق  بلق  ود  سکچیه  يارب  دـنوادخ  نوـچ  دوـب  دـهاوخ  زیچ  نآ  دزن  زاـمن و  زا  لـفاغ  مه  تـبلق  دوـب  يرگید  زیچ 

نآ رد  يریخ  هک  دوشیم  يرما  هجوتم  ناسنا  تمه  و  تسین ، يرگید  هار  يزاس  زامن  هجوتم  ار  تتمه  هکنیاب  زج  زاـمن  دزن  بلق  راـضحا 
زا زامن  هکنیا  زامن و  تقیقحب  ناسنا  نامیا  عبات  زامن  ماگنه  رد  بلق  روضح  اذل  و  دنادب ، دوخ  تداعـس  ۀیام  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  نامگ 

شمغ مه و  املـسم  تسا  وا  جارعم  زاـمن  هک  دـشاب  هتـشاد  داـقتعا  تقیقح  نیاـب  هک  سک  نآ  و  دـشابیم ، تسا  رترب  رتـهب و  لاـمعا  ۀـمه 
مه شبلق  دشاب  زامن  یپ  رد  شتمه  هکیسک  دراد و  زاب  لمع  نیا  زا  ار  وا  دناوتیمن  يرگید  زیچ  چیه  دوب و  دهاوخ  زامن  نآ  دزن  یگلمج 
هک سک  نآ  نیا  ربانب  دوب ، دهاوخ  رتشیب  زامن  ریغ  زا  شتلفغ  دـشاب  زامن  یپ  رد  رتشیب  ناسنا  تمه  هک  هزادـنا  ره  دوب و  دـهاوخ  زامن  دزن 
ابلق تسا و  لالجلا  وذ  ترضح  يوسب  وا  جارعم  زامن ، تسا و  ادخ  تسا  رترادیاپ  رتهب و  هکنآ  هک  دشاب  دقتعم  دشاب و  هتشاد  ادخب  نامیا 

. دشاب زامن  زا  لفاغ  یسک  نینچ  تسین  نکمم  دوب و  دهاوخ  زامن  یپ  رد  شتمه  بلق و  دشاب  هتشاد  نامیا  قیاقح  نیاب 

، مهفت اما  و 

راکـشآ تسا  هتفهن  نآ  رد  هک  يدـصاقم  یناـعم و  تسه و  نآ  اـب  بساـنم  هک  ار  هچنآ  یلوق  لـعف و  ره  زا  ناـسنا  هک  تسنیا  زا  تراـبع 
ناسنا يارب  هک  یتداعـس  ریخ و  ره  لیـصحت  بلج و  رد  هتـشگ و  بیکرت  نآ  رد  يدرد  ره  ءاود  هک  تسا  یهلا  ینوجعم  زامن  اریز  دزاس ،
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یبایتسد  لماک 
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، نآ عیرـشت  رد  سدـقم  عراش  هک  تسا  صوصخب  یئانعم  نآ ، زا  یلوق  لعف و  ره  نوکـس و  تکرح و  ره  يارب  و  رثؤم ، تسا  نکمم  نآب 
دـشاب هتـشادن  رظن  رد  تسا  لمع  نآ  زا  دوصقم  هک  ار  هچنآ  زامن  لاعفا  زا  سک  ره  هک  هدمآ  رابخا  رد  تسا و  هتـشاد  رظن  رد  ار  انعم  نآ 

. تسا هدادن  ماجنا  ار  ءزج  نآ  ایوگ  هک  تسا  نینچ 
رد اهتـسد  ندومن  دـنلب  ۀفـسلف  یتح  تشاد  میهاوخ  ناـیب  نآ  زا  ثحب  ماـگنه  ار  زاـمن  ءازجا  زا  یئزج  ره  ياـنعم  يدوز  نیمهب  میوگیم 

. زامن لاوقا  ءازجا و  رگید  مایق و  دوخ  و  پچ ، تسار و  ياپ  رب  مایق  ریبکت و  نتفگ  ماگنه 
یکدنا رابخا و  زا  ار  نآ  رثکا  میاهتفرگ و  دناهتشاد  نایب  رارسا  ءاملع  زا  ناگتـشذگ  هچنآ  زا  میرادیم  نایب  هنیمز  نیا  رد  ام  هک  ار  هچنآ  و 
بتارمب هدنام  هدیشوپ  ام  رب  هچنآ  هک  میراد  یعطق  ملع  و  دننکیم ، دییأت  تایاور  رابخا و  مه  ار  تمـسق  نیا  هک  میاهدومن  مهف  دوخ  مه  ار 

. میاهتسناد هک  تسا  نیا  زا  رتشیب 
هچنآ یناعم  نتفایرد  مهفت و  زامن ، رد  تئارق  صوصخ  اـما  تسا ، زاـمن  ءازجا  قلطم  يارب  میدومن  هراـشا  نادـب  مهفت  ةراـبرد  هک  هچنآ  و 

رد اهنت  هک  تسا  هتفهن  نآ  رد  یمیظع  رارـسا  مولع و  تسین و  نآ  نایب  يارای  ار  نابز  هک  تسا  یگرزب  روما  أشنم  دروآیم  نابز  رب  ناسنا 
نم يارب  یناهنپ  ار  زیچ  چـیه  ادـخ  لوسر  دومرف  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ددرگیم و  رهاظ  دوشیم و  یلجتم  اـهلد 

بیصن درادب  ینازرا  هدنب  رب  ار  شباتک  مهف  دنوادخ  رگا  هک  دوب  نامه  دوب  هک  یبلطم  اهنت  و  دشاب ، هتشاد  هدیشوپ  مدرم  رب  هک  دومنن  نایب 
. ددرگیم وا 
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شیارب یبـلطم  تئارق  نیح  رد  هک  دوشیم  هاـگ  تسا و  يداـیز  ریخ  تئارق  نتفاـیرد  مهفت و  رد  رازگ  زاـمن  يارب  هکنآ  مـالک  ۀـصالخ  و 

ار زاـمن  دـنوادخ  هکنیا  هدـش  هتفگ  و  ددرگیم ، نومنهر  گرزب  یتداعـسب  ار  وا  هک  دوشیم  هتفرگ  رب  یتقیقح  زا  هدرپ  ددرگیم و  مولعم 
نآ زا  شیپ  هک  دـباییم  رد  ار  یتقیقح  تئارق  نیح  رد  رازگ  زامن  هک  اریز  تسا ، هجو  نیمه  زا  دـنادیم  تارکنم  ءاشحف و  زا  هدـنراد  زاـب 

. دوشیم تارکنم  ءاشحف و  زا  وا  نتشاد  زاب  ببس  ددرگیم  فوشکم  زامن  رد  وا  يارب  هک  یتقیقح  نیمه  و  دوب ، هتشذگن  شرطاخب 
دـیوگیم و دـهدیم و  ماجنا  ناسنا  هک  هچنآ  یناعمب  رکف  لاغتـشا  نتفایرد ، مهفت و  ببـس  هک  تسین  یکـش  دـشاب ، هک  هنوگ  ره  لاح  رهب 

نتخاـس رود  عـفد و  رد  تیدـج  بلق و  روـضح  جـالع  ناـمه  مهفت  جـالع  و  تسا ، لاوـقا  لاـعفا و  نآ  یناـعم  دزن  بـلق  نتخاـس  رـضاح 
ود رب  نیا  و  تسین ، رـسیم  نآ  ۀشیر  داوم و  عطقب  زج  رطاوخ  نیا  عفد  و  درادیم ، لوغـشم  دوخب  ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یئاههرطاخ 

: تسا مسق 
هدافتسا اب  نآ  ۀجلاعم  دوب و  دهاوخ  فیعض  مه  نآ  رثا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  فیعض  ناسنا  دوجو  رد  ایندب  لاغتـشا  ۀشیر  هکنیا  یکی 

رد دروآ و  مهارف  تسا  بلق  روضح  ۀمزال  هک  ار  هچنآ  زامن  رد  عورش  زا  لبق  هک  تسنیاب  نآ  جالع  و  دوشیم ، رسیم  اهنکسم  یـضعب  زا 
هب یکیدزن  برق و  دسریم و  ناسناب  هار  نیا  زا  هک  یتداعس  تمظع  و  نآ ، رایسب  دیاوف  و  قح ، ترضح  هاگـشیپ  رد  روضح  زامن و  تمظع 

لاغتـشا زا  ار  دوخ  بلق  زامن  ماگنه  رد  و  دهاکب ، قح  هاگـشیپ  رد  روضح  یجراخ  عناوم  زا  دراد  ناکما  هکیئاج  ات  دـشیدنیب و  راگدرورپ 
یلمع  ره  زا  لبق  دراد و  رذح  رب  ریغ  هب 
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سدقا تاذ  روضح  تالاح  عیمج  رد  هکنیا  رتمهم  همه  زا  و  ددرگ ، لوغـشم  نآب  سپـس  دـنارذگب  دوخ  بلق  زا  ار  لوق  ای  لمع  نآ  يانعم 

ره ماجنا  رد  دـنیبب و  وا  رظنم  يأرم و  رد  ار  دوخ  دـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  دومن  دـهاوخ  هدـنب  اب  وا  هک  هچنآ  اهباوج و  وا و  ملع  قح و 
. دریگ رظن  رد  ار  روما  نیا  یلوق  لعف و 
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رب يراک  اهنکـسم  زا  نآ  رثا  عفر  يارب  هکیروطب  دـشاب  هدـش  يوق  ناسنا  دوجو  رد  نآب  لاغتـشا  اـیند و  تبحم  ۀـشیر  هکنیا  مود  تروص 
لاغتشا ایندب و  تبحم  درادیم  لوغشم  دوخب  درادیم و  زاب  ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  یبلق  تاروطخ  نیا  ۀمه  لصا  هک  تسین  یکش  و  دیاین ،

دشاب ایند  یپ  رد  وا  مه  نیرتشیب  هکیلاح  رد  دنک  حبـص  سک  ره  دومرف : هک  ياهدینـشن  ار  مالّـسلا  هیلع  موصعم  نخـس  نیا  ایآ  تسا ، نآب 
ییوزرآ و  دوشن ، عطق  هاگچیه  هک  دنادرگ  شبیصن  یهودنا  دباین و  تغارف  نآ  زا  هاگچیه  هک  دنادرگ  وا  بلق  مزالم  یتیلوغـشم  دنوادخ 

. دشابن يراک  ادخ  اب  ار  وا  دنیبن و  يزاینیب  يور  زگره  هک  دنادرگ  يرقف  راچد  ار  وا  و  دسرن ، نآ  هب  هاگچیه  هک  دهد  رارق  وا  يارب 
روما ای  رگید  رماب  رما  کی  زا  تسا و  ینوزفا  دیازت و  لاح  رد  مغ  مه و  نیا  هتـسویپ  دش  هصالخ  ایند  رد  شمغ  مه و  ۀـمه  هکیـسک  یلب ،

رما نیا  تیافک  مه  شبـش  زور و  یتح  هکیاهنوگب  دریگ ، ارف  ایندب  لاغتـشا  ار  شتاقوا  عیمج  بلق و  ۀمه  هکیئاج  ات  دوشیم ، لقتنم  رگید 
دنکیم و بذج  هتسب  نآب  لد  هک  يویند  راکفاب  ار  وا  ایند  مومه  دنک  يورخا  روما  هجوتم  ار  شرکف  دهاوخب  رگا  یـسک  نینچ  و  دنکن ، ار 

و  دشکیم ، دوخ  يوسب  ار  وا  ایند  ۀبذج  دنک  ترخآ  هجوتم  ار  دوخ  سفن  دهاوخب  هبلغ  رهق و  اب  رگا 
 305 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

لهسم و اب  زج  ار  ضرم  نیا  تسا و  هتـشگ  توف  وا  زا  مهفت  روضح و  هدینارذگ و  شکاشک  نیا  رد  ار  شزامن  مامت  هک  درگنیم  هرابکی 
هک دشاب  هتشاد  عمط  دیابن  تسا  هتخابلد  نآ  ياهتنیز  ایندب و  هکیسک  درادن و  ياهدیاف  نآ  اب  ارادم  فطل و  دومن و  ناوتن  هجلاعم  غارفتـسا 

. دنادرگ تدابع  روهقم  ار  شسفن  دهاوخب  هک  مه  دنچ  ره  دبایرد  ار  وا  تابطاخم  تذل  ادخ و  اب  تاجانم  توالح 
، دنادرگ يور  ماعط  زا  هکئالم  نوچ  مه  دروآ و  ياجب  ار  نیمز  اهنامسآ و  لها  ةزور  زامن و  هدنب  رگا  هک  تسا  هدمآ  جارعم  ثیدح  رد 

نآ ياهتنیز  ای  و  ندـش ، روهـشم  نآ و  تسایر  يروآ و  مان  ای  ایند و  تبحم  زا  ياهرذ  شلد  رد  یلو  دـنک ، تعانق  سابل  دـح  نیرتمکب  و 
شومارف ارم  هکیاهنوگب  منادرگ  کیرات  ار  شبلق  مریگ و  رب  وا  بلق  زا  ار  دوخ  تبحم  و  دوب ، دـهاوخن  نم  ۀـیاسمه  نم  يارـس  رد  دـشاب ،

رون زا  لفاغ و  ادخ  دای  زا  کیرات و  شبلق  ایند  رادتـسود  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  تیاور  مناشچن . واب  ار  متفرعم  توالح  دنادرگ و 
مه و و  تشگ ، دهاوخن  نامداش  ادخب  املسم  دشاب  وا  مشچ  ینشور  ۀیام  رورـس و  يداش و  ثعاب  ایند  هک  سک  نآ  هک  ارچ  تسا . هرهبیب 

. تسه نآ  رد  شمشچ  ینشور  هک  تسا  يزیچ  نامه  یپ  رد  شمغ 
رد هک  دـهاوخب  رگا  هتفرگ  توق  شلد  رد  اـیند  تبحم  هکیـسک  يارب  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوتیم  هنوگ  نیا  تشذـگ  هک  هچنآ  عوـمجم  زا 

، دوشیمن رسیم  نآ  زا  ندیرب  لد و  زا  ایند  تبحم  ندنک  رب - اب  زج  دبای  رد  ار  زامن  لاعفا  لاوقا و  یناعم  دشاب و  هتشاد  بل  روضح ق  زامن 
لوه  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  نداتسیا  تاجانم و  رطخ  ترخآ و  دای  دیدجت  لاح  نیع  رد  یلو 
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ندناوخ زا  دزودب و  هدجـس  لحمب  ار  مشچ  هکنیاب  یجراخ ، عناوم  لیلقت  ادـخ و  ریغ  زا  لد  ندومن  یلاخ  تسا و  شیپ  رد  هک  یـساره  و 

عفن مهفت  روضح و  بتارم  زا  یـضعبب  یباـیتسد  يارب  روما  نیا  ۀـمه  دـنک ، زارتـحا  ددرگیم  رطاـخ  لاغتـشا  ثعاـب  هک  ینکاـما  رد  زاـمن 
تسا رثؤم  رایـسب  دروآ  نابز  رب  سپـس  دنارذگب  رطاخب  ناسنا  رگا  نآب  لاغتـشا  زا  لبق  ار  یلوق  لعف و  ره  يانعم  نینچ  مه  دراد . يرایـسب 

ار نیملاعلا  بر  هّلل  دـمحلا  ياـنعم  دـعب  دروآ ، ناـبز  رب  سپـس  دـنارذگب  لد  زا  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ادـتبا  تئارق  ماـگنه  رد  ـالثم 
لوا دنک  دـنلب  عوکر  يارب  ار  شیاهتـسد  دـهاوخیم  هکیماگنه  زاب  و  نآ ، رخآ  ات  هیآ  هیآ  روطنیمه  دـنک  تئارق  ار  نآ  دـعب  دروآ  رطاخب 

. زامن رخآ  ات  روطنیمه  دورب و  عوکر  هب  دعب  ار  عوکر  يانعم  سپس  دهد ، ماجنا  دعب  دروآ و  رطاخب  ار  لمع  نیا  يانعم 
زامن نالطب  دـیآیم  رب  یتشاد  نایب  تقیقح  زا  یلاخ  تروص  زا  مسا  یفن  دروم  رد  وت  هچنآ  رابخا و  تایآ و  نیا  زا  هک  هچنآ  یئوگب  رگا 
بلق روضح  نودـب  ار  زامن  ءازجا  زا  ءزج  کی  یتح  هک  مه  یـسک  زامن  نالطب  دوش  يرتشیب  تقد  رگا  هکلب  دـشابیم  مالـسا  لـها  روهمج 

زج بیترت  نیاب  هک  تسا  نینچ  بکرم  مکح  اریز  تسا ، ملسم  دشاب  هتشاد  ار  هناگشش  طیارش  مامت  شزامن  ءازجا  ۀیقب  هچ  رگ  دهد  ماجنا 
. تسین نکمم  لوبقم  حیحص و  هجوب  زامن  ۀماقا  يرگید  یسک  يارب  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  يارب 
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نیا رد  هکیتایاور  رابخا و  نیب  عیمج  زا  هک  هچنآ  یلو  میتفگ ، اـم  هک  تسا  نیمه  مسا  عضو  مکح  بکرم و  مکح  تقیقح  یلب  میوگیم 
روضح تین و  نآ  لوا  رد  هک  يزامن  يارب  یتح  دنوادخ  و  تسین ، یلکـشم  نیاب  رما  هک  دهدیم  ناشن  نینچ  دیآیم  تسدب  هدیـسر  هنیمز 

- زامن يارب  بلق 
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ریاس زامن و  ندش  لوبق  اما  دـننادیم و  حیحـص  ار  زامن  نآ  انعم  نیمهب  مه  ءاهقف  تسا و  ءاضق  ةدـننک  طقاس  هداد و  رارق  يرثا  دـشاب  رازگ 
نودـب نآ  ءازجا  زا  یئزج  چـیه  هک  تسا  بجاو  هکلب  دـشابن  یلاخ  روضح  بتارم  عیمج  زا  زامن  نآ  هک  تسنیاب  فوقوم  نآ  رگید  راـثآ 

. دریگن ماجنا  بلق  روضح 
شبحاص رب  دـشاب  یلاخ  روضح  بتارم  عیمج  زا  هک  يزامن  تسا و  یتاجرد  بتارم و  روضح ، يارب  هک  تسنیا  تسه  هک  یبلطم  اـهنت  و 

ره دراد  هارمهب  ار  بلق  روضح  زا  ياهجرد  راچانب  ناسنا  يرایتخا  تاکرح  نوچ  تسا  مک  رایـسب  يزامن  نینچ  یلو  دوشیم  هدـنادرگ  رب -
. دوب دهاوخن  يرایتخا  لمع  لمع ، نآ  رگید  هک  الا  و  كدنا ، دنچ 

یلاخ بلق  روضح  دصق و  بتارم  عیمج  زا  هک  تسا  یتاکرح  لامعا و  مسق  کی  تسا  مسق  دنچ  رب  ناسنا  تاکرح  هکنیا  بلطم  حیـضوت 
دوصقم اب  دـصق  یلو  تسین  تلاخدیب  نآ  رد  ناـسنا  تین  دـصق و  هک  تسا  یلاـمعا  رگید  مسق  هدـیباوخ ، صخـش  تاـکرح  لـثم  تسا 

درامگیم و تمه  نآ  ماجناب  دـصق  تین و  اب  ناسنا  هک  تسا  یلامعا  موس  مسق  یهاس ، صخـش  ياـهراک  زا  یـضعب  لـثم  درادـن  قاـبطنا 
رد ار  نآ  هک  تسا  هزادـنا  نیمه  لمع  نیا  رد  تین  نآ  رثا  و  بلق ، نطاب  رد  یلاـمجا و  يدـصق  تین و  یلو  تسه ، مه  دوصقم  اـب  قبطنم 
نآ يانعمب  تبـسن  یلیـصفت و  لمع  نآ  تروصب  تبـسن  تین  دـصق و  هک  تسا  یلامعا  رگید  مسق  دروآ ، رد  ناسنا  يدارا  ياهراک  ةرمز 

تروص دزن  همامتب  بلق  تسا و  یلیصفت  انعم  هب  تبسن  مه  تروصب و  تبسن  مه  تین  دصق و  هک  تسا  یلامعا  رگید  مسق  تسا ، یلامجا 
مامت  اب  رازگ  زامن  رگا  صوصخب  تسا ، لماک  مات و  روضح  نیا ، دراد و  روضح  نآ  يانعم  و 
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، دبای روضح  لالجلا  وذ  ترضح  هاگشیپ  رد  يراگدرورپ  لالج  كرد  اب  لماک و  ءایح  ءاجر و  تبیه و  اب  دوخ و  دوجو  رـشارش  یتسه و 

لابقا هک  رگا  تسه ، مه  دوصقم  اب  قبطنم  دریگیم و  ماجنا  لامجا  دـصق  اب  هک  یمـسق  نآ  هک  تسنیا  دوشیم  هدـیمهف  راـبخا  زا  هچنآ  و 
هدنادرگرب زامن  نآ  دریگ  ماجنا  تروصنیاب  مهدکی  لقا  دبای و ال  شیازفا  نآ  یناعم  زامن و  ءازجا  تقیقح  رب  وا  تین  دصق و  رازگ و  زامن 

، دوب دهاوخن  وا  ةدهع  رب  زامن  ءاضق  هدش و  تعاطا  الوم  رما  مه  رهاظ  رد  و  دوریم ، الاب  هدش  عقاو  لوبق  دروم  هک  هزادنا  نامهب  دوشیمن و 
رگا یلو  دوش  عقاو  لوبق  دروم  نآ  مامت  هک  تسا  دیما  ددرگ  ناربج  لفاون  ماجنا  اب  هتفرگ  ماجنا  لماک  هجوت  نودـب  هک  یمـسق  نآ  رگا  و 

. دوشیم هدز  شبحاص  تروص  رب  دوشیم و  هدنادرگرب  دشاب  زامن  مهدکی  زا  رتمک  هدوب  بلق  روضح  هجوت و  اب  هک  هچنآ 
زا دـنوادخ  لضف  هک  درادـن  نیا  اب  یتافانم  بلطم  نیا  یلو  دوشیم ، هدافتـسا  رابخا  زا  زاـمن  يارب  ماـع  مکح  ناونعب  هک  تسا  يزیچ  نیا 

هدـمآ هبحتـسم  لامعا  زا  یـضعب  شاداپ  رد  هکنانچ  ددرگ ، عقاو  لوبق  دروم  مه  رگید  ماسقا  نآ  دوش و  هدـنب  لاـح  لـماش  يرگید  تهج 
اب هدوب و  لابقا  طیارش  مامت  دجاو  هک  مه  يزامن  نامه  هجیتن  رد  دوش  نالذخ  قحتسم  ناهانگ  زا  یـضعب  باکترا  ببـسب  هدنب  ای  و  تسا ،

: دیآیم رب  هفیرش  ۀیآ  نیا  زا  هکنانچ  دوش  در  هتفرگ  ماجنا  مامت ، یلیصفت  روضح 
دندوب هداد  ماجنا  هک  یلمع  ره  زا  میدمآ  اهنآ  رادرک  رس  رب  ام  و  همجرت : ( 33 ناقرف -  ) ًارُوْثنَم ًءا�بَه  ُها�ْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  ا�م  �یلِإ  ا�ْنمِدَق  َو 

. میدینادرگ اوه  رد  هدنکارپ  يدرگ  نوچ  مه  ار  نآ  سپ 
اب  لمع  رگا  هک  دیوگیم  احیرص  هدیسر  هنیمز  نیا  رد  هک  يرابخا  و 
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دراد لاـمتحا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  و  دـنک . رایـسب  شـشوک  یعـس و  شبحاـص  هک  دـنچ  ره  دوشیمن  عـقاو  لوـبق  دروـم  دـشابن  تیـالو 
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ۀیآ نیا  رد  هک  راگدرورپ  یلک  لضف  باـب  زا  دوریم  ـالاب  دـشاب  بلق  روضح  هجوت و  اـب  نآ  مهدـکی  يزاـمن  رگا  دـیوگ  یم - هکیراـبخا 
: دیوگیم هیآ  دشاب . هدش ، نایب  هفیرش 

وا يارب  دهد  ماجنا  یکین  راک  هنسح و  هک  سک  نآ  ( 160 ماعنا - . ) ا�هَْلثِم ّلِإ 
�
ا �يزُْجی  ا�لَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءا�ج  ْنَم  َو  ا�ِهلا�ْثمَأ  ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءا�ج  ْنَم 

. دوشن هداد  رفیک  نآ  لثم  زج  دهد  ماجنا  يدب  راک  هکنآ  تسه و  نآ  ربارب  هد 
اب هک  دـشاب  نیاب  يزاین  هکنیا  نودـب  دوش ، عقاو  لوبق  دروم  نآ ، مامت  میتفگ  ام  هک  یمـسق  نیا  هک  دراد  لامتحا  دـشاب  باب  نیا  زا  رگا  و 

قیاقح دـصق  دـقاف  هک  یئاهزامن  زا  مسق  نیا  ریغ  رد  لفاون  هب  ناربج  دوش  ناربج  هدوب  بلق  روضح  نودـب  هک  ار  یئازجا  نآ  لفاون  ماـجنا 
دیعب قح  ترـضح  تیانع  لضف و  زا  و  دـشابیم ، تسا  هدومن  نآ  تقیقح  دـصق  الامجا  تین ، ماگنه  رد  اـهنت  هدوب و  زاـمن  لاوقا  لاـمعا و 

. دیامن لوبق  ار  نآ  هدوب  زامن  يادتبا  رد  تین  حور  هکنیا  درجمب  هک  تسین 
ببس هک  تسا  رما  نیمه  اریز  تسا ، زامن  لامعا  لاوقا و  یناعم  كرد  نتفایرد و  مهفت و  رد  زامن ، تاریخ  نیرتهدمع  هکنیا  رگید  بلطم 
هکلب رش و  شمامت  لهج  هکنانچ  مه  تسا  تفرعم  رد  تسا  یبوخ  ریخ و  هچ  ره  تفگ  دیاب  هکلب  ریخ  شاهمه  تفرعم  و  دوشیم ، تفرعم 

. تسا لهج  رد  تسا  يدب  رش و  هچ  ره 
زا  دومن و  هجوت  الاب  ملاعب  شحور  رازگ  زامن  هک  هاگنآ  نیا  ربانب 
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تـشگ رثأتم  ینارون  هیلاع و  ملاوع  زا  و  تشگ ، دازآ  اهدنب  دیق و  زا  یـضعب  زا  شرکف  هجیتن  رد  تشاد  رودب  ار  دوخ  نیئاپ ، ملاع  نیا  دای 

دربیم ياهرهب  وا  یلجت  فشک و  نیا  زا  دـنکیم و  یلجت  شبلق  رب  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  قیاقح  هک  دوشیم  هاگ  هک  تسا  تروص  نیا  رد 
هدنب يارب  ءامسا  نیا  قیاقح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ءامـسا  تئارق  ماگنه  رد  هک  دوشیم  هاگ  و  تشگیمن ، شبیـصن  تدابع  اهلاسب  هک 

زا هعقاو  نیمه  هکنانچ  دـهدیم ، تسد  واب  هوشغ  تلاح  هدوبن و  لاـح  نآ  لـمحت  ار  شمـسج  هک  ياهنوگب  ددرگیم  دوهـشم  فوشکم و 
زا ياهیآ  دومرف  ترـضح  دش  لاؤس  تلع  دمآ  شوهب  نوچ  دومن  شغ  زامن  لاح  رد  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا تشادن و  ار  وا  تردق  رادید  ناوت  مسج  هک  دوب  لاح  نیا  رد  مدینـش ، شاهدنیوگ  زا  هک  هاگنآ  ات  مدـینارذگیم  مبلق  رب  ار  نآرق  تایآ 

. دمآ رد  ياپ 
دومرفیم توالت  نآرق  شزامن  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  ام  يالوم  هک  هدش  تیاور  دـیوگیم  لئاسلا  حالف  رد  لیلج  دـیس 

ضراع امش  رب  یتلاح  نینچ  هک  دش  نیا  بجوم  زیچ  هچ  هک  دش  لاؤس  دمآ  شوهب  نوچ  دش  ضراع  ترضح  نآ  رب  ياهوشغ  تلاح  سپ 
ایوگ هک  داد  تسد  نمب  یتلاح  هکنیا  ات  مدومنیم  رارکت  ار  نآرق  تایآ  هتسویپ  هک  دوشیم  نیا  شیانعم  هک  دومرف  ینخـس  ترـضح  دوش 
ياپ زا  دوبن و  یهلا  لالج  هفشاکم  نیا  ناوت  ار  يرـشب  ةوق  هک  دوب  لاح  نیا  رد  مدینـش  هدومرف  لزان  ار  نآ  هکنآ  زا  اهافـش  ار  نآ  نایعلاب 
نیا رد  ار  وت  ناطیش  يرامشب و  دیعب  ار  نانخس  هنوگ  نیا  هک  ادابم  ینادیمن  ار  بلاطم  نیا  تقیقح  هکیسک  يا  دیوگیم : سپـس  دمآ . رد 

: دیامرفیم هک  ياهدینشن  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نخس  نیا  ایآ  تسا  مزال  نآ  قیدصت  هکلب  دزادنیب ، ههبش  کشب و  دراوم  هنوگ 
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تشگ هراپ  هراپ  هوک  دومن  یلجت  هوک  رب  لالجلا  وذ  تاذ  نوچ  سپ  ( 143 فارعا -  ) ًاقِعَص �یسُوم  َّرَخ  َو  اکَد  ُهَلَعَج  ِلَبَْجِلل  ُهُّبَر  ّلََجت 
�

ی ا�ّمَلَف 
. هرس سدق  دیس  مالک  نایاپ  داتفا . نیمز  رب  شوهیب  یسوم  دش و  راومه  و 

هدـمآ نآرق  رد  هک  يرارـسا  قیاقح و  زا  اـهنیا  ریغ  تماـیق و  خزود و  تشهب و  تقیقح  نآرق ، تاـیآ  تئارق  ماـگنه  هک  دوشیم  هاـگ  و 
. دومن میهاوخ  نایب  ار  نآ  بتارم  زا  یضعب  تئارق  رارسا  نایب  رد  ام  و  ددرگیم . راکشآ  فشکنم و  وا  رب  تسا 

میظعت اما  و 
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تمظعب و تفرعم  شیادـیپ  ثعاب  راـگدرورپ و  لـباقم  رد  رطاـخ  یگتـسکش  عوشخ و  شمارآ و  بجوم  هک  تسا  بلق  تـالاح  زا  یکی 
لامک ناشن  نیرتمهم  زامن و  رد  بلق  روضح  ۀناشن  نیرتهدـمع  و  دوشیم ، دراد  ناکما  رـشب  يارب  هک  ياهزادـناب  قح  سدـقا  تاذ  لالج 

تراقحب و ناسنا  ندرب  یپ  قح ، سدـقا  تاذ  لالج  تمظعب و  تفرعم  ياههناشن  زا  و  تسا ، تلاح  نیمه  دوجو  تاداـبع ، ۀـمه  ناـمیا و 
تسناد دومن و  ادیپ  تفرعم  وا  تردق  تلالج  وا و  کلم  ۀعس  يدنوادخ و  ناطلس  تمظع  هب  هک  هاگنآ  هدنب ، اریز  تسا ، نتـشیوخ  یتسپ 
يرگید تسدب  شرشن  رـشح و  تایح و  گرم و  تسین و  دوخ  رـش  ریخ و  کلام  ياهرذ  ةزادناب  وا  تسا و  چیه  تقیقح  رد  نکمم ، هک ،
تمظع ةدهاشم  زا  شبلق  دنکیم و  عوشخ  تلذ و  راهظا  قح  ترضح  هاگـشیپ  رد  ددرگیم و  تمظع  نیا  روهقم  شاهشیدنا  لقع و  تسا 

وا لوبق  در و  راگدرورپ و  ترضح  رظن  روضح و  بقارم  ددرگیم و  عشاخ  عضاخ و  فصو  دح و  زا  شیب  وا  ناطلس  تلالج  وا و  لالج 
تمظع دـهاش  هکیلاـح  رد  دـشابن  نینچ  هک  دوشیم  هنوگچ  و  دـش ، دـهاوخن  لـفاغ  نآ  زا  ندز  مهب  مشچ  کـی  هک  یتبقارم  دوب  دـهاوخ 

رب  يدنوادخ  ناطلس 
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ةرابرد هک  هچنآ  تسا و  اهنآ  تیبرت  ظفح و  قزر و  يراد و  هگن - كاسما و  اهنآ و  رب  وا  تردق  تلالج  اهنیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ 
اههوک و اهایرد و  ۀمه  اب  نیمز  نیا  هک  هدمآ  هراطع  بنیز  ربخ  رد  هلمج  زا  هدینش  یئوگتـسار  ةدنهد  ربخ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ 

نوـچمه مود  نامـسآب  ۀبـسنلاب  ود  نیا  هدرتـسگ و  عیـسو و  یناـبایب  رد  تسا  ياهقلح  نوـچ  مه  اـیند  نامـسآب  ۀبـسنلاب  تسا  نآ  رد  هچنآ 
لباق لاثم  ملاعب  تبـسن  زاب  اهنیا  مامت  دـسرب و  شرعب  هک  اـت  هنوگنیمه  موس  نامـسآب  تبـسن  هس  نیا  و  عیـسو ، یناـبایب  رد  تسا  ياهقلح 

اهنآ وا و  نیب  یتبـسن  رگید  هک  دوش  یهتنم  یلک  لـقع  هب  هکنیا  اـت  تسا  هنوگنیمه  تادرجم  ملاوـعب  ۀبـسنلاب  اـهنیا  ماـمت  تسین و  ساـیق 
رب رد  وا  يارب  مه  اهنآ  ظفح  دـیرفایب و  یجرخ  تمحز و  جـنر و  چـیه  نودـب  يدـحاو  ۀـملکب  ار  اهنیا  ماـمت  قح  سدـقا  تاذ  و  تسین ،

دوبان وحم و  اهنآ  ۀمه  اهنآ ، زا  دوجو  ۀضافا  عطق  درجمب  ددرگ  اهنیا  ۀمه  يدوبان  مادعا و  راتساوخ  رگا  و  تسین ، یتمحز  ۀنؤم و  ةدنراد 
. تشگ دهاوخ 

. دومن روصت  ناوتیمن  يدح  وا  تردق  ردق و  تلالج  تمظع و  يارب  هک  یئادخ  تسا  هزنم  سپ 
ریطخ تیعقوم  دـنک و  مسجم  ار  دوـخ  ناـهانگ  تاـیانج و  رگید  فرط  زا  دـنک و  یهجوـت  بلاـطم  نیاـب  هدـنب  رگا  هکنآ  مـالک  ۀـصالخ 

شدوجو رشارش  ندب و  بلق و  حور و  سفن و  لقع و  مامت  اب  تروص  نیا  رد  دروآ  رظن  رد  ار  گرزب  ناطلـس  نیا  اب  يوگتفگ  تاجانم و 
رذـع دوخ و  زاین  يزیچیب و  ضرع  ناهانگ و  زا  رافغتـسا  يارب  و  شوگ ، وا  مـالک  ندینـش  يارب  شدوجو  ماـمت  دوب و  دـهاوخ  وا  بقارم 

. تشگ دهاوخ  نابز  هدش  بکترم  هک  یتایانج  زا  یهاوخ 
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میهاربإ ترـضح  زا  هچنآ  لثم  تسا ، باب  نیمه  زا  هدیـسر  زامن  ماگنه  رد  ادـخ  ءایلوا  ینید و  نایاوشیپ  اـیبنا و  لاـح  رییغت  زا  هک  هچنآ  و 
ناشوج گید  نوچمه  شزامن  رد  دشیم و  هدینش  لیم  کی  تفاسم  زا  شاهلان  هآ و  يادص  زامن  ماگنه  رد  هک  هدیسر  مالّسلا  هیلع  لیلخ 

ادخلوسر دیوگیم : راوگرزب  نآ  نارسمه  زا  یکی  هدیسر و  بلطم  نیمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مه  ام  ربمایپ  زا  و  دومنیم ، ادص  شاهنیس 
ایوگ هک  تشگیم  نانچ  دـشیم  زامن  تقو  هک  هاگنآ  یلو  میتسـشن  یم - وگتفگ  هب  وا  اب  ام  تفگیم و  نخـس  ام  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

شراسخر گـنر  ادـخ  سرت  زا  دومنیم  ءوضو  هب  عورـش  هک  هاـگنآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و  تسا ، هدوبن  یئانـشآ  وا  اـم و  نیب  زگره 
رما نیا  تلع  ترضح  نآ  زا  تشگ  یم - نوگرگد  شگنر  داتفایم و  ترضح  نآ  مادنا  رب  هشعر  دشیم  زامن  تقو  نوچ  درکیم و  رییغت 

زا دندومن و  ابا  نآ  لوبق  زا  اهنآ  تشاد  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  نآ  ادـخ  هک  هدیـسر  یتناما  ءادا  تقو  دومرف : دـش  لاؤس 
هاگنآ مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  و  داتفایم ، سفن  سفن  هب  ادخ  سرت  زا  زامن  ماگنه  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و  دندیـسرت ، نآ  لمحت 

دیآ رد  شرع  بحاص  رب  دهاوخیم  هک  سک  نآ  دومرف : ترـضح  دش  لاؤس  تلع  درکیم  رییغت  شراسخر  گنر  دشیم  غراف  وضو  زا  هک 
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تفرگیم وضو  هاگ  ره  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  بلطم  نیمه  لـثم  و  دـنک . رییغت  شاهرهچ  گـنر  هک  تسا  راوازس 
تسد امـشب  یتلاح  نینچ  ءوضو  نتفرگ  ماگنه  رد  هک  ار  امـش  دوشیم  هچ  هک  دومن  لاؤس  ترـضح  نآ  ناکیدزن  زا  دشیم ، درز  شگنر 

شاهناش زا  ابع  فرط  کی  زامن  ماگنه  رد  يزور  هدـش  هتفگ  و  متـسیاب ، مهاوخیم  یـسک  هچ  هاگـشیپ  رد  هک  دـینادیم  اـیآ  دومرف  دـهدیم 
دومرف  دش  لاؤس  تلع  دنکفین ، هناش  رب  ار  نآ  زامن  رخآ  ات  ترضح  داتفا ،
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وا هک  ياهزادنا  نامهب  رگم  دوشیمن  هتفریذپ  زامن  هدنب  زا  هک  یتسردـب  مدوب ؟ هداتـسیا  یـسک  هچ  هاگـشیپ  رد  هک  ینادـیم  ایآ  وت  رب  ياو 

هجوت اب  هک  ار  یئاهزامن  نیا  دنوادخ  ریخ ، دومرف  میدـش ، كاله  ام  سپ  موش  تیادـف  متفگ  دـیوگیم  يوار  دـشاب ، هتـشاد  ادـخب  هجوت 
. دنکیم مامت  لفاون  ۀطساوب  هدوبن  لماک 

ۀخاش ایوگ  هک  دوب  نانچ  تساوخیم  اپب  زامن  يارب  هاگ  ره  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  و 
نبا یلع  هاگ  ره  هک  هدیـسر  ترـضح  نآ  زا  زاب  و  دروآ . رد  تکرحب  نآ  زا  داب  هک  هچنآ  رگم  تسین  نآ  يارب  یتکرح  هک  تسا  یتخرد 

تشگیمن يراج  شیور  رس و  زا  قرع  ات  داهنیم  هدجسب  رـس  نوچ  دومنیم و  رییغت  شگنر  تساوخیم  اپب  زامن  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 
. تشادیمن رب  هدجس  زا  رس 

وا رب  تشهب  هکنیا  رگم  دوـشیمن  عـمج  یـسک  لد  رد  ادـخ » زا  « » سرت  » و ترخآ » هب   » تبغر دوـمرف : هک  هدـش  تـیاور  ترـضح  نآ  زا  و 
شلد اب  شیاعد  زامن و  رد  هک  تسین  ینمؤم  ةدنب  چیه  هک  ارچ  نک ، ادخ  يوسب  لد  يور  يداتسیا  زامنب  هک  هاگنآ  سپ  ددرگیم  بجاو 

شنومنهر تشهبب  دـییأت و  ار  وا  اـهنآ  یتـسود  تبحم و  اـب  دزاـس و  وا  هجوـتم  ار  ناـنمؤم  ياـهلد  ادـخ  هکنیا  رگم  دـنک  ادـخ  يوـسب  ور 
. دزاسیم

، تبیه اما  و 

التبا و هب  دـشاب و  هاگآ  هتـشذگ  مما  نادـناعم  نارکنم و  باـقع  ذـخا و  زا  هکیـسک  تسا و  یلاـعت  قح  لـالج  تافـصب  تفرعم  نآ  أـشنم 
رافغتـسا يراز و  عرـضت و  ةوشغ و  هیرگ و  سرت و  فوخ و  نازیم  و  دـشاب ، ملاع  گرزب ، ياهتبیـصم  هب  ادـخ  ءایلوا  ءایبنا و  ياـهیراتفرگ 

ادخ هاگشیپ  رد  هک  هاگنآ  دروآ  رظن  رد  ار  دوخ  لامعا  ياهیتشز  و  دنک ، هجوت  مه  دوخ  یصاعم  ناهانگ و  ترثک  هب  دعب  دنادب ، ار  اهنآ 
ناکانمیب  نافئاخ و  ةزرل  املسم  دتسیاب 
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. دومن دهاوخ  بآ  ار  وا  ءایح  دیناریم و  دهاوخ  ار  وا  سرت  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  وا 

تکاله وا  تمکح  رگا  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  رتشیب  مه  وا  زا  سرت  تبیه و  دشاب  رتشیب  ادخب  تفرعم  ملع و  هچ  ره  هکنآ  مالک  ۀـصالخ  و 
اذل و  تسا ، لاعفنا  رثأت و  زا  هزنم  وا  هک  اریز  یلد ، كزان  تقر و  یتح  دوش  نیا  عنام  دناوتیمن  زیچ  چیه  دـنک  ءاضتقا  ار  نیرخآ  نیلوا و 

ار تسا  ادـخ  ریغ  هچنآ  ره  هک  دـندشیم  رثأـتم  قح  سدـقا  تاذ  تبیه  میظعت و  زا  ردـق  نآ  یهاـگ  ءاـیلوا ، ءاـیبنا و  زا  یـضعب  هک  تسا 
مالّسلا هیلع  یلع  الوم  ياپ  زا  ریت  ندروآ  نوریب  و  شیوخ ، ندب  زا  یتح  دنتـشگیم  لفاغ  تسا  وا  ياوس  هچنآ  ره  زا  دندرکیم و  شومارف 

. تسا باب  نیمه  زا  تسا  هتفر  ایند  زا  تفریم  نامگ  هک  راوگرزب  نآ  ياههوشغ  و  نآ ، زا  ترضح  نآ  رثأت  مدع  زامن و  ماگنه  رد 

، يراودیما ءاجر و  اما  و 

اهنآ زا  يروهرهب  عافتنا و  رطاخب  ار  قیالخ  وا  هک  تسا  تقیقح  نیاب  هجوت  وا و  ماعنا  فطل و  دـنوادخ و  مرک  لضفب و  تفرعم  نآ  أـشنم 
ررـضتم اهنآ  تیـصعم  زا  هن  دـنمهرهب و  اهنآ  تدابع  تعاط و  زا  هن  دروآ و  دـیدپ  ار  اـهنآ  اـهنآ ، شنیرفآـب  تیاـنع  رطاـخب  هکلب  دـیرفاین ،
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هداد و نارازگزامنب  هک  تشهب  هدعو  اهنآ و  رب  وا  رایسب  ششخب  قیالخ و  نایم  رد  راگدرورپ  لضف  تیانع و  هب  تفرعم  و  تشگ ، دهاوخ 
یتعافـش ةدعو  تانـسح و  زا  نآ  ربارب  نیدنچب  ناهانگ  لیدبت  و  نآ ، زا  هدنب  تمادن  ینامیـشپ و  اب  شناگدنب  ناهانگ  شزرمآ  ترفغم و 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  هب  باطخ  هک  نآرق  ۀفیرش  ۀیآ  نیا  هداد و  دوخ  ءایلوا  هب  هک 
. �یضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو 
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. يدرگ یضار  دونشخ و  وت  ات  دنک ، اطع  وتب  تراگدرورپ  هک  تسا  دوز  و 

. دهدیم دیون  ار  یلاعت  قح  ششخب  لضف و  تمحر و  ۀعس  اهنیا  ۀمه 
دـشاب اشوک  دروم  نیا  رد  رورغ  زا  شیوخ  یئاهر  صالختـسا و  رد  هدنب  هک  تسا  مزال  یلو  ددرگیم ، هدـنب  يراودـیما  ءاجر و  ثعاب  و 

وا رب  يراودیما  ءاجر و  اب  ار  ینید  روماب  یهجوتیب  تالابم و  مدع  دـناشکیم و  رورغ  هب  ار  ناسنا  یهاگ  یناسفن  ياهاوه  سفن و  هک  ارچ 
ار شیوخ  لاح  دـنراد  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  یئاههناشن  مئالعب و  ناسنا  هک  تسیاـبیم  دـمآ  شیپ  یلاـمتحا  نینچ  رگا  دزاـسیم و  هبتـشم 
، تسا هدش  ینید  روما  رد  تالابم  مدع  یهجوتیب و  راتفرگ  ای  درادیم و  رب  مدق  يراودـیما  ءاجر و  قیرط  رد  اعقاو  ایآ  هک  دزاس  صخـشم 

. تسا فیاظو  ماجنا  رد  یلبنت  تلاسک و  نید ، رد  تالابم  مدع  دهاوش  زا  بلط و  ءاجر ، ياههناشن  زا 

ءایح اما  و 

يارب وا  تیاضر  مدع  اهتمعن و  ترثک  ناگدنب و  اب  وا  کین  راتفر  وفع و  ماقم  زا  یهاگآ  وا و  لامج  يدـنوادخ و  لالج  تفرعم  نآ  أشنم 
نیا اب  شراتفر  هلماعم و  ءوس  دوخ و  لامعا  حـیابق  هب  هجوت  اـب  هدـنب ، لاوحا  تبقارم  زا  وا  تلفغ  مدـع  و  رگید ، تمعن  ریغ  یتمعن  هب  هدـنب 

رب هک  هچنآ  دـش و  لصاح  هدـنب  يارب  اهتفرعم  نیا  هک  هاگ  ره  و  دـشابیم ، تقیقح ، نیاب  وا  ملع  اب  وا  روضح  رد  قافن  نابرهم و  راگدرورپ 
و تسا . ءایح  دوشیم  ضراع  وا  رب  یطیارش  نینچ  رد  هک  یتلاح  نامه  درک  هدهاشم  دوخ  زا  تسا  وا  ياه  یهاگآ - تفرعم و  نیا  فالخ 

. دوب دهاوخ  رتهب  لاس  داتفه  تدابع  زا  شیارب  درادرب  يراسمرش  ءایح و  يور  زا  یمدق  راگدرورپ  تبیه  نادیم  رد  هک  سک  ره 
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، تسا یلها  اهنیا  زا  کی  ره  يارب  و  تبیه ، ءایح  و  تبحم ، ءایح  و  تمارک ، ءایح  و  ریصقت ، ءایح  و  هانگ ، ءایح  تسا : عون  جنپ  رب  ءایح  و 
. دشابیم هناگادج  ياهبترم  کی  ره  لها  يارب  و 

اب نامتالماعم  رد  ام  هک  نانچ  میدومن ، هراـشا  نادـب  ـالاب  رد  هک  تسا  فراـعم  نیا  عرف  لاوحا  تافـص و  نیا  هک  تسین  یکـش  میوگیم 
تنطلس و زا  ياهرذ  ةزادناب  یتردق  تنطلس و  يرگید  صخش  رد  یناسنا  رگا  هک  مینکیم  هدهاشم  نادجولاب  ار  بلطم  نیا  دوخ  ناعونمه 

ةزادـناب صخـش  نآ  نیا  رب  هوالع  رگا  دـسرتیم و  وا  زا  تسا و  وا  بقارم  درامـشیم و  گرزب  ار  وا  دـشاب  هتـشاد  غارـس  دـنوادخ  تردـق 
تمدخ زا  دنکیم و  وا  يادف  ار  دوخ  لام  سفن و  دوخ و  وا  دنک  اطع  صخـش  نآب  هتـشاد  ینازرا  ناگدنب  رب  ادـخ  هک  یئاهتمعن  زا  ياهرذ 

رظن رد  صخـش  نآب  تبـسن  مه  ار  دوخ  تاریـصقت  ود ، نیا  رب  هوالع  رگا  دومن و  دهاوخن  تلفغ  ياهظحل  شیگدنب  فیاظو  هب  مایق  واب و 
. درم دهاوخ  يراسمرش  ءایح و  زا  دنک  مسجم  وا  روضح  رد  وا و  ششخب  ماعنا و  ماگنه  رد  معنم  ناطلس و  نیا  اب  ار  شیاهتفلاخم  دروآ و 

کچوک واـب  ۀبـسنلاب  ار  گرزب  و  یگرزب ، ره  دنتـسه و  راـگدرورپ  تمظع  هب  نمؤـم  دـقتعم و  هکنیا  اـب  مدرم  ۀـماع  مینیبیم  هکنیا  اـما  و 
هجوت اب  دـنربخ و  اب  مه  دوخ  ۀـیحان  زا  تیـصعم  هانگ و  همه  نیا  زا  رگید  فرط  زا  دنتـسه و  فرتعم  وا  رامـشیب  ياهتمعن  هب  دـننادیم و 

نیطالس و اریز  تسه ، نایع  دوهش و  هب  ۀبسنلاب  بیغ  هب  نامیا  فعـض  الوا  شتلع  دندرگیم ، يراسمرـش  ءایح و  راچد  رتمک  اهنیا  ۀمهب 
تاذ اما  و  تسا ، دوهـشم  سوسحم و  اهنآ  تمعن  تنطلـس و  دـنوشیم و  هدـهاشم  ایند  نیا  ناگدنـشخب  نیمعنم و  و  ناـهج ، نادـنمتردق 

ۀلدا  اب  اهنت  تسا و  ادیپان  بیغ و  اهنآ  يارب  قح ، سدقا 
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اذل تسا و  فیعض  نایعلاب  ةدهاشمب  ۀبسنلاب  بیغ  هب  داقتعا  دنتـسه و  وا  ياهتمعن  تمظعب و  فرتعم  وا و  دوجو  هب  دقتعم  هک  تسه  هیلقع 
نیا ناگدنشخب  یئایند و  نیطالـس  ناگرزب و  اب  راتفر  هلماعم و  رد  هچنآ  لثم  ءایح  تبیه و  میظعت و  ثعاب  راگدرورپ  قح  رد  فراعم  نیا 

. ددرگیمن دوشیم  ناهج 
قوقح نآ  ءازجا  زا  یئزج  هکلب  نآ ، قح  ءادا  يدـحا  يارب  هک  تسا  يدـحب  وا  ياهتمعن  ادـخ و  تمظع  رد  رما  تلالج  نوچ  هکنیا  اـیناث 

. دنراذگیم لمهم  ار  نآ  هرابکیب  دنتسه  هاگآ  دوخ  یناوتان  روصقب و  نامدرم  تسین و  نکمم 
رب نآ  دوجو  هک  يرگید  يارـس  رد  و  هدوب ، هیـسن  راگدرورپ  تدابع  عفن  دـقن و  ایند ، نیطالـس  تمدـخ  عفانم  هک  دـنرادنپیم  نینچ  اـثلاث 

هحماسم ببـس  تسا  لهج  رورغ و  اهنآ  ۀمه  أشنم  هک  هک  هوجو  نیا  و  دسریم ، اهنآب  دـندقتعم  نادـب  یلقع  ۀـلدا  اب  اهنت  هدوب  سح  فالخ 
دننزیم دایرف  نامدرم  ددرگیم و  نایع  بیغ ، هکیزور  زا  دیاب  هک  تسا ، هدش  راگدرورپ  یگدـنب  تعاطا و  رد  اهنآ  یهاتوک  و  مدرم ، ۀـماع 

. درب هانپ  ادخب  میدومن ، یهاتوک  راگدرورپ ، دروم  رد  ام  هک  هچنآ  رب  هاترسح  او 
سدـقا تاذ  میظعت  رتمهم  اهنیا  ۀـمه  زا  دراد و  یگتـسب  اهنآ  لامکب  نآ  لامک  تسا و  زامن  حور  دـش ، نایب  هک  ياهناگـشش  روما  نیا  و 

نآب لاغتشا  رکف و  ای  ایند و  تبحم  هدش و  شبلق  رشابم  هتشگ و  لماک  شنامیا  هکیسک  نیا  ربانب  دشابیم ، نامیا  مزاول  زا  نآ  هک  تسا  قح 
لماک دـش  نایب  هک  لیـصفت  نیا  رب  ار  شئازجا  ۀـمه  رخآب  ات  لوا  زا  ار  شزامن  هک  تسیاـبیم  هتـشگن ، وا  دوجو  رد  ناـمیا  نیا  ریثأـت  عناـم 

. دنادرگ

: تسا یبلاطم  نآ  رد  زامن  ریبکت  اما 
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: تسا مزال  دنچ  يروما  نایب  نآ  رد  هک  تسا  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  ماگنه  رد  اهتسد  ندرب  الاب  لوا  بلطم 

ریبکت ندش  مامت  اب  هک  ياهنوگب  دتفا  ورف  اهتسد  نآ  رخآب  دوش و  دنلب  اهتـسد  ریبکت  لوا  اب  تسیابیم  هک  لمع ، نیا  تیفیک  رد  لوا  بلطم 
. دشاب هلبق  تمسب  اهتسد  فک  اهتسد  ندرب  الاب  ماگنه  رد  دیاب  و  دوش ، مامت  مه  اهتسد  ندرب  الاب 

. دسرب شوگ  نیئاپ  تمسق  يذاحم  ات  ناتشگنا  رس  هک  تسا  نیا  رتهب  هک  تسا  لمع  نیا  رادقم  رد  مود 
لئاق ناکرشم  هک  هچ  ره  زا  یکیرش و  كرش و  ره  زا  نتسج  يرازیب  يربت و  زا  ترابع  هک  تسا  لمع  نیا  زا  دوصقم  هک  هچنآ  نایب  موس 

نآ شتآ  منهج و  باذع  زا  دوخ و  یـصاعم  ناهانگ و  ۀمه  زا  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  نتـسج  تئارب  نآ  ةرمث  و  دـشابیم ، دنتـسه  نآب 
. تسا

: تسا یبلاطم  زین  نآ  رد  تسا و  مارحالا  ةریبکت  سفن  هب  عجار  مود  بلطم 
. تسا بحتسم  يوقا  ربانب  ریبکت  شش  نتفگ  نآ  زا  سپ  یلو  تسا ، مارحالا  ةریبکت  نامه  تسا  بجاو  هچنآ  هکنیا  لوا 

: دیوگب موس  ریبکت  زا  سپ  رازگ  زامن  هک  تسنیا  نآ  هدیسر و  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  ماگنه  رد  هک  یئاهاعد  نایب  رد  مود 
. تنأ الا  بونّذلا  رفغی  ّهناف ال  یل  رفغاف  یسفن  تملظ  اءوس و  تلمع  ّینا  کناحبس  تنأ  ّالا  هلا  ّقحلا ال  کلملا  تنأ  ّمهّللا 

: دیوگب مجنپ  ریبکت  زا  دعب  و 
يدهملا  کیلإ و  سیل  ّرشلا  کیدی و  یف  ریخلا  کیدعس و  کیبل و 
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تکرابت کینانح  هناحبس و  کیلإ  ّالا  کنم  اجنم  أجلم و ال  کیلإ و ال  کل و  کب و  كدبع و  نبا  كدبع و  کنم  کناحبس  تیده  نم 

. مارحلا تیبلا  ّبر  کناحبس  تیلاعت  و 
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: دیوگب مشش  ریبکت  زا  سپ  و 
. كدنع ام  لیمجب  اندنع  ام  حیبق  نع  ّبر  ای  زواجتف  نوئیسملا  نحن  نسحملا و  تنأ  ءیسملا  كاتا  دق  نسحم  ای 

: دیوگب متفه  ریبکت  زا  سپ  و 
ریما يده  و  ص )  ) دّـمحم نید  میهاربإ و  ۀـّلم  یلع  نیکرـشملا ، نم  انا  ام  املـسم و  افینح  ضرالا  تاومـسلا و  رطف  يذـّلل  یهجو  تهّجو 

کلذب نیملاعلا و  ّبر  هّلل  یتامم  يایحم و  یکسن و  یتولـص و  ّنا  نیعمجا ، مهیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  نیموصعملا  ۀمئالا  نینمؤملا و 
. نیملسملا نم  انا  ترما و 

. دشاب نآ  زا  لدب  اهریبکت  نیا  دومن  شومارف  رگا  ات  دیوگب  ریبکت  زامن  ياهریبکت  ددعب  هک  تسا  بحتسم  و 
مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دـشاب ، قداص  شراتفگ  رد  دـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  اهنآ  قیاقح  نآ  ياـهاعد  ریبکت و  رد  هکنیا  موس  بلطم 

ءایربک و رامـش و  کچوک  ار  همه  دراد  رارق  كالفا  كاخ و  نیب  هک  هچنآ  یتفگ  ریبکت  هک  هاگنآ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور 
دراد نابز  رب  ریبکت  هک  یلاح  رد  هک  دـنک  رظن  هدـنب  بلق  هب  هاگ  ره  قح  سدـقا  تاذ  هک  ارچ  نادـب ، اـهنیا  ۀـمه  دـمآ  رـس  ار  وا  یگرزب 

زا ار  وت  هک  دـنگوس  ملـالج  تزع و  هب  یهدیم ؟ بیرف  ارم  اـیآ  وگغورد  يا  دـیامرفیم : تسا  نادرگ  يور  ریبـکت  نآ  تقیقح  زا  شبلق 
ار  وت  شیوخ  اب  یکیدزن  برق و  زا  منادرگ و  مورحم  مدوخ  دای  توالح 
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دای توالح  هک  رگا  روآ  رد  شیامزآ  ۀتوب  رد  زامن  ماگنه  رد  ار  تبلق  سپ  مناشچن ، وتب  ار  متاجانم  ینامداش  رورـس و  و  مزاس ، بوجحم 
دوب ذذلتم  وا  اب  يوگتفگ  زا  نامداش و  وا  اب  تاجانم  زا  تبلق  يدومن و  هدـهاشم  دوخ  سفن  رد  ینامداش  رورـس و  یتفای و  نآ  رد  ار  ادـخ 

تسه و ادخ  اب  تاجانم  يارب  هک  یتذـل  بلـس  دوبن و  نینچ  رگا  الا  و  تسا ، هدومن  قیدـصت  اروت  تریبکت  رد  قح  سدـقا  تاذ  هک  نادـب 
رود درط و  و  قح ، سدـقا  تاذ  ۀـیحان  زا  وت  ریبکت  بیذـکت  لیلد  رما  نیا  يدـید ، دوخ  رد  دـشابیم  تداـبع  يارب  هک  یتوـالح  ناـمرح و 

. تسا وا  باب  زا  وت  نتخاس 
راـتفر فرع و  هب  یباـیرد  ار  ریبکت  تقیقح  یتساوخ  رگا  تسا و  یفاـک  ریبکت  تقیقح  ققحت  موزل  هب  هجوت  يارب  هزادـنا  نیمه  میوگیم 

رارق نازیم  ار  زیچ  هچ  دوخ  نارازگتمدـخ  نادـنزرف و  ۀـیحان  زا  دوخ  تشاد  گرزب  ریبکت و  زا  تدوخ  هک  نیبب  رگنب و  هعماج  رد  تدوخ 
لباقم رد  زاب  درادنپب  رتگرزب  یـسک  ره  زیچ و  ره  زا  ار  دوخ  دناوتب  هک  دـنچ  ره  یگرزب  ره  هک  نادـب  و  یهاوخیم ، هچ  اهنآ  زا  یهدیم و 

تردـق و ردـقب  تراگدرورپ  يارب  تریبکت  هک  تسا  بجاو  لقع  مکحب  سپ  تسا  کچوک  ریقح و  لـالجلا  وذ  تاذ  یگرزب  ءاـیربک و 
ارچ یشاب ، فرتعم  هنیمز  نیا  رد  دوخ  یهاتوک  روصقب و  دعب  يریگ و  راکب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ششوک  یعس و  مامت  دشاب و  تتعاطتـسا 

. تسا وت  تردق  زا  جراخ  وا  ریبکت  قح  هک 
. دیآ رد  فصوب  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  قح  سدقا  تاذ  هک  دشاب  نیا  ریبکت ، زا  شتین  دصق و  ناسنا  هک  تسنیا  رتهب  و 

کلملا تنأ  مهللا  دـیوگیم : نابزب  زامن  رد  هک  یتقو  هدـنب  هک  دـیآیم  مزال  یتسار  قدـص و  مکحب  لوا : ءاـعد  اـما  ریبکت ، هب  عجار  نیا 
. قحلا
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دـشاب دقتعم  هتفگ  نیاب  مه  شراتفر  رد  يراد ، ار  رما  نیا  قاقحتـسا  یملاوع و  عیمج  کلام  هک  یتسه  وت  و  یئوت ، یقیقح  کلام  اهلا  راب 
دنکیم وا  هک  هچنآ  دوخ و  کلم  رد  قح  سدقا  تاذ  فرـصت  زا  دشاب و  رذح  رب  درادرب  مدـق  وا  ياضر  فالخ  رب  وا  کلم  رد  هکنیا  زا  و 

. دیامن رافغتسا  دومن  هدهاشم  دوخ  زا  يروصق  هنیمز  نیا  رد  رگا  و  دشاب ، دونشخان  هک  ادابم 
تقیقح و بلق و  سفن و  هک  تسیابیم  تسا ، راگدرورپ  توعد  باوج  تقیقح  رد  هک  کیدعـس ، کیبل و  دـیوگیم : هک  مود  ءاعد  اـما  و 

همه زا  وا  هک  دنادب  و  دنادرگ ، هدامآ  گرزب  رضحم  نآ  فیاظوب  مایق  راگدرورپ و  توعد  تباجا  يارب  ار  دوخ  دوجو  مامت  هکلب  بلاق و 
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ار یبوخ  ریخ و  چیه  و  تسا ، وا  تسدب  تاداعـس  تاریخ و  مامت  دونـشیم و  ار  شیاعد  ءادن و  تسا و  رتکیدزن  وا  هب  سک  همه  زیچ و 
نتشیوخ رب  دوخ  وا  هک  دشاب  دقتعم  دنادب و  هزنم  رورـش  اهیدب و  ملظ و  زا  ار  وا  دشاب و  هتـشادن  عقوت  وا  ریغ  زا  دنادن و  يرگید  رایتخا  رد 

ماوق تشگزاب و  شیادیپ و  دوجو و  هک  دنک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  دعب  تسا ، وا  دوخ  ۀیحان  زا  تسه  هک  يرـش  يدـب و  ره  هدومن و  متس 
ملاـع رد  و  تسا ، قح  سدـقا  تاذ  اـهنآ  یلـصا  قلاـخ  یلو  هدوب  وا  دوخ  ۀـیحان  زا  هچ  رگ  مه  اهیدـب  و  تسا ، وا  يوسب  وا و  هب  وا و  زا  وا 
نیاب دعب  تسین ، وا  تمحرم  فطل و  ۀیاس  زج  یتاجن  لماع  هاگهانپ و  چیه  و  وا ، كاپ  تاذ  زج  ياهدنناسر  عفن  هدننز و  ررض  چیه  دوجو 

و دـنکیمن ، یهجوت  وا  كاپ  تاذ  زج  يدـحا  هب  تسا  ادـخ  تسدـب  تاریخ  مامت  هک  دـش  نیاب  نمؤم  یـسک  رگا  هک  دـنک  هجوت  تقیقح 
ةّوق لوح و ال  هک ال  دیسرت  دهاوخن  وا  ریغ  يدحا  زا  تسین  وا  كاپ  تاذ  زج  ياهدنناسر  ررض - چیه  هکنیاب  دشاب  هتشاد  نامیا  هک  یـسک 

. تسا ادخ  نآ  زا  ساپس  دمح و  و  هّللاب . الا 
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، مایق اما  و 

نتفرگ سنا  و  يراگدرورپ ، تاریخ  بلج  وا و  یگدنب  تیدوبع و  قح  ءادا  يارب  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  نداتـسیا  زا  ترابع  مایق  تقیقح 
زور رد  دوخ  ینالوط  فقوت  يارب  راک  ةراچ  و  اـعد ، رد  وا  اـب  تاـجانمب  و  مـالک ، رد  وا  اـب  يوگتفگ  تاـبطاخم و  هب  ندرب  تذـل  وا و  اـب 

هب دتـسیاب  اپ  ود  ره  رب  تسیابیم  زامن  رد  هکنیا  زا  ناسنا  هک  تسیابیم  و  دـشابیم ، تسه  ناسنا  راظتنا  رد  هک  یـساره  لوه و  عفد  تمایق و 
للذـت و رب  ار  بلق  مازلا  زامن ، ماگنه  رد  رـس  ندـنکفا  نیئاـپ  زا  دـشاب و  ءاـجر  فوخ و  ماـقم  رد  دـیاب  ناملـسم  هک  دربب  یپ  تقیقح  نیا 

قح سدقا  تاذ  هاگشیپ  رد  ار  وا  تمایق  يادرف  رد  هک  دنادب  و  دیامن ، مهف  ینیب  گرزب  دوخ  یبلط و  تسایر  زا  يرود  عضاوت و  عوشخ و 
زامن مایق  حیحصت  رد  دراد  ناوت  رد  هچنآ  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  اذل  و  دنکیم ، نییعت  نداتـسیا  نیا  ار  نآ  یگنوگچ  هک  تسا  ینداتـسیا 

هب یتح  راگدرورپ  و  تسا ، راکـشآ  فوشکم و  قح  ترـضح  دزن  شریامـض  تارطاخ و  اهیناهنپ و  مامت  هک  دـنادب  دریگ و  راـکب  دوخ ،
ياضر اب  فلاـخم  شنطاـب  اداـبم  هک  دـشاب  بقارم  یلیخ  اذـل  و  تسا ، هاـگآ  تسا  وا  نطاـب  رد  تسا و  ربخیب  نآ  زا  دوخ  هک  یئاـهزیچ 
دهاوخ ایند  نیطالس  زا  یناطلـس  رـضحم  رد  عضاوت  نوچمه  لقا  وا ال  ینتورف  عضاوت و  يریطخ  ماقم  نینچ  رد  راچانب  و  دشاب ، راگدرورپ 

وا ياضر  فالخ  رب  ینخس  ادابم  هک  دشابیم ، دوخ  ياههتفگ  تاکرح و  مامت  بقارم  دریگیم  رارق  یمکاح  لباقم  رد  هکیسک  هنوگچ  دوب ،
كولملا و کلم  هک  یئادـخ  و  دـباین ، رد  ار  ناطلـس  تابطاخم  تاراشا  ای  دـشاب و  لفاغ  دـیوگ  یم - هچنآ  يانعم  زا  ای  و  دروآ ، ناـبز  رب 

. دوب دهاوخن  رترادقمیب  دوخ  لثم  يرشب  زا  ناملسم  دزن  زگره  تسا  هربابجلا  رابج 
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: تئارق اما 

: نتفگ اب  عورش ، زا  لبق  هک  تسا  بحتسم 
. میجّرلا ناطیّشلا  نم  میلعلا  عیمّسلا  هّللاب  ذوعا 

ار وا  درب و  هانپ  ادـخب  ددرگیم  وا  حراوج  نابز و  لد و  فارحنا  ثعاب  دوشیم و  وا  یهارمگ  ثعاب  هک  ناطیـش  ياـههلیح  سواـسو و  زا 
تعاـطا و زا  ار  وا  ندـب  و  ادـخ ، داـی  زا  ار  وا  بلق  هک  تسا  تصرف  یپ  رد  هدوـب و  ناـسنا  نمـشد  ناطیـش  هک  ارچ  دـنادرگ  دوـخ  ظـفاح 
زا ءاضعا  حراوج و  اب  و  دیوگب ، ار  هذاعتـسا  ظفل  نابز  اب  ناسنا  هک  تسنیاب  یعقاو  هذاعتـسا  و  دراد ، زاب  ادخ  رکذ  زا  ار  وا  نابز  و  یگدنب ،
هب بلق  هب  و  دـیامن ، ور  دوشیم  راگدرورپ  يدونـشخ  تیاـضر و  بجوم  هچنآـب  و  دـنیزگ ، يرود  تسا  ناطیـش  ۀـقالع  دروم  هک  هچنآ  ره 
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. دنادرگ وا  اب  تاجانم  تذل  ادخب و  لاغتشا  هجوتم  ار  شمه  مامت  ناسنا  هک  تسنیا 
هب نمـشد  زا  نصحت  هک  ارچ  دشابیم ، رـضم  یهاگ  وغل و  ینخـس  هاگ  هکلب  درب و  دهاوخن  ینادـنچ  دوس  دومن  افتکا  اهنت  نتفگب  رگا  اما  و 

. دنک مکحم  دوخ  يورب  رد  دیآ و  رد  ژد  هب  وا  رازراک  نادیم  نمشد و  ذوفن  تحت  لحم  زا  ناسنا  هک  تسنیا  هب  هعلق  ژد و 
هعلق و نصح  و  تشاد ، دهاوخن  يدوس  مربیم  هانپ  ژد  نیا  هب  نمـشد  نیا  رـش  زا  دیوگب : نابز  اب  دشاب و  نمـشد  ریت  ضرعم  رد  هکنیا  اما  و 

بلاط یبا  نبا  یلع  ۀیالو  و ، ینـصح . هّللا  الا  هلا  ال  هک : هدمآ  رابخا  رد  هکنانچ  تسا ، وا  ءایلوا  تیالو  هّللا و  الا  هلا  ۀبیط ال  ۀملک  یهلا  ژد 
ریما تیـالو  هب  نصحتم  و  دـشابن ، وا  يارب  قح  سدـقا  تاذ  ياوس  يدوـبعم  هک  هدـش  نصحتم  هّللا  ـالا  هلا  ـال  هب  اـعقاو  یـسک  و  ینـصح .

راوگرزب  نآب  دوخ  تانکس  تاکرح و  مامت  رد  دراذگب و  الوم  نآ  مدق  ياج  مدق  هک  تسا  یسک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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تنس زا  هدیدرگ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ادخ و  نانمـشد  وریپ  عیاشم و  و  هتفرگ ، یئادخب  ار  شـسفن  ياوه  هک  یـسک  اما  دنک ، ادتقا 
ار وا  هک  تسا  نیا  زا  رتراوازس  مینادب  سیلبا  ژد  هعلق و  رد  هدمآ  رد  ناطیـش و  نصح  هب  نصحتم  رگا  ار  یـسک  نینچ  دنکیم ، يوریپ  اهنآ 

. میروآ باسحب  هّللا  نصح  هب  نینصحتم  ةرمز  رد 
رد میدومن  نایب  هتـشذگ  رد  هک  ار  ياهناگـشش  فاصوا  نامه  رازگ  زامن - هک  تسنیا  هب  زامن  رد  یقیقح  ةذاعتـسا  هکنیا  مالک  ۀـصالخ  و 

: دیوگب مه  نابز  اب  دعب  دنک و  ور  زامنب  دوجو  مامت  اب  و  دروآ ، مهارف  دوخ  ناوت  دح 
. میجرلا ناطیشلا  نم  میلعلا  عیمسلا  هّللاب  ذوعا 

. هدش هدنار  ناطیش  زا  اناد  اونش و  يادخب  مربیم  هانپ 
هب دراد  زاب  زامن  هب  ادـخب و  هجوت  زا  ار  وا  هک  تسا  ددـص  رد  یئایند  راکفا  ءاقلا  اههسوسو و  اـب  هک  ثیبخ  نیا  ياـهگنرین  اـههلیح و  زا  و 

دوب و دـهاوخن  ياهطلـس  وا  رب  ناطیـش  يارب  هداد و  هانپ  ار  وا  مه  قح  سدـقا  تاذ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دربب ، هانپ  يدـنوادخ  ناـطلس 
. دش دهاوخ  هدیلام  كاخب  ثیبخ  نآ  ینیب 

دزن نآ  يارب  هدوب و  گرزب  سب  يرما  نآرق  هک  اریز  تسا ، تبقارم  رد  یـصاخ  قح  تئارق  يارب  زاـمن ، ءازجا  نیب  رد  هکنیا  رگید  بلطم 
قیدصت دیوگب  دب  یـسک  زا  رگا  دوشیم و  هتفریذـپ  شتعافـش  دـنک  تعافـش  رگا  هک  تسا  یعیفـش  نآ  و  تسا ، الاو  ینأش  لاعتم  يادـخ 

نآرق تسا ، یتسه  دوجو و  يانعم  اب  يواسم  رون  هدومن و  داـی  رون  هب  نآرق  زا  دوخ  باـتک  زا  ياـج  دـنچ  رد  قح  سدـقا  تاذ  و  دوشیم ،
یمیکح  و  فیرش ، يدوجوم 
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یلجت تروص  نیرتابیز  رد  وا  دوش  هک  تمایق  زور  و  تسا ، یلامج  تروص و  یملاع  ره  رد  وا  يارب  و  قطن ، یگدـنز و  تایح و  بحاص 

هکئالمب درذگیم و  مه  اهنآ  زا  تسا ، ام  زا  دنیوگیم  درذگیم  ناربمایپ  رب  تسا ، ام  زا  وا  دـنیوگیم  درذـگیم ، ناناملـسم  رب  و  دـنک ،
زا کی  ره  هکنآ  ات  دـنک  تعافـش  دوخ  نایراق  يارب  سپ  دوش  یهتنم  راگدرورپ  ترـضح  دزن  هب  هکنیا  ات  تسا ، ام  زا  دـنیوگیم  دـسریم 

سک نآ  زا  درذگیم  هک  سک  رهب  زور  نآ  رد  نآرق  هک  مدید  یتیاور  رد  هک  مراد  رطاخب  و  دناسرب ، دراد  دوخ  هک  یلزنم  نامهب  ار  اهنآ 
تسا یتقیقح  نآرق  يارب  و  تسا ، يواسم  ترضح  نآ  اب  هک  دسرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هب  هکنیا  ات  تسا  رتینارون  رتابیز و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  تسا ، ام  تسدب  هک  یشقن  طخ و  نیا  زا  ریغ 
یتقیقح نآرق  يارب  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و  نم ، تیب  لها  نآرق و  نم  زا  سپ  و  متسه ، نم  دیآ  رد  رابج  زیزع  دنوادخ  رب  هک  یـسک  نیلوا 

. تسا قح  سدقا  تاذ  ۀیلوا  تایلجت  زا  يوترپ  یلجت و  وا  و  تسا ، یتایح  و  یحور ، و 
رب دـشاب  هک  هچ  ره  نآ  تقیقح  لاح ، و  تسا ، شوقنم  یتروص  شراگن  شقن و  ملاع  رد  یظفل و  یتروص  ظافلا  ملاـع  رد  نآ  يارب  یلب ،
یپ نآ  تمظع  هب  تسا  وا  مالک  باتک  نیا  هک  نآ  ملکتم  تمظع  هب  هجوت  اب  دـنک و  تاعارم  ار  نآ  تئارق  تمرح  هک  تسا  بقارم  ةدـنب 
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تاـبث و ياراـی  ار  شرع  هن  نآ  یناـشفا  وترپ - یلجت و  لـباقم  رد  دوبن  تاـملک  فورح و  تروصب  وا  راونا  راتتـسا  رگا  هک  دـنادب  دربـب و 
، قح سدـقا  تاذ  رگا  و  تشگیم ، یـشالتم  شراونا  وـترپ  وا و  ناطلـس  یگرزب  تمظع و  زا  ملاـع  ءازجا  و  ار ، شرف  هن  دوـب و  تماقتـسا 

درواین  تقاط  وا  یلجت  يدابم  ربارب  رد  هوک  هکنانچ  مه  تشادن  ار  شمالک  ندینش  تقاط  دوبن  شمیلک  رادهگن  نابهگن و 
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نتشیوخ دوشیم  نآ  ندیمهف  عنام  هچنآ  زا  امن و  ربدت  نآ  تایآ  رد  نآرق  تئارق  ماگنه  رد  و  داتفا ، شوهیب  یـسوم  و  تشگ ، هزیر  هزیر  و 
بیاجع و  ینآرق ، قیاقح  مهف  زا  ار  اهنآ  هدـنکفا ، اهنآ  ياـهلد  رب  ناطیـش  هک  یئاـههدرپ  ار ، نآرق  ناـیراق  زا  يرایـسب  اریز  اـمن ، یلاـخ  ار 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  زا  و  دوشیم ، عنام  درادـیم و  زاب  نآ ، رارـسا  ياهیراکهزیر  قیاقد و  و  تاراشا ، ياهیگزات  و  نآ ، ماـکحا 
: دومرف هک  هدیسر 

. دندومنیم هدهاشم  ار  توکلم  نانآ  دندرگیم ، مدآ  ینب  ياهلد  درگ  نیطایش  هک  دوبن  رگا 
مامت ات  درامگیم  وا  رب  ار  دوخ  ياههچب  زا  یکی  وا  هک  تسا  تئارق  رد  ساوسو  دنکفایم  یمدآ  لد  رب  ناطیـش  هک  یئاهباجح  هلمج  زا 

دـیامن و ادا  نآ  جرخم  زا  ار  یفرح  ره  هـک  دـشاب  نـیا  یپ  رد  تاـملک  رارکت  اـب  دـنادرگ و  تاـملک  فورح و  ۀـماقا  فورـصم  ار  وا  مـه 
لاوقا و يانعم  رد  رکفتب  اجک  دوش  رما  نیا  فرـص  شمه  مامت  زاـمن  رد  هک  یـسک  و  دـنک ، تیاـعر  تسه  باـب  نیا  رد  هک  ار  يدـعاوق 

. تسا رتشیب  همه  زا  هدش  وا  دیرم  هار  نیا  زا  هک  یسک  نینچ  رب  ناطیش  ةدنخ  هدش  هتفگ  دیسر ، دهاوخ  زامن  لامعا 
مـشچ اهنیا  لاثما  ناگتـشذگ و  ناردپ و  زا  ار  یفالخ  بلاطم  نآرق  يراق  هک  تسنیا  زا  ترابع  نآ  و  تسا ، دیلقت  باجح  رگید  باجح 
راونا دوش و  راکشآ  وا  رب  تسا  وا  هدیقع  اب  فلاخم  هک  یبلطم  ینآرق  قیاقح  زا  رگا  دزروب و  بصعت  دیلقت  نیا  رد  و  دشاب ، هتفریذپ  هتـسب 

تفلاخم دوخ  بهذـم  اب  يوش و  رفاک  یهاوخیم  ناـمیا  زا  سپ  اـیآ  دـیوگیم  دزاـتیم و  وا  رب  دـیلقت  ناطیـش  دـیامنب  ياهولج  وا  رب  ینآرق 
هکنیا  زا  ار  وا  راک  نیا  اب  و  دناسرتیم ، هدمآ  تایاور  ثیداحا و  رد  يأر  هب  ریسفت  عنم  زا  هک  هچنآ  اب  ار  وا  و  ینک ؟
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ةولج دروـخیم و  ار  ثیبـخ  سیلبا  بیرف  يأر  هب  ریـسفت  ياـنعم  زا  ربـخیب  هراـچیب  مه  وا  و  دزاـسیم ، مورحم  دریگب  ياهرهب  هوـلج  نآ  زا 

. ددرگیم مورحم  نآ  تیاده  تکرب و  زا  دیلقت  ۀطساوب  دنادرگیم و  عیاض  ار  ینآرق 
رما كرت  و  ربـکت ، لـثم  دراد ، یـصاخ  رثا  نآ  یکیراـت  بلق و  راـگنز  رد  ناـهانگ  زا  یـضعب  هک  تسا  ناـهانگ  باـجح  رگید ، باـجح 

. فورعمب
دراد و تافانم  ینآرق  قیاقح  مهف  اب  نآ  دوجو  هک  دراذـگیم  ياجب  دوخ  زا  لد  رد  يراگنز  تملظ و  یهاـنگ  ره  هکنآ  مـالک  ۀـصالخ  و 

رون هچ  ره  هک  ياهنوگب  دزاسیم  روک  ار  نطاب  ةدید  دـنادرگیم و  کیرات  هرابکیب  ار  لد  هک  تسا  ياهداعلا  قوف  رثا  اهنآ  زا  یـضعب  يارب 
رد دیشروخ  رون  دش ، روک  رهاظ  ةدید  رگا  هکنانچمه  دوب ، دهاوخ  زجاع  اهنآ  ندید  زا  وا  دباتب  تالوقعم  قیاقح  نایعا  رب  نآرق  دیشروخ 

تـسا ینآرق  قیاقح  ندـیمهف  هار  رـس  رب  هک  یعناوم  زا  ار  دوخ  هدـنب  هاگ  ره  سپ  دوب ، دـهاوخ  هدـیافیب  تاسوسحم  ياهتروص  ندـید 
وترپ وا  رب  ینآرق  راونا  تخادرپ  نآرق  تئارقب  یتوـلخ  ناـکم  رد  تخاـس و  غراـف  ار  لد  ریغ ، زا  و  تشگ ، عضاـخ  شبلق  و  دوـمن ، یلاـخ 

. دنکفا دهاوخ 
عوضخ نآ  لباقم  رد  دـنک و  توالت  ار  نآرق  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعیرـشلا  حابـصم  فیرـش  باـتک  رد 

هدرمـش و راوخ  ار  دنوادخ  نأش  تمظع  قیقحت  هب  دـیاین  دـیدپ  شلد  رد  یـسرت  دوشن و  ادـیپ  شیارب  ینزح  و  ددرگن ، مرن  شلد  دـنکن و 
. تسا هدش  وا  هجوتم  راکشآ  ینایز 

رارف  وا  زا  ناطیش  تشگ  عشاخ  بلق  هاگ  ره  سپ  تولخ ، یناکم  و  غراف ، یندب  و  عشاخ ، یبلق  دراد : زاین  زیچ  هس  هب  نآرق  يراق  نیا  ربانب 
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: دیوگیم نآرق  دنکیم ،
. ِمیِجَّرلا ِنا�ْطیَّشلا  َنِم  ّللِاب 

�
ِه ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  ا�ذِإَف 

. هدش هدنار  ناطیش  زا  ربب  هانپ  ادخب  ینکیم  توالت  نآرق  هک  هاگنآ  و  همجرت :
ياهرطاخ رکف و  نآرق  توالت  نیب  رد  دوشیم و  هدامآ  نآرق  تئارق  يارب  شبلق  تخاس  غراف  ریغ  هب  لاغتـشا  بابـسا  زا  ار  دوخ  هاگ  ره  و 

ناکم رما ، ود  نیا  ماجنا  زا  سپ  هاگ  ره  و  دـنادرگ ، مورحم  نآ  دـئاوف  زا  يروهرهب  نآرق و  رونب  هئاضتـسا  زا  ار  وا  هک  ددرگیمن  وا  هجوتم 
اب ار  دـنوادخ  يوگتفگ  توالح  و  دریگیم ، سنا  ادـخ  اب  وا  رـس  حور و  تفرگ  هراـنک  قلخ  زا  دومن و  باـختنا  نآرق  تئارق  يارب  یتولخ 

برـشم نیا  زا  هک  هاگنآ  سپ  دنادرگ  یم - یناف  دوخ  زا  ار  اهنآ  شتاراشا  عیادب  تامارک و  هنوگچ  هک  دباییم  رد  دوخ  حـلاص  ناگدـنب 
تدابع و ره  رب  ار  نآ  هکلب  دومن ، دهاوخن  رایتخا  ار  یتقو  تقو ، نیا  رب  و  دیزگ ، دـهاوخن  رب  لاح  نیا  رب  ار  یلاح  رگید ، تفرگرب  یماج 

سپ دنیـشنیم ، وگتفگ  هب  وا  اب  دزادرپیم و  تاجانمب  شیادخ  اب  ياهطـساو  چیه  نودب  لاح  نآ  رد  هک  اریز  داد  دـهاوخ  حـیجرت  یتعاط 
ناـمرف هنوگچ  ار  وا  یهاون  رماوا و  و  یناوخیم ، رب  هنوگچ  ار  تتیـالو  روـشنم  و  ینکیم ، تئارق  هنوـگچ  ار  تراـگدرورپ  باـتک  هک  رگنب 

بناج زا  و  هتـشگن ، نآ  درگ  یلطاب  هک  تسا  اـهبنارگ  سب  زیزع و  یباـتک  نآ  هک  ارچ  یئاـمنیم ، تیاـعر  هنوگچ  ار  نآ  دودـح  و  يربیم ،
يدیعو ای  هدـعو  ةدـنراد  رب  رد  هک  یتایآب  امن و  توالت  هملک  هب  هملک  ینأت و  اب  ار  نآ  سپ  هدـش  هداتـسرف  ورف  دـیمح  میکح و  دـنوادخ 

هکنیا  زا  شاب  رذح  رب  و  شیدنیب ، نآ  ظعاوم  لاثما و  رد  و  امن ، گنرد  یکدنا  يدیسر  هک  تسا 
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. مالّسلا هیلع  ماما  مالک  نایاپ  ینادرگ . عیاض  ار  نآ  دودح  نآ ، فورح  دعاوق و  تیاعر  يارب 
مالک میظعت  هلمج  زا  هک  تسا ، هداد  هجوت  یعیدب  فیطل و  تاراشا  اب  تئارق  بتارم  لوصا  ۀمهب  تاملک  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دشابیم یقرت  رثأت و  صیصخت و  و  مهفت ، مهف و  عناوم  زا  لد  نتخاس  غراف  و  نآ ، رد  ربدت  و  ملکتم ، و 
رکفت و هب  عجار  یبلاطم  زین  اجنیا  رد  یتسناد ، ار  زامن  قیاقح  یناعم و  نتفایرد  مهفت و  هب  عجار  بلاطم  زا  یضعب  هتشذگ  ياهثحب  رد  و 

. دشاب ياهمانرب  روتسد و  تسا  رما  نیا  یپ  رد  هک  ار  سک  نآ  ات  میرادیم  نایب  مهفت 
: یناوخیم ینکیم و  توالت  ار  هعقاو »  » ةروس الثم  هاگ  ره  هک  میئوگیم  وا ، تیاده  راگدرورپ و  کمکب  دیما  اب  سپ 

. َنُولِْزنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُُمْتلَْزنَأ  ُْمْتنَأ  َأ  َنُوبَرْشَت . يِذَّلا  َءا�ْملا  ُُمْتیَأَرَف  َأ 
. میتسه نآ  ةدننک  لزان  هدنروآ و  دورف  ام  ای  دیدروآ  دورف  ربا  زا  ار  نآ  امش  ایآ  دینیبیم ؟ دیماشآیم  هک  یبآ  نیا  ایآ 

نیا رد  هکلب  ینکن ، هصالخ  تسا  نشور  سک  همه  رب  هک  يروما  زا  نآ  لاثما  ای  یگنـشت و  عفر  رد  ار  بآ  تیمها  اهنت  هک  تسیابیم  سپ 
دوشیم و هناد  ياذغ  بآ ، نیمه  روطچ  هک  شیدنیب  و  تسا ، وا  زا  تادوجوم  ءایشا و  همه  شیادیپ  هک  دوشیم  هنوگچ  هک  امن  لمأت  هلئسم 

وم و  خم ، نوخ و  تشوگ و  ناوختسا و  زا  هک  یناسنا  دوشیم  ناسنا  ءاذغ  دعب  و  ناویح ، ءاذغ  تابن  نآ  و  دیآیم ، رد  تابن  تروصب  هناد 
، تسا هتفای  بیکرت 
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دیدـپ لـقع  رکف و  روعـش و  تاـیح و  حور و  هنوـگچ  هک  رگنب  و  دـهدیم ، لیکـشت  ار  وا  ياوـق  رگید  مشچ و  شوـگ و  نآ  هنوـگچ  دـعب 

ۀیآ نیا  امن و  لمأت  بآ  دوخ  أدـبم  رد  دـعب  زادرپ ، رکفتب  لوقع  بتارم  رد  و  شیدـنیب ، نآ  تمظع  لـقع و  تقیقح  رد  سپـس  دـنیآیم ،
: دیامرفیم هک  روآ  رطاخب  ار  هفیرش 

. ا�ِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َْفیَک  ّللا 
�

ِه ِتَمْحَر  ِرا�ثآ  �یلِإ  ْرُْظناَف 
. دنادرگیم هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  هنوگچ  هک  رگنب  ادخ  تمحر  راثآ  هب 

یپ ملاع  نیا  هب  تبسن  یلاعتیراب  تاذ  تیمویق  هوجو  زا  یضعبب  اهنیا  ۀمه  زا  شیدنیب و  نامحر  هب  تمحر  مایق  تمحر و  تفـص  رد  دعب 
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ات هدـب  همادا  رظن  رکفب و  روطنیمه  امنب و  هدـیدرگ  عقاو  تمحر  دروم  جراخ  رد  هک  هچنآ  اب  تمحر  داحتا  هجوتم  ار  ترظن  زاب  و  يربیم ،
. ددرگ تبیصن  نوک  ملاع  رارسا  زا  ناوارف  ياهرهب 

: دیامرفیم هک  يدرک  توالت  ار  هفیرش  ۀیآ  نیا  هاگ  ره  و 
.** ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َوُه  ّلِإ 

�
ا َه�لِإ  ا�ل  ّللا 

�
ُه

وا زا  تسا  وا  ریغ  هک  هچنآ  ره  يرادیاپ  ماوق و  هدوب و  شیوخ  تاذـب  مئاق  و   ) تسا رادـیاپ  هدـنز و  هکنآ  تسین  هّللا  زج  ییادـخ  همجرت :
«. 1 ( » تسا اهنآب  دشابیم  اهنآ  یتسه  اقب و  ۀیام  هک  هچنآ  ةدنشخب  ءایشا و  ۀمه  ظفاح  وا  تسا و 

یکی تسا : هجو  دنچب  انعم  ظاحل  زا  مویق  هک  دید  یهاوخ  سپ  شیدـنیب  نآ  ماسقا  و  مویق »  » يانعم رد  يدومن  توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  ره 
و  ضارعا ، يارب  ماسجا  تیمویق  رگید  و  فقس ، يارب  اهنوتس  تیمویق 

______________________________

م تسا . مویق  يانعم  زتنارپ  لخاد  بلطم  ( 1)
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ماسقا نیا  ۀـمه  زا  قح  سدـقا  تاذ  تیمویق  هک  نادـب  و  تسا ، یملع  ياهتروص  يارب  ملع  تیمویق  رگید  عاعـش ، يارب  رون  تیمویق  رگید 
. تسا رگید  یضعب  زا  رتکیدزن  قح  سدقا  تاذ  تیمویق  هب  دش  نایب  هک  یهوجو  نیا  زا  یضعب  هدوب و  رترب  رتالاو و 

: دیامرفیم هک  يدومن  توالت  ار  هفیرش  ۀیآ  نیا  رگا  زاب  و 
. ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو 

تیعم ماسقا  رد  امن و  رکف  ءایشا  هب  تبـسن  قح  سدقا  تاذ  تیعم  رد  شیدنیب و  برق  ماسقا  رد  ندرگ ، گر  زا  میتسه  رتکیدزن  وا  هب  ام  و 
. رادب هزنم  تسه  وا  ریغ  رد  هک  یبرق  تیعم و  تیمویق و  ره  زا  ار  وا  تیعم  تیمویق و  نآ  زا  سپ  نک ، لمأت 

: دیامرفیم هک  يدومن  تئارق  ار  هفیرش  ۀیآ  نیا  هاگ  ره  و 
. ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  ّلِإ 

�
ا ُُهلِّزَُنن  ا�م  َو  ُُهِنئا�زَخ  ا�نَْدنِع  ّلِإ 

�
ا ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو 

. میتسرفن ورف  نآ  زا  مولعم  ياهزادناب  زج  و  تسا ، ام  دزن  نآ  نئازخ  هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  چیه  و  همجرت :
رگید ءایـشا  ناکم  زا  هک  تسا  یـصاخ  ناکم  زا  ترابع  ایآ  وا » دزن   » نیا هک  شیدنیب  تسا » ام  دزن  : » دیامرفیم هکنیا  يانعم  رد  الوا  سپ 

دعب تسا و  ملاوع  نیمه  نطاب  رد  ای  و  دراد ، رارق  متفه  نامـسآ  زا  سپ  الثم  ملاـع  نیا  زا  جراـخ  یلحم  رد  ناـکم ، نآ  اـیآ  تسا ، رودـب 
رابنا بآ و  نزخم  لثم  یئایند  نئازخ  نیمه  ریظن  مه  اهرابنا  نئازخ و  نیا  ایآ  شیدـنیب ، نئازخ »  » ۀـملک رد  دـعب  تسین ، نآ  يارب  یناـکم 

ۀناد رد  تخرد  نتخاس  هریخذ  تخرد و  ياههشیر  رد  هویم  ندـیناجنگ  لثم  تسا  يرگید  ۀـنوگب  هکنیا  ای  تسا ، نآ  لاثما  هرقن و  ـالط و 
و  مولع ، رد  تامولعم  ندروآ  درگ  لثم  ای  نآ ،
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یتروص نیمهب  اهنآ  زا  کی  ره  ایآ  شیدنیب . اهرابنا  نیازخ و  نیا  رد  ءایشا  زا  کی  ره  دوجو  یگنوگچ  رد  دعب  لقع ، ملاع  رد  تالوقعم 

لاثما رد  هک  هاگ  ره  سپ  امن  لمأت  نآ  نداتـسرف  ورف  تیفیک  رد  دعب  رگید ، یتروصب  ای  تسه ، مه  نیازخ  نآ  رد  تسه  ملاع  نیا  رد  هک 
زا نوک  ملاع  رارسا  زا  يدایز  باوبا  هک  یباب  مهنآ  دوش ، هدوشگ  تیورب  ملع  لوصا  زا  یباب  هک  تسا  دیما  یتخادرپ ، رکفتب  بلاطم  نیا 

. دش دهاوخ  هدوشگ  نآ 
راثآ رد  سپس  یهلا ، ءامسا  رگید  مویق و  و  میحر ، و  نامحر ، و  بر ، لثم  یئامن ، رکف  هدمآ  نآرق  رد  هک  دنوادخ  ءامـسا  رد  هاگ  ره  دعب 

وا تینامحر  تیبوبر و  هب  رگا  الثم  تسا ، اهنیا  هب  مئاـق  ملاـع  ءازجا  ۀـمه  هک  دـید  یهاوخ  يرگنب  ملاـع  نیا  رد  ءامـسا  نیا  زا  کـی  ره 
، یئامن لمأت  يرگنب و  بلطم  نیا  رد  تقد  اـب  رگا  و  دـشاب ؟ اـهنیا  ۀـطیح  زا  جراـخ  هک  ینکیم  هدـهاشم  ار  يزیچ  ملاـع  رد  اـیآ  يرگنب ،
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یماع تمحر  زا  ترابع  وا  تینامحر  اریز  ار ، وا  تیبوبر  هنوگنیمه  دید ، یهاوخ  ملاع  نیا  ۀمه  رد  تدوجو و  رشارش  رد  ار  وا  تینامحر 
زا شدوجو  تسه  ملاع  نیا  رد  هک  يدوجوم  ره  نیا  ربانب  دریگیم ، رب  رد  ار  ءایـشا  ۀـمه  داـجیا  و  تسا ، ءاـقبا  داـجیا و  يواـسم  هک  تسا 
زا ملاع  رگید ، ترابعب  دوب ، دـهاوخن  وا  تمحر  زج  يزیچ  جراخ  رد  و  دوب ، دـهاوخ  وا  تمحرب  مه  شئاـقب  و  قح ، سدـقا  تاذ  تمحر 

رگا و  تسا ، وا  لعف  ملاع  یئوگیم  یـشاب  هتـشاد  هجوت  دوجوم  اب  داـجیا  تبـسن  هب  هاـگ  ره  و  تسا ، وا  تمحر  رـسارس  شتیدوجوم  ثیح 
شیب زیچ  کی  جراخ ، رد  نیا  ربانب  تسا ، وا  لوعفم  ملاع  یئوگیم  يریگ  رظن  رد  هدنروآ  دیدپ  دجوم و  اب  ار  هدیدپ  دوجوم و  نیب  تبـسن 

ماگنه  رد  نآرق  يراق  هکنیا  رگید  بلطم  تسا . قح  سدقا  تاذ  تمحر  نامه  نآ  تسین و 
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ای رما و  رب  لمتـشم  هک  دومن  توالت  ياهیآ  هاـگ  ره  و  تسا ، وا  باـتک ، نیا  رد  اـهباطخ  زا  دوصقم  هک  دـشاب  هجوتم  دـیاب  نآرق  تئارق 
دیعو دعو  رد  نینچمه  هدش و  هتشاد  زاب  راک  نآ  زا  ای  هدش و  رومأم  رما  نآ  ماجنا  هب  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  وا  هک  دنادب  دیاب  تسا  ییهن 

سدقا تاذ  دشاب  یلاعتقح  يدونشخ  ناوضر و  عبات  هک  ار  سک  نآ  ره  هتشگ و  لزان  تما  ۀمه  تیاده  يارب  نآرق  هک  ارچ  اهنیا . ریغ  و 
طارـصب و  درب ، دـهاوخ  رون  يوسب  جراـخ و  یکیراـت  زا  ار  اـهنآ  نآرق  لوقب  دوب و  دـهاوخ  نومنهر  باوص  تمالـس و  ياـههار  هب  قـح 

ناراگزیهرپ يارب  تمحر  تیاده و  نامدرم و  یئانیب  تریصب و  ۀیام  اهـشنیب و  باتک  نیا  نآرق  لوقب  نوچ  درک ، دهاوخ  تیاده  میقتـسم 
. دنادب باتک  نیا  ياهباطخ  دوصقم  بطاخم و  ار  دوخ  تسیابیم  ياهدنناوخ  ره  سپ  هدوب  روظنم  نیدب  باتک  نیا  لوزن  هک  لاح  تسا ،

رگا سپ  دنکیم  توالت  هک  دشاب  ياهیآ  اب  بسانم  شلاح  و  دـنک ، رییغت  شلاح  تایآ ، فالتخا  اب  ناسنا  هک  تسنیا  زا  ترابع  رثأت ، اما  و 
ره اب  هصالخ  و  ددرگ ، نامداش  دیامن  تئارق  ار  تمحر  تایآ  هاگ  ره  و  دیرگب ، سرت  زا  ددرگ و  نوزحم  دـیامن  توالت  ار  باذـع  تایآ 

. دوش ادیپ  شیارب  نآ  اب  بسانم  یلاح  و  دریگب ، دوخب  ار  هیآ  نامه  گنر  ياهیآ 
: دیامرفیم دنوادخ  هک  دنک  تئارق  ار  تایآ  نیا  هک  هاگنآ  سپ 

. ُهوُّلَص َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف ، ُهوُذُخ 
ره و  دریمیم ، دراد  ایوگ  هک  ددرگ  نوزحم  رطاخ و  هدیجنر  نانچ  نآ  دیشک ، شخزود  فرطب  سپـس  دینک  شریجنز  رد  ار و  وا  دیریگب 

هاگ 
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: دیامرفیم ادخ  هک  دیامن  توالت  ار  هیآ  نیا 
. ًاعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
ِه ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ا�ل 

. دزرمایب ار  ناهانگ  ۀمه  دنوادخ  هک  دیدرگن  دیماان  ادخ  تمحر  زا 
اصوصخ قح ، سدقا  تاذ  تافص  ءامسا و  تئارق  ماگنه  رد  دنک و  زاورپ  دهاوخیم  یلاحـشوخ  زا  ایوگ  هکنانچ  ددرگ  رورـسم  نامداش و 

یتایآب هک  یماگنه  و  دیامن ، عوضخ  وا  ۀلالج  ءامـسا  لباقم  رد  دنک و  کچوک  ار  دوخ  باقعلا ، دـیدش  لثم  وا  هیلالج  تافـص  ءامـسا و 
ار شتوص  درادیم  نایب  کیرـش  رـسمه و  دنزرف و  نتـشاد  لثم  دناهداد  قح  سدـقا  تاذـب  هک  یئاوران  ياهتبـسن  رافک  لوق  زا  هک  دـسریم 
زا ایوگ  هک  ياهنوگب  دوش  نایامن  شاهرهچ  رد  یگتـسکش  راسکنا و  راثآ  دوشیم و  لـجخ  راسمرـش و  هک  یـسک  نوچمه  دـنک و  هاـتوک 

. دریمب هک  تسا  کیدزن  یتبسن  نینچ  رطخ 
هک هاگنآ  و  ددرگ ، نوزحم  كانمیب و  دوش  هدرب  نآ  باذـع  عاونا  خزود و  مان  نوچ  و  داش ، دـیآ  نایمب  نآ  فاصوا  تشهب و  مان  نوچ  و 

هداهن و تنم  وا  رب  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دنادرگ و  رهاظ  اهنآ  ماقم  لیصحتب  ار  دوخ  ۀقالع  لیامت و  دیآ  نایمب  یمان  ادخ  ءایلوا  نیبرقم و  زا 
هک دسرتیم  ایوگ  هک  ياهنوگب  دیامن  رافغتسا  دوش  هدرب  یمان  ناهانگ  یـصاعم و  زا  هاگ  ره  و  دنادرگ ، وا  بیـصن  ار  دوخ  یکیدزن  برق و 

. رگید لئاسم  روطنیمه  و  دشاب ، هدز  رس  وا  زا  هانگ  نآ 
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یبلطم ندروآ  نابز  رب  اریز  دزادرپب ، وگتفگ  تاجانمب و  دوخ  يادخ  اب  لاوحا  نیا  ياضتقمب  تایآ  نیا  تئارق  ماگنه  هک  تسا  نآ  رتهب  و 
رگا هک  الا  و  تسا ، حور  سفن و  بلق و  يارب  لاوحا  نیاب  یباـیتسد  نآرق ، تئارق  زا  یلـصا  دوصقم  و  دوشیم ، لد  رد  نآ  دـیکأت  ثعاـب 

، نابز هب  اهنت 
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شیامرف قبط  تشاذگ ، رثا  کین ، لمع  ماجنا  هب  شیاضعا  حراوج و  رد  لاوحا  نیا  هن  دیدرگ و  مرن  شبلق  هن  یلو  دـیامن ، تئارق  ار  نآرق 
هک دـیمهف  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  زا  ناوـتب  ار  تقیقح  نیا  دـیاش  و  تسا ، هدرمـش  راوـخ  ار  يدـنوادخ  مـیظع  نأـش  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 

: دیامرفیم
. ًاْکنَض ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو 

. دوب دهاوخ  یگنت  تخس و  یگدنز  وا  يارب  دنادرگ  يور  نم  دای  رکذ و  زا  هک  سک  نآ  همجرت :
. دشاب ریذپدنپ  ظعتم و  ءاضعا  حراوج و  ریاس  بلق و  و  مجرتم ، لقع  و  ظعاو ، نابز ، نآرق ، تئارق  ماگنه  هک  تسیابیم  سپ 

منهج سرت  زا  رثأت  الثم  و  هدیـسر ، نآرق  تئارق  ماگنه  رد  دارفا  زا  یـضعب  تکـاله  ةوشغ و  هبوت و  زا  یبیجع  ياـهتیاکح  هنیمز  نیا  رد  و 
هدش ببـس  تشهب ، زا  تراشب  ینامداش و  نینچمه  تسا ، هدید  نایعلاب  ار  نآ  وا  هتـشگ و  فوشکم  وا  رب  خزود  تقیقح  هک  هدش  بجوم 

و تسا ، هدمآ  رد  باقع  باوث و  هب  ناگدنراد  نیقی  ةرمز  رد  هدومن و  هدهاشم  نایعلاب  ار  نآ  هدـیدرگ و  راکـشآ  وا  يارب  نآ  تقیقح  هک 
. رگید لئاسم  روط  نیمه 

رذح رب  ینیبشوخ  اضر و  ةدـیدب  نتـشیوخب  هاگن  زا  و  دـنیبن ، دوخ  يارب  ياهوق  لوح و  چـیه  نآرق  يراق  هک  تسنیا  زا  ترابع  يربت ، اما 
دوخ ادابم  دوشیم  نابرقم  ناحلاص و  زا  يرکذ  هک  هاگنآ  و  ددرگن ، وا  يدنسپ  دوخ  باجعا و  بجوم  شرادرک  لامعا و  زگره  و  دشاب ،

ره و  دشاب ، اهنآ  ءاقل  قاتـشم  دروآ و  رد  اهنآ  ةرمز  رد  ار  وا  شیوخ  تیانع  لضفب و  دنوادخ  هک  دنک  وزرآ  هکلب  دنادب ، اهنآ  ةرمز  رد  ار 
توالت  ياهیآ  هاگ 
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نتـشیوخ رب  باذع  نآ  عوقو  رظتنم  هدروآ و  باسحب  هیآ  نآ  بطاخم  ار  نتـشیوخ  تسا  ناراک  تیـصعم  دـیدهت  تمذـم و  رد  هک  دـنک 

. دشاب
: دیامرفیم درادیم و  نایب  ناراگزیهرپ  نیقتم و  فصو  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا 

. مهناذآ یف  مّنهج  ریفز  ّنا  اّونظ  مهبولق و  عماسم  اهیلإ  اوغصا  فیوخت  ۀیآب  اوّرم  اذا  و 
شتآ ياههلعـش  يادص  ایوگ  هک  ناسنادـب  دـنهدیم  ارف  نآب  لد  شوگ  تسه  نآ  رد  يدـیدهت  فیوخت و  هک  دنـسر  ياهیآب  هک  هاگنآ  و 

هب وا  یکیدزن  برق و  ببـس  هیور  نیا  دـید ، رـصقم  لامعا  همه  رد  ار  شـسفن  دوب و  نینچ  شلاح  رگا  و  تسا . اهنآ  ياهـشوگ  رد  خزود 
فطل وا  رب  قح  سدـقا  تاذ  دـنیبب  رود  ار  دوخ  یکیدزن  برق و  لاح  رد  هک  سک  نآ  سپ  دوشیم . شراگدرورپ  يدونـشخ  تیاـضر و 

زا يرود  دعب و  رد  هک  سک  نآ  و  دباییم ، تسد  یکیدزن  برق و  زا  يرتالاب  ۀجردب  هلیـسونیدب  دزاس و  كانمیب  فئاخ و  ار  وا  هدومن و 
. دزاسیم رترود  ار  وا  هتشگ و  وا  بیرف  ببس  رطاخ ، تینما  نیمه  دیامن  روصت  واب  کیدزن  ار  دوخ  دنوادخ 

دونـشب قح  سدقا  تاذ  دوخ  زا  ار  مالک  هک  اجنادب  ات  دشاب  نتفر  الاب  یقرت و  لاح  رد  مادم  نآرق  تئارق  رد  هک  تسنیا  زا  ترابع  یقرت  و 
: دومرف ترضح  هک  يدینش  میتشاد  نایب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  رد  هکنانچ 

تسا هجرد  هس  نآ  نیرتنیئاپ  هک  تسا  فلتخم  تئارق  تاجرد  اریز  مدینش ، شاهدنیوگ  زا  ار  هیآ  نآ  هک  مدومن  رارکت  ار  هیآ  نآ  ردقنآ 
رد دـنکیم  تئارق  وا  رب  ار  نآرق  هداتـسیا و  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دـنک  روصت  نینچ  نآرق  يراـق  هک  تسنیا  زین  نآ  نیرتنیئاـپ  و 

تاذ  هک  یلاح 
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. دش دهاوخ  ادیپ  وا  رد  تساوخرد  و  يراز ، لیامت و  و  لاؤس ، هاوخان  هاوخ  تروص  نیا  رد  دونشیم ، وا  زا  درگنیم و  واب  قح  سدقا 

زا هبترم  نیا  هک  دنکیم ، تاجانم  وا  اب  شمالک  اب  دیوگیم و  نخـس  وا  اب  ادـخ  هک  دـنک  هدـهاشم  شبلقب  هک  تسنیا  نیا ، زا  رتالاب  ۀـبترم 
. دوشیم ببس  ار  ءاجر  و  تبیه ، و  ءایح ، و  میظعت ، و  مهف ، و  نداد ، ارف  شوگ  تئارق ،

دوخب هجوت  تئارقب و  رظن  زا  ار  وا  رما  نیا  و  دنک ، هدهاشم  ار  تافـص  تاملک ، رد  و  دـنیبب ، ار  ملکتم  مالک ، رد  هک  تسنیا  رترب  همه  زا  و 
زا یتح  دوب ، دهاوخ  وا  شمه  مامت  شدوصقم و  اهنت  و  درادـیم ، لوغـشم  تسا ، نآرق  نآ  ملکتم  هک  شراگدرورپ  زا  ریغ  هک  هچنآ  رهب  و 

ماما هک  تسا  یتلاح  نینچ  زا  و  تسا ، دوهـش  ماقم  رد  قرغتـسم  ایوگ  هک  دوب  دـهاوخ  نانچ  تشذـگ و  دـهاوخ  رد  مه  وا  ناسحا  ماعنا و 
: دیامرفیم دهدیم و  ربخ  مالّسلا  هیلع  قداص 

. نورصبی نکل ال  همالک و  یف  هقلخل  هّللا  یّلجت  دقل  هّللا  و 
. دننیبیمن نانآ  یلو  هدومن  یلجت  شقلخ  يارب  شمالک  رد  قح  سدقا  تاذ  هک  دنگوس  ادخب 

و دراد ، یهلا  هاگرد  ناـبرقمب  صاـصتخا  هجرد  نیا  و  دوب . باـب  نیمه  زا  زاـمن  رد  نآرق  زا  ياهیآ  رارکت  لاـح  رد  ترـضح  نآ  ةوشغ  و 
رخآ ۀبترم  هجرد و  نامه  رد  لماک  تذل  و  تسا . نالفاغ  مدرم و  ریاس  يارب  رتنیئاپ  ۀبترم  و  نیمی ، باحـصا  ۀجرد  نآ ، زا  رتنیئاپ  ۀبترم 

. دنکیمن رایتخا  لاح  نیا  رب  ار  یلاح  چیه  هک  تسا  یلاح  نینچ  بحاص  تسا و 
توالت  ار  نآرق  نم  تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن  ءامکح  زا  یضعب  زا  و 
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و مونـشیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  زا  ایوگ  هک  مدومن  توالت  ياهنوگب  هک  هاگنآ  ات  متفاییمن ، نآ  رد  یتوالح  یلو  مدومنیم ،

شیب لزنم  کی  دیسر  باطخ  هک  دوب  هبترم  نیا  زا  سپ  مونشیم  لیئربج  زا  ار  نآ  ایوگ  هک  هاگنآ  ات  مدومن  توالت  و  مدومن ، توالت  زاب 
. مرذگ رد  نآ  زا  مناوتیمن  رگید  هک  هتشگ  مبیصن  یتمعن  تذل و  لاح  نیا  زا  مونشیم و  شملکتم  زا  ار  نآ  نآلا  و  تسا ، هدنامن 

هک دوشیم  بجوم  اریز  دومن  ار  رما  ود  نیا  تیاعر  زامن  رد  ناوتیمن  میتشاد  نایب  الـصفم  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنادـب  مهفت ، رکفت و  اـما  و 
. دریگ ماجنا  مهفت  رکفت و  دوشن  دراو  یللخ  زامن  تروصب  هک  ياهنوگب  دیاب  اذل  و  دوش ، جراخ  زامن ، تروص  زا  رازگ  زامن 

[ دمح ةروس  ریسفت  زا  ياهصالخ  نایب  رد  ]

هراشا

، میشاب هتشاد  ياهراشا  هدش  دراو  دیحوت  و  ردق ، و  باتکلا ، ۀحتاف  ياههروس  ریـسفت  رد  هک  هچنآب  الامجا  هک  تسین  تبـسانم  یب  اجنیا  رد 
هیلع قداص  ماما  زا  میئوگیم : ِمیِحَّرلا * ِن�مْحَّرلا  ّللا 

�
ِه ِمِْسب  هب  تناعتسا  اب  سپ  دوشیم ، تئارق  هناگجنپ  ياهزامن  رد  ابلاغ  هروس  هس  نیا  اریز 

هدیسر ترضح  نآ  زا  دشاب و  رادقمیب  کچوک و  يرما  نآ  یپ  رد  هک  دنچ  ره  امنم  تلفغ  ّللا *
�

ِه ِمِْسب  نتفگ  زا  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا 
رکـش و رب  وا  هجوت  بجوم  ات  دنک  ناحتما  دنیاشوخان  يرما  هب  ار  وا  ادـخ  دـنک  ّللا *

�
ِه ِمِْسب  نتفگ  كرت  ام  نایعیـش  زا  سک  ره  دومرف : هک 

. ددرگ شریصقت  راثآ  وحم  و  ءانث ،
شرس داتفا و  سپ  دومن  تلفغ  ّللا *

�
ِه ِمِْسب  نتفگ  زا  نتسشن  ماگنه  مالّسلا  هیلع  یلع  الوم  رضحم  رد  نایعیـش  زا  یکی  هک  هدمآ  رابخا  رد  و 

هدـمآ هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  ثیداحا  هماع  رابخا  ام و  رابخا  رد  و  دوب ، ّللا *
�

ِه ِمِْسب  كرت  رطاخب  نیا  دومرف : واب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسکش 
. تسا
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هدـمآ میرک  نآرق  رد  و  دـش ، هداد  زیمت  دوبعم  زا  دـباع  ءاب ، ریز  ۀـطقن  هب  تشگ و  رهاظ  یتسه  دوجو  ءاب »  » هب هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  و 

: هک تسا 
. ٍنِیبُم ٍبا�تِک  ِیف  ّلِإ 

�
ا ٍِسبا�ی  ا�ل  َو  ٍبْطَر  ا�ل 

تسه نآرق  رد  هکنیا  رگم  تسین  یکشخ  رت و  چیه 

[ نآ فورح  و  ّللا *
�

ِه ِمْسِب  نایب  رد  ]

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما - زا  و 
رد هچنآ  تسه و  ِمیِحَّرلا  ِن�مْحَّرلا  ّللا 

�
ِه ِمِْسب  رد  تسه  هحتاف  ةروس  رد  هک  هچنآ  ره  و  تسه ، هحتاـف  ةروس  رد  تسه  نآرق  ۀـمه  رد  هچنآ 

* ّللا
�

ِه ِمِْسب  ءاـب  ریز  ۀـطقن  نم  تسه و  ءاـب  ۀـطقن  رد  تسه  ءاـب  رد  هک  هچنآ  و  تسه ، ّللا *
�

ِه ِمِْسب  ءاـب  رد  تسه  ِمیِحَّرلا * ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 
، رابخالا یناعم  دیحوت و  یفاک و  رد  تسا و  وا  یئالاو  ءانس و  نیس »  » و يدنوادخ ، ینـشور  ءاهب و  ءاب »  » هک هدمآ  رگید  ربخ  رد  و  متـسه ،

بحاص تسا . یلاعتیراب  يراوگرزب  دـجم و  میم »  » و وا ، ءانـس  نیـس »  » و ءاهب ، ءاب »  » هک هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یـشایع  زا 
دنتسه دامتعا  دروم  یگلمج  هک  دوخ  دیناسا  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  یمق  ریـسفت 

هدمآ تروص  نیمهب  يرگید  قیرط  زا  دیحوت  رد  و  تسا ، هدـمآ  ادـخ  کلم  ادـخ ، دـجم  ياجب  یلو  هدومن ، تیاور  ار  بلطم  نیمه  لثم 
. تسا

يارب ادـخ  هک  يزیچ  لوا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دوخ  دانـساب  دـیحوت ، باـتک  بحاـص  زاـب  و 
ثیدح ارم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شدج  زا  شردپ  زا  مردپ  دیامرفیم : هکنیا  ات  دوب ، مجعم  فورح  دـیرفآ  شقلخب  تباتک  شزومآ 

قح ترـضح  هوکـش  هولج و  تجهب و  ءاب  و  يدـنوادخ ، ياهتمعن  ءالآ و  فلا  دومرف : ث ، ت - ب - فلا - ةرابرد  ترـضح  نآ  هک  دومن 
س »  » دومرف هکنیا  ات  تسا  یلاعت 
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. ثیدح رخآ  ات  تسا  تمایق  زور  رد  ادخ  کلم  میم  و  راگدرورپ ، یئالاو  هّللا و  ءانس 

. تسا هدومن  ریسفت  ادخ  کلمب  ار  نآ  هک  هدمآ  میم »  » ریسفت رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا  باتک  نامه  رد  و 
ود ره  رد  دمح ، ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  یتیاور  هدیسر و  دجبا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  یتیاور  رد  و 

. تسا هدش  هتسناد  يدنوادخ  کلم  زا  هیانک  میم »  » تیاور
زا یـضعب  رد  هک  تسا  هتـسناد  يدنوادخ  ياهتمعن  ءالآ و  زا  هیانک  ار  فلا  هدیـسر ، هّللا  ۀلالج  ظفل  فورح  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  زاب  و 

دمحم و نیفلاخم  زا  هیانک  ار  ءاه  و  تیالو ، هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  مازلا  زا  هیانک  ار  مال  و  تسا ، هدش  تیالو  تمعن  هب  دـیقم  تمعن ، اهنآ 
تـسا خزود  رد  یهاـچ  هک  هیواـه  زا  هیاـنک  یـضعب  رد  و  خزود ، ساره  لوه و  زا  هیاـنک  یـضعب  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لآ 

. تسا رهاظ  هکنانچ  تسا  یکی  اهنیا  ۀمه  زا  دارم  و  دناهتسناد ،
تافص زا  تفص  شش  فلا »  » رد دومرف  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دوخ  دانساب  وا  یبلعث و  ریسفت  زا  یـسربط  میوگیم 

لداع و دنوادخ  هک  ءاوتـسا ، رگید  تسا  فورح  ۀمه  ادتبا  مه  فلا  و  تسا ، اههدیرفآ  ۀمه  ادتبا  دنوادخ  اریز  ادتبا ، یکی  تسا ، یئادـخ 
ادـخب قلخ  هکنیا  رگید  درف ، مه  فلا  تسا و  درف  مه  ادـخ  هک  دارفنا ، رگید  دـشابیم ، تسار  اتاذ  مه  فلا  و  تسا ، متـس  ملظ و  زا  رودـب 

فلا تسا و  نینچ  مه ، فلا  تسا ، اهنآ  زا  زاینیب  وا  دنتـسه و  وا  دـنمزاین  یگلمج  و  ددرگیمن ، لصتم  قلخب  ادـخ  یلو  دـنوشیم  لصتم 
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هکلب  دوشیمن  یفرح  چیهب  لصتم 
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عمج رد  وا  و  دنوشیم ، لصتم  واب  ناگدنب  هک  تسا  نینچ  مه  دنوادخ  و  تسا ، فورح  ۀیقب  زا  يادـج  وا  دـنوشیم و  لصتم  واب  فورح 
لثم مه  قیاقدلا  زنک  باتک  رد  تسا  قلخ  تفلا  ببـس  مه  راگدرورپ  و  هدش ، هتفرگ  تفلا  زا  فلا  يانعم  و  تسا ، ادج  شقلخ  زا  تافص 

. تسا هدمآ  تیاور  نیا 

[ دراد یملاع  دوخ  يارب  ملاوع  ریاس  لباقم  رد  مه  فورح  هک  انعم  نیا  نایب  رد  ]

دوخ يارب  ملاوع ، ریاس  لابق  رد  مه  فورح  هک  دوشیم  هتسناد  هدیسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  رگید  رابخا و  نیا  زا  میوگیم 
قولخم رب  ءاب  دراد و  دوجولا  بجاو  رب  تلالد  ایوگ  هک  تسناـنچ  فلا  و  تسا ، ملاوع  رگید  بیترت  اـب  قباـطم  نآ  بیترت  دراد و  یملاـع 
هدـیدرگ هّللا » ءاهب   » هب ریبعت  نآ  زا  اذـل  دـنکیم و  تلالد  دـشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ام  ربمایپ  رون  هک  لوا  رون  لوا و  لقع  نامه  هک  لوا ،

تقد ءاهب  ياـنعم  رد  رگا  هکلب  تسا ، راـگدرورپ  لاـمج  روهظ  زا  تراـبع  لوا  قولخم  و  تسا ، لاـمج  نسح و  ياـنعمب  ءاـهب  اریز  تسا ،
، مود ۀـبترم  و  تسا ، اهنآ  عماج  و  لالج ، لامج و  اب  يواسم  تقیقح ، نیا  هک  تسا ، راقو  تبیه و  اب  رون  زا  ترابع  نآ  هک  مینیبیم  مینک 
تعفر و يانعمب  دـهجیم و  هک  تسا  یقرب  ینـشور  ياـنعمب  تغل  رد  ءانـس  و  تسا ، هدـش  ریـسفت  هّللا » ءانـس   » هب هک  تسا ، نیـس »  » ۀـبترم

هدش کلم »  » هب ریـسفت  و  دنکیم ، تیاکح  ناکما  ةرئاد  زا  هک  تسا  میم »  » ۀـبترم موس ، دراد ، یلک  سفن  ۀـبترم  رب  تلالد  و  تسا ، یئالاو 
: وگب یتساوخ  رگا  تداهش ، کلم و  ملاع  و  سفن ، ملاع  و  لقع ، ملاع  تسا  ات  هس  ملاوع  نیا  ربانب  تسا ،

. هّللا مسب  فورح  هب  عجار  دوب  یبلاطم  نیا  توسان . توکلم و  و  توربج ، ملاع 

هّللا ۀفیرش  ۀملک  يانعم  رد 

تسا  یتیاور  یکی  تسا ، هدمآ  هّللا  مسب  تاملک  ریسفت  رد  هچنآ  اما  و 
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هّللا مسب  ياـنعم  زا  ارم  نینمؤـملا  ریما  يا  تفگ  داتـسیا و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  يدرم  هـک  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  دـیحوت  رد 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  هد ، ربخ  میحرلا  نمحرلا 

، نآب ناوتیمن  ار  ياهدـیرفآ  قولخم و  چـیه  و  دـهن ، دوخ  رب  ار  مسا  نیا  دـناوتیمن  وا  ریغ  هک  تسا ، دـنوادخ  ءامـسا  زا  مسا  نیرتمیظع  هّللا 
دنکیم و وا  يوس  ور  یقولخم  ره  جئاوح  اهیراتفرگ و  ماگنه  رد  هک  یـسک  نآ  ینعی  هّللا  دومرف : تسیچ ؟ هّللا »  » ریـسفت تفگ  درم  دـیمان ،
رد و  دیامنیم . زارد  وا  يوسب  زاین  تسد  دنکیم و  هجوت  واب  دنیبیم  رمثیب  وا  ياوس  ار  یببس  ره  و  عطق ، اج  همه  زا  ناسنا  دیما  هک  هاگنآ 

تاذ و  دنراد ، وا  يوس  ور  و  ناریح ، وا  رد  قلخ  هک  يدوبعم  ینعی  هّللا  هک  دیامرفیم  هدیسر  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هک  رگید  یتیاور 
. دشابیم بوجحم  دیآ  مهو  هب  هکنیا  زا  روتسم و  دوش ، كرد  ناگدیدب  هکنیا  زا  قح  سدقا 

قلخ هک  يدوبعم  نآ  ینعی  هّللا ، دومرف  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگیم : تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  دـیحوت  باتک  بحاص 
. دنتسه نادرگرس  وا  یگنوگچ  تیفیکب و  ۀطاحا  زا  و  هتشگرس ، ناریح و  وا  تیهام  كرد  زا 

. لجرلا هلا  دیوگیم  دربن  یپ  نآ  فیک  مک و  هب  دوش و  ناریح  يزیچ  رد  یسک  هاگ  ره  برع ، و 
هک تسا  يدوجوم  يانعمب  تغل  رد  هلا »  » و لجرلا . هل  و  دیوگیم : برع  دـیوج  هانپ  يزیچ  ای  یـسکب  میب  سرت و  لاح  رد  ناسنا  هاگ  ره  و 
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. تسا روتسم  هدیشوپ و  قلخ  ساوح  زا 

میحرلا نمحرلا  ریسفت : اما  و 

، نمحر هک  هدمآ  دیحوت  باتک  رد 
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رارق محر  دروم  ار  ام  نامترخآ ، ایند و  نایدا و  رد  هکنآ  ینعی  میحر  و  دـنکیم ، محر  ام  رب  ام  قزر  نتـشاد  ینازرا  اـب  هک  یـسک  نآ  ینعی 
. درک محر  ام  رب  هدومن  ادج  شنانمشد  زا  ار  ام  هکنیاب  و  دومن ، ناسآ  ار  نآ  دینادرگ و  کبس  ام  رب  ار  نید  دهد و 

نمـض رد  دـیحوت  باـتک  رد  و  صوصخب ، نینمؤـمب  میحر  و  قـلخ ، ۀـمهب  نمحر  هک : هدـمآ  تسا  داـمتعا  دروـم  هک  رگید  یتـیاور  رد  و 
، نامحر يرگید  تیاور  رد  و  نینمؤمب . اهنت  دومرف : میحرلا »  » متفگ ملاع ، ۀمهب  دومرف  نمحرلا »  » متفگ دیوگیم  يوار  هک  هدمآ  یثیدـح 

. تسا هدش  ریسفت  دننز ، زاب  رس  وا  تعاطا  زا  اهنآ  هچ  رگ  درادیم  ینازرا  اهنآ  رب  هتسویپ  ار  ناگدیرفآ  يزور  هک  ینابرهم  دنوادخب 
: دومرف هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  زا  نایبلا  عمجم  بحاص  و 

. ترخآ رد  ةدنشخب  ینعی  میحرلا ، و  ایند ، رد  ةدنشخب  نامحر و  ینعی  نمحرلا 
: هک تسا  هدمآ  هیداجس  ۀفیحص  ياهاعد  زا  یکی  رد  و 

. امهمیحر ةرخآلا و  ایندلا و  نامحر  ای 
. صاخ یتفص  يارب  تسا  ماع  یمسا  میحر  و  ماع ، تفص  يارب  تسا  صاخ  مسا  نامحر  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

زا لد  تقر  لوا  دروآـیم ، دـیدپ  تلاـح  هس  اـهناسنا  اـم  يارب  تفـص  نیا  و  تسا ، یناـبرهم  تفوطع و  ياـنعمب  تمحر ، لـصا  میوگیم 
نیا ياضتقم  هک  هچنآ  ماجنا  نآ  زا  سپ  و  واب ، تبـسن  يزوسلد  تقفـش و  سپـس  دریگیم ، رارق  محر  دروم  هک  سک  نآ  لاـح  ةدـهاشم 
نامه هدـش  عضو  نآ  يارب  محر »  » ظفل هک  یتلاح  نآ  هک  دـسریم  رظنب  نینچ  و  ماعنا ، ناسحا و  زا  تسا  وا  هب  تبـسن  ینابرهم  يزوسلد و 

يدابم  زا  لوا  تلاح  و  تسا ، مود  تلاح 
 345 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

مـشچ زوجت و  هب  هک  تسین  مزال  دـنوادخ ، رب  تفـص  نیا  قالطا  رد  رگید  میتفریذـپ ، ار  نیا  رگا  دـشابیم و  نآ  جـیاتن  زا  موس  تلاـح  و 
دناهتشادنپ نینچ  هکیناسک  هکنانچ  تسا ، دنوادخ  يارب  تفـص  نیا  ۀجیتن  تیاغ و  تابثا  اهنت  نآ  زا  دوصقم  میئوگب  هدش و  لئاق  یـشوپ ،

تبـسن قـح  سدـقا  تاذ  هب  ار  تلاـح  رییغت  نیا  هک  دنتـسناوتیمن  نوـچ  یفرط  زا  و  تسا ، تفـص  نیا  تـقیقح  ءزج  یلد  مرن  تـقر و  هـک 
تیاغ اهنت  دنوادخب  تفص  نیا  تبـسن  زا  هدوب و  زاجم  باب  زا  دنوادخ  رب  میحر  نامحر و  ظفل  قالطا  دنیوگب  هک  دناهدش  نیا  رب  دنهدب ،

تیاغ و رابتعا  تفـص و  نیا  تقیقح  ءاغلا  باب  زا  دـنوادخ ، رب  میحر »  » قـالطا میتفگ  اـم  هک  هچنآ  رباـنب  یلو  تسا ، روظنم  نآ  فدـه  و 
نیا تسا و  ققحت  زا  زاینیب  هک  تسا  ياهیدوجو  يدابم  يدنوادخ ، لاعفا  ریاس  نوچ  مه  راگدرورپ  تمحر  يارب  هکلب  تسین ، نآ  ۀجیتن 

محر و دروـم  تاـنکمم  ۀـمه  نآ  راـبتعاب  هک  تسا  یئاـنعم  ناـمه  تمحر ، تقیقح  نیا ، رباـنب  تسا ، ظاـفلا  نیا  یناـعم  تـقیقح  ناـمه 
، دـشابیم لـالجلا  وذ  ترـضح  ۀـینیع  هقوـلخم  ءامـسا  زا  هک  تسا  میحر  مسا  تقیقح  ناـمه  نآ ، و  دـنریگیم ، رارق  راـگدرورپ  تفوـطع 

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  زا  هکنانچ 
تبحم و هچ  ره  سپ  دوـمن ، میـسقت  قـلخ  نیب  ار  نآ  هدوـمن و  لزاـن  نیمزب  ار  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  تـمحر  دـص  ار  قـح  سدـقا  تاذ 

تبسن تمایق  رد  ات  تشادهگن ، دوخ  يارب  ار  رگید  تمـسق  هن  دون و  و  تسا ، تمـسق  کی  نامه  زا  تسا  ایند  نیا  رد  تفوطع  ینابرهم و 
مایق رابتعاب  میحر ، قالطا  و  وا ، ۀـینامحر  تمحر  شنیرفآ  رابتعاب  لاعتم  دـنوادخ  رب  نامحر  قالطا  نیا  ربانب  دراد ، لوذـبم  شناگدـنب  هب 
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طسبنم  دوجو  ۀضافا  زا  ترابع  شتینامحر  تمحر  سپ  لولح ، مایق  هن  رودص ، مایق  مهنآ  تسا ، قح  سدقا  تاذ  هب  تمحر ،
 346 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

قح سدـقا  تاذ  هیمیحر  تمحر  و  تسا ، وا  تمحر  هتفای  یتسه  دوجو و  هچنآ  و  وا ، تیناـمحر  ناـمه  وا  داـجیا  و  تاـقولخم ، عیمج  رب 
تینامحر نیا ، ربانب  تسا ، ترخآ  رد  اهنآب  باوث  شاداپ و  ءاطعا  ایند و  رد  شنمؤم  ناگدنب  هب  تبـسن  لامک  تیاده و  ۀـضافا  زا  ترابع 

وا تیادـه  هک  وا  تیمیحر  یلو  دریگیم ، رب  رد  ار  دـب  کـین و  هک  تسا  یماـع  ۀلئـسم  دوـشیم  لـماش  ار  داـجیا  ۀلئـسم  هک  یلاـعت  قـح 
و دوشیمن ، قالطا  تاقولخم  تمحر  رب  دنکیم  تلالد  ماع  ۀقلطم  تمحر  رب  هکنیا  تهج  زا  نامحر  و  دراد ، نینمؤمب  صاصتخا  دشابیم 
تمحر و رب  نآ  قـالطا  تسا ، دـیقم  یـصاصتخا و  هکنیا  تهج  زا  هیمیحر  تمحر  یلو  تسا ، یلاـعت  قح  ترـضح  صئاـصخ  ۀـلمج  زا 
، درگنب تسا  یلاعت  قح  ترضح  داجیاب  نآ  مایق  هک  تهج  نیا  زا  ملاعب  هک  سک  نآ  سپ  درادن ، یعنام  تسا  تاقولخم  نیب  هک  یتفوطع 

داجیا رابتعاب  ملاعب  هک  رگا  و  دـید ، دـهاوخن  يرگید  زیچ  شتمحر  و  نامحر ، دـنوادخ  زج  جراخ  رد  هدومن و  رظن  وا  تینامحر  هب  اـیوگ 
. دید دهاوخن  يرگید  زیچ  هدنشخب  نامحر و  دنوادخ  زج  ایوگ  هک  تسا  نینچ  درگنب  قح  سدقا  تاذ  ۀیحان  زا  نآ 

[ تسا هدش  هفاضا  ترخآ  هب  میحر  ایندب و  نامحر  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  انعم  نیا  نایب  رد  ]

ود ره  هک  میناوخیم  ءاعد  رد  زاب  و  دوشیم ، هفاضا  ترخآب  میحر  و  ایندب ، نامحر  دراوم ، یـضعب  رد  هک  تسنیا  هدنام  یقاب  هک  ياهلئـسم 
: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  موصعم  هدش و  هفاضا  ترخآب  مه  ایند و  هب  مه 

. امهمیحر ةرخآلا و  ایندلا و  نامحر  ای 
درادـن و نینمؤمب  صاصتخا  هک  تسا  ياهقلطم  تمحر  زا  ترابع  راـگدرورپ ، ۀـینامحر  تمحر  هک  تسا  تقیقح  نیاـب  هراـشا  لوا ، اـما 

رد  یمود  و  ایند ، رد  یلوا  روهظ  نوچ  و  تسا ، نانمؤم  صاخ  وا  ۀیمیحر  تمحر 
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هب مه  هدش و  هفاضا  ترخآب  مه  ود  ره  هک  مود  تروص  اما  تسا ، هدـش  هفاضا  ترخآب  وا  تیمیحر  و  ایند ، هب  وا  تینامحر  تسا ، ترخآ 
تمحر هوـجو  عـیمج  زا  راـفک  هک  تسین  نینچ  و  دراد ، دوـجو  ارـس  ود  ره  رد  اـهتمحر  نیا  ود  ره  هک  تسا  تـقیقح  نیاـب  هراـشا  اـیند ،

زا اهنآ  ةرهب  اهنآ ، تیاده  يارب  ینامـسآ  بتک  نداتـسرف  ورف  و  ءایبنا ، تثعب  نامیا و  هب  اهنآ  توعد  اریز  دنـشاب ، هدش  مورحم  وا  ۀـیمیحر 
. دناهدومن عیاض  ار  نآ  هتخاس و  مورحم  نآ  زا  ار  نتشیوخ  دوخ  رایتخا  ءوس  رطاخب  اهنآ  و  تسا ، وا  ۀیمیحر  تمحر 

ینخـس تسا  رگـشیاشخب  هدنـشخب و  نآ  میحر و  نامحر و  نآ  زا  ۀمه  تسا  تمحر  هچ  ره  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  هکنیا  رگید  بلطم 
قح تمحر  وترپ  زا  یعاعـش  تقیقح  رد  دوشیم  هدـید  ملاع  نیا  رد  ینابرهم  تفوطع و  تمحر و  زا  هک  هچنآ  اریز  تسا ، هتفگ  حـیحص 
رگا و  دوـب ، دـهاوخ  رتقداـص  رتتسرد و  رگید  سک  رهب  شتبـسن  زا  قـح  سدـقا  تاذ  هب  نآ  تبـسن  و  تسا ، وا  راـثآ  زا  يرثا  یلاـعت و 

ندناسر رد  هشیش  تطاسو  درجمب  ار  غارچ  رون  ام  هک  تسا  نانچ  دوب و  دهاوخ  لیوأت  باب  زا  دش  هداد  تبـسن  وا  ریغب  یتفوطع  تمحر و 
نآ تبسن  و  دیشروخ ، رون  هب  یناشفا  وترپ  قارشا و  نداد  تبـسن  نوچ  مه  ادخ  ریغ  هب  تمحر  تبـسن  هکلب  میهدب ، تبـسن  هشیـش  هب  نآ ،

. تسا دیشروخ  دوخب  قارشا  تبسن  نوچ  مه  یلاعت  قحب 
هک یئاهیراوگان  جایتحا و  اهجنر و  اهدرد و  هکنیاب  دـنکیم  کـش  داـجیا  نمؤم  لد  رد  ثیبخ  سیلبا  هک  دوشیم  هاـگ  هکنیا  رگید  بلطم 
رد نمؤم  رگا  و  دراد ، تافانم  قح  ترـضح  تردـق  تمحر و  لامک  اب  راگدرورپ ، ءایلوا  نینمؤمب و  تبـسن  صوصخب  تسا  ملاع  نیا  رد 

نیا  هک  دیوگب  خساپ 
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نیمه هک  تسین  رداق  دنوادخ  ایآ  هک  دیوگیم  وا  تسین ، تمحر  زج  يزیچ  دراد  نمؤم  يارب  هک  يریخ  بقاوع  هب  تبسن  اهیدب ، رورش و 
نیاب باوج  رد  نآلا  هک  هچنآ  و  دـنامیم . رد  باوج  زا  نیکـسم  نآ  هک  تسا  اجنیا  دـناسرب ؟ واب  اهیراوگان  جـنر و  نیا  نودـب  ار  تاریخ 

: دیامرفیم هک  لاعتم  يادخ  مالک  زا  هک  هنوگنامه  هک  تسنیا  تشذگ  مرطاخب  لاؤس 
. ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  ّلِإ 

�
ا ُُهلِّزَُنن  ا�م  َو  ُُهِنئا�زَخ  ا�نَْدنِع  ّلِإ 

�
ا ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو 

رد قح  سدـقا  تاذ  دوشیم  هدـیمهف  میتسرفن . ورف  نآ  زا  مولعم  ةزادـناب  زج  ام  و  تسا ، ام  دزن  شنئازخ  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  و 
نیا زا  يانثتسم  مه  وا  تمحر  تردق و  هدومن و  دیقم  تمکح  تفصب  ار  تافص  ریاس  یفیک ، رظن  زا  مه  یمک و  رظن  زا  مه  ضیف ، ۀضافا 

دهاوخن دـشاب  وا  تمکح  اب  یفانم  هک  یتفوطع  محر و  شـشخب و  دوج و  چـیه  و  راک ، چـیه  و  شنیرفآ ، چـیه  میکح ، يارب  تسین و  رما 
. دوب

[ يدنوادخ تینامحر  تفص  زا  هدنب  ةرهب  ]

ار شزاین  دراد  ناوت  رد  هک  ياهزادناب  هکنیا  رگم  دراذگن  او  ار  يدنمتسم  چیه  هک  تسنیا  نامحر  تفص  زا  هدنب  ةرهب  هکنیا  رگید  بلطم 
وربآ و ای  لامب و  شیدنمزاین  عفر  رد  و  دنیبب ، دهعتم  وا  زاین  عفر  رد  ار  دوخ  دید  يریقف  رگا  دوخ  رهـش  یگیاسمه و  رد  و  دـنک ، فرط  رب 

دشاب نیگمغ  وا  جایتحا  يدنمزاین و  زا  و  دنک ، کمک  ار  وا  ءاعد  اب  دوب  زجاع  اهنیا  ۀمه  زا  رگا  دنک و  ششوک  نارگید ، دزن  تعافش  ای 
نانآ و  دنک ، محرت  وا  لفاغ  ناگدنبب  هکتـسنیاب  راگدرورپ  ۀیمیحر  تمحر  زا  وا  ةرهب  اما  دنادب . میهـس  وا  تجاح  ای  ررـض و  رد  ار  دوخ  و 

هب و  دـیامن ، توـعد  ادـخب  بضغ - رهق و  اـب  هن  فـطل - یناـبرهم و  داـشرا و  هظعوـم و  اـب  هدـینادرگ و  زاـب  يربـخیب  تـلفغ و  هار  زا  ار 
یهانگ  ره  و  شنزرس ، مشچ  هب  هن  درگنب  تمحر  ةدیدب  ناراکهانگ 
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نآ ندرب  نیب  زا  هلازا و  رد  دراد  ناکما  شیارب  هک  يدح  ات  و  هدش ، بکترم  ار  هانگ  نآ  وا  دوخ  ایوگ  هک  دشاب  نینچ  دز  رس  یسک  زا  هک 

، قح تمحر  راوج  زا  يرود  زا  و  دزاس ، رود  راگدرورپ  بضغ  طخس و  ضرعم  زا  ار  ناراکهانگ  لمع ، نیا  اب  و  دیامن ، ششوک  یعس و 
. دهد تاجن  ار  اهنآ  وا  باذعب  ندش  راتفرگ  و 

هثاغتسا رد  دشاب و  فراع  نادب  و  دسانـشب ، ار  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  جراخ ، رد  ناسنا  هک  تسنیا  تسا  مهم  هچنآ  هکنیا  رگید  بلطم 
نآ و  ادخ ، زا  یتهج  تسا ، تهج  ود  يزیچ  ره  يارب  اریز  هیصخش ، ۀیئزج  تفرعم  دشاب ، هتشاد  هجوت  نآب  روما  ۀمه  رد  قح  سدقا  تاذب 

، زیچ نآ  دوخ  سفن  تهج  رگید  یتهج  و  تسا ، هدروآ  دیدپ  ار  ءیـش  نآ  نآ ، اب  قح  سدـقا  تاذ  هک  تسا  نآ  یهللا  مسا  تهج  نامه 
قح سدقا  تاذب  نآ  اب  دشاب و  هتشاد  تفرعم  نادب  دسانشب و  ار  تهج  نیا  جراخ  رد  ناسنا  هک  تسنیا  هّللا » مسا   » هب تناعتـسا  تقیقح  و 

. دیامن وا  يوس  ور  دنک و  هجوت 
نییعت نودب  ياهروس  ره  يادتبا  رد  ار  هّللا  مسب  تئارق  هدش و  ادیپ  ملع  لها  زا  یـضعب  يارب  هک  یلاکـشاب  هک  تسین  تبـسانمیب  اجنیا  رد 
مـسب نوچ  هک  دـنیوگیم  اهنیا  میئوگ  باوج  دناهتـسنادن  زیاج  هدومن  تئارق  هک  هروس  نآ  زا  ریغ  ياهروس ، دـصقب  ار  نآ  تئارق  ای  نآ ،
تباـث نوچ  دوب ، دـهاوخ  رگید  ةروس  هّللا  مسب  زا  ریغ  ياهروس  ره  رد  هّللا  مسب  نیا  رباـنب  تسه ، هروس  نآ  زا  ياهیآ  ياهروـس  ره  رد  هّللا 
تیاکح دـصقب  هک  دوب  دـهاوخ  هاگنآ  ظاـفلا  نیا  تینآرق  نیعت  هتـشگ و  لزاـن  هّللا  مسب  ياهروس  ره  لوا  رد  تئارب ، ةروس  زجب  هک  هدـش 

هدومن  تئارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  رب  لیئربج  هک  هچنآ 
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اهنآ زا  هک  تسنیا  تایآ  تینآرق  ۀـمزال  نیا  ربانب  و  دوب ، دـهاوخن  نآ  يارب  یتقیقح  دـشاب ، دـصق  نیا  زا  ریغب  رگا  هک  ـالا  و  دریگ ، ماـجنا 
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میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  تئارق  ماگنه  رد  لـیئربج  هک  هچنآ  و  ددرگ ، روظنم  هتـشاد ، اـهنآ  تئارق  ماـگنه  رد  لـیئربج  هک  يدـصق  ناـمه 
هروس نآ  زا  ياهیآ  دـناوتیمن  ياهروس  ره  هّللا  مسب  نیا  ربانب  تسا ، هدوب  هروس  نیا  هّللا  مسب  تقیقح  هدومن ، تئارق  باتکلا  ۀـحتاف  ةروس 

نیا هک  دنکن  صخـشم  دوخ  تین  دصق و  رد  هّللا  مسب  تئارق  ماگنه  رد  نآرق  يراق  هک  هاگ  ره  و  هروس ، نامه  هّللا  مسب  دصقب  رگم  دـشاب 
. تسین نآرق  زا  ياهیآ  هّللا ، مسب  تروص ، نیا  رد  تفگ  ناوتیم  هکلب  دوب ، دهاوخن  هروس  نآ  زا  ياهیآ  تسا  هروس  نیا  هّللا  مسب 

درجمب نآ  تقیقح  و  تسا ، یـصوصخم  تاریثأت  ار  نآ  تسه و  ملاوع  نیا  رد  یقیاقح  ـالک  نآرق ، يارب  هک  تسنیا  اـهنیا  ۀـمه  باوج 
رد هک  تسین  شیب  هیآ  کی  زین  هّللا  مسب  و  درادـن ، نآرق  تیهامب  یطبر  بلطم  نیا  هکلب  تسین ، هدومن  تئارق  لیئربج  ار  نآ  تایآ  هکنیا 

مـسب و  دوشیمن ، نآ  تقیقح  رد  فالتخا  ثعاب  هتـشگ  لزان  ياهروس  ره  اب  هّللا  مسب  هک  بلطم  نیا  و  تسا ، هدش  لزان  ياهروس  ره  لوا 
نامه صوصخم  هّللا  مسب  ياهروس  ره  تئارق  رد  هک  تسین  مزال  و  تسا ، صـالخا  ةروس  هّللا  مسب  ناـمه  ـالثم  باـتکلا  ۀـحتاف  ةروس  هّللا 

دوصقم هروس  نیا  لازنا  لوا  ۀـبترم  ایآ  هک  دوش  نیعم  زین  باتکلا  ۀـحتاف - ةروس  تئارق  ماگنه  رد  دوب  بجاو  هک  الا  و  دوش ، دـصق  هروس 
هتشادن یصاخ  ةروس  تئارق  دصق  هّللا ، مسب  تئارق  ماگنه  رد  رگا  نیا  ربانب  تسا . هتـشگ  لزان  راب  ود  هروس  نیا  نوچ  مود ، ۀبترم  ای  تسا 

نیا و  تشاد ، دهاوخن  یلاکـشا  دومن  تئارق  يرگید  ةروس  سپـس  تفگ  هّللا  مسب  دصق  نیا  اب  دومن و  ياهروس  تئارق  دصق  رگا  ای  دشاب ،
يدصق  فالتخا  لثم  فالتخا 
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. تسا تایهام  نیعت  زا  جراخ  هک  تسا 

هکنیا ای  دـش  لفاغ  تسا  دجـسم  رد  هکنیا  زا  زامن  ماگنه  رد  رازگ  زامن  درف  یلو  تسا  لضفا  دجـسم  رد  زامن  هک  میدرک  ضرف  رگا  ـالثم 
، هدوب دجسم  رد  هکنیا  رد  دسریمن و  شزامنب  يررض  دراذگ  زامن  لاح  نیا  اب  تشادنپ و  دجسم  ریغ  رد  ار  دوخ  تشگ و  هبتـشم  وا  رب  رما 

تایاور رابخا و  زا  هچنآ  هکلب  تفای ، دهاوخن  تسد  دوب  وا  يارب  دجسم ، رد  زامن  ندناوخ  دصق  اب  هک  یباوث  هب  یلب  دوب ، دهاوخن  یلاکشا 
اب و  دوب ، ربخیب  هدیـسر  ارف  ناضمر  هام  هکنیا  زا  یـسک  رگا  هکنیا  لثم  تسا ، رتعیـسو  میتفگ  ام  هچنآ  زا  تین  باـب  رد  هلئـسم  دـیآیم  رب 

. دش دهاوخ  باسح  ناضمر  هام  ةزور  هب  شیاههزور  تفرگ ، هزور  ناضمر  هام  ریغ  ةزور  تین 

« مسا  » ۀملک يانعم  رد 

: میراد نایب  مسا  ریسفت  ةرابرد  ینخس  هک  تسا  بسانم  ثحب  نیا  زا  سپ 
هدیسر راگدرورپ  ءامسا  ثودح  ۀنیمز  رد  هک  يرابخا  و  تسا ، فورعم  رابخا  رد  تسا  هناشن  تمالع و  يانعمب  هک  ۀمس »  » هب مسا  ریـسفت 

نیا رد  يدایز  تایاور  نینچمه  تسا ، رایسب  هدش  دراو  تسا  قح  سدقا  تاذ  يارب  هک  ياهینیع  ءامسا  تابثا  رد  هک  یتایاور  رتاوت و  دحب 
ۀمه هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  تایاور  نیا  زا  و  هدش ، دراو  دنتسه  يدنوادخ  يانسح  ءامـسا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  تیب  لها  هک  باب 

قح سدقا  تاذ  و  تسا ، يدنوادخ  ءامسا  ۀیـضق  همه  همه و  اهنیا  ریغ  ظفح و  و  قزر ، و  قلخ ، و  عادبا ، زا  ملاع ، نیا  رد  دنوادخ  لاعفا 
. تسا هتسناد  دوخ  مسا  ار  هطساو  نآ  هدومن و  رگید  یضعب  شنیرفآ  ۀطساو  ار  تاقولخم  زا  یضعب 

اهاعد  رد  ام  دیآیم و  تسدب  تقیقح  نیا  هیعدا  زا  یضعب  نیماضم  زا  هکنانچ 
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: میناوخیم
. لابجلا هب  تقلخ  يذلا  کمساب  رحبلا و  هب  تقلخ  يذلا  کمساب  کلئسا 

. يدروآ دیدپ  ار  اههوک  نآ  اب  هک  تمسا  نآب  و  يدیرفآ ، نآ  اب  ار  ایرد  هک  تمسا  نآب  مهاوخیم  وت  زا 
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هک تسا  لوا  قولخم  نامه  وا  ءامسا  مظعا  و  تسا ، رگید  یضعب  ۀبترم  زا  رتالاب  یـضعب  ۀبترم  هک  تسا  یبتارم  راگدرورپ  ءامـسا  يارب  و 
دبع نبا  دمحم  ام  ربمایپ  رون  اب  لوا  قولخم  نیا  تایاور ، رابخا و  زا  یـضعب  کمک  اب  هک  تسا  وا  ریغ  نیب  قح و  سدقا  تاذ  نیب  ۀطـساو 

. دراد قابطنا  دنتسه  دحتم  وا  اب  تینارون  نیا  رد  هک  ترضح  نآ  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا 
: میراد نایب  هدیسر  بلطم  نیا  تابثا  رد  هک  یتایاور  زا  یضعب  هک  تسین  تبسانمیب  و 

: دومرف ترضح  دش ، لاؤس  هّللا » مسب   » ریسفت زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هک  هدش  تیاور  دیحوت  باتک  رد  هلمج  زا 
يراذگ تمالع  دشاب  وا  تدابع  هک  دنوادخ  ياههناشن  زا  یتمالع  هناشن و  هب  ار  دوخ  ینعی  هّللا » مسب  : » دیوگیم هک  یـسک  نخـس  يانعم 

. تمالع هناشن و  ینعی  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ ۀمس »  » متفگ دیوگیم  يوار  مدومن ،
ةرهوج هنک و  هک  یتیدوبع  تسا ، هتفای  تسد  یلاعت  قح  تیدوبع  ماـقمب  عقاو  رد  دزاـس  ققحم  ار  ۀیمـست  تقیقح  هک  سک  نآ  میوگیم 

، ءاجتلا لاؤس و  و  تیلباق ، و  تیعبت ، تسا و  ءانف  تیدوبع ، اریز  تسا ، نآ  رهظم  تیبوبر و  ۀـناشن  نآ  و  تسا ، يراگدرورپ  تیبوبر و  نآ 
، ماصتعا و 
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ربانب تسا ، نآ  زورب  روهظ و  ۀنیمز  و  یمود ، رهظم  یلوا  و  ریثأت ، و  دادما ، و  داجیا ، ءاطعا و  و  ششخب ، و  دوج ، تسا و ، لامک  تیبوبر  و 

تیبوبر ریثأت  زا  هک  هچنآ  هب  تقیقح  رد  دنزب  تمالع  دشاب  ءانف  رقف و  تاهج  نامه  هک  یگدنب  ياههناشن  هب  ار  شـسفن  هک  سک  نآ  نیا 
. تسا هتفای  تسد  هدومن  هدارا 

دوخ باجح  دوخ  دنیبب ، دشاب و  لئاق  یتردق  هوق و  لوح و  دوخ  يارب  ینعی  دـنزب  تمالع  دوخ  یناسفن  ياههناشن  اب  ار  دوخ  هک  یـسک  و 
يارب هک  تسا  یبیکرت  یجوز  دوجوم ، نکمم  ره  يارب  هکنیا  بلطم  نایب  تسا ، هدـش  شراـگدرورپ  وا و  نیب  باـجح  وا  سفن  و  هتـشگ ،

داـجیا و تهج  ناـمه  هک  شراـگدرورپ  زا  یتـهج  تسا ، تهج  ود  ینکمم  ره  صاـخ  دوجو  يارب  ینعی  تسا ، یتیهاـم  دوـجو و  زین  نآ 
زا وا  شیادـیپ  تهج  زا  رگا  هک  تسا ، وا  تیهام  تینانا و  نامه  هک  وا  دوخ  سفن  زا  یتهج  و  دـشاب ، قح  ترـضح  ۀـیحان  زا  وا  شیادـیپ 

هجوت تقیقح  نیاب  رگا  دـهدیم  ماجنا  يراک  هک  یـسک  و  دوب ، دـهاوخ  مدـع  ءاـنف و  مود  تهج  نیا  مینک  رظن  عطق  قح  ترـضح  ۀـیحان 
وا یلاعت  قح  ترـضح  داجیا  تهج  زا  همه  همه و  شاهوق  لوح و  و  تسین ، يرگید  زیچ  زاین  رقف و  زج  وا  دوخ  تهج  زا  هک  دشاب  هتـشاد 

، رما نیمه  و  هدومن ، يراذگ  تمالع  دشاب  وا  دوخ  ءانف  رقف و  نامه  هک  يدنوادخ  ياههناشن  زا  ياهناشن  هب  ار  دوخ  تقیقح  رد  دشابیم  ار 
هچنآب یبایتسد  لیـصحت و  رد  دـنیبب ، ءانف  رقف و  هکلب  یناف ، ریقف و  ار  دوخ  وا  هاگ  ره  رگید ، ترابعب  تسا ، یئادـخ  ياههناشن  زا  ياهناشن 

. تشاد دهاوخ  هجوت  وا  ءامسا  ادخب و  تسا  نآ  یپ  رد  هک 
تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیحوت ، و  یفاک ، باتک  رد  رگید  تیاور 
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هب هکنیا  نودب  ظفل  اب  و  دوش ، هتفرگ  راکب  یتوص  هکنیا  نودـب  فورح  اب  دـیرفایب  یمـسا  قح  سدـقا  تاذ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش 

گنر هک  یگنر  اب  و  دیاین ، رد  فصو  هب  هک  یهیبشت  اب  دشاب و  هتـشاد  یمـسج  دـسج و  هکنیا  نودـب  صخـش  اب  دـیآ و  رد  نتفگ  قطن و 
هتـشاد هدیـشوپ  ار  وا  يزیچ  هکنیا  نودـب  ناهنپ  رودـب و  ياهدـننک  مهوت  ره  سح  زا  و  تسین ، نآ  يارب  يدـح  فارطا و  داعبا و  هدـشن و 

نآ زا  مسا  هس  دوبن  يرگید  زا  لبق  نآ  ءازجا  زا  کیچیه  هک  دوب  ءزج  راهچ  لماش  هک  دینادرگ  یمامت  مات و  ۀملک  ار  مسا  نآ  سپ  دشاب ،
ۀنازخ رد  هدیشوپ و  ریغ  زا  هک  تسا  یمسا  نامه  نآ  و  تشاد ، هدیشوپ  یفخم و  ار  یکی  دینادرگ و  رهاظ  اهنآب  قلخ  زاین  رطاخب  ار  ءامسا 

زا کی  ره  يارب  قح  سدقا  تاذ  و  تسا ، یلاعت  هّللا »  » نآ تسا  رهاظ  هکنآ  دندش و  راکشآ  هک  ییاهمسا  نیا  سپ  تسا ، يدنوادخ  ملع 
اهنآ زا  یکیب  بوسنم  یلعف  ره  هک  مسا  یس  ینکر  ره  يارب  دعب  دوشیم  نکر  هدزاود  اعمج  هک  دومن  مار  رخـسم و  نکر  راهچ  اهمان  نیا 

هنـس و ال هذخأت  ال  مویقلا ، یحلا ، روصملا ، ءرابلا ، قلاخلا ، سودقلا ، کلملا ، میحرلا ، نمحرلا ، زا : دـنترابع  ءامـسا  نآ  هک  دـیرفایب  تسا 
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، يرابلا نمیهملا ، نمؤملا ، مالّسلا ، رداقلا ، ردقملا ، میظعلا ، یلعلا ، ربکتملا ، رابجلا ، زیزعلا ، میکحلا ، ریصبلا ، عیمـسلا ، ریبخلا ، میلعلا ، مون ،
. ثراولا ثعابلا ، تیمملا ، ییحملا ، قازرلا ، میرکلا ، لیلجلا ، عیفرلا ، عیدبلا ، ئشنملا ،

ناکرا ۀلزنمب  هناگهس  ياهمان  نآ  و  هناگهس ، ءامسا  نآب  بوسنم  ءامسا  نیا  هک  مسا ، تصش  دصیس و  ات  دنوادخ  يانـسح  ءامـسا  رگید  و 
: دیامرفیم هک  تسا  دنوادخ  نخس  نامه  نیا  تسا و  بوجحم  هدیشوپ و  مسا  هس  نیا  هب  نونکم  مسا  کی  نآ  و  دنتسه ، اهنیا 
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. �ینْسُْحلا ُءا�مْسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  ا�م  ایَأ  َن�مْحَّرلا  اوُعْدا  َِوأ  ّللا 

�
َه اوُعْدا  ُِلق 

. وکین ياهمان  تسا  وا  يارب  سپ  دیناوخب  هک  ار  مادک  ره  ار ، نمحر  دیناوخب  ای  ار  هّللا  دیناوخب  وگب 
دارم دروآ و  دیدپ  ار  نآ  دنوادخ  هک  دوب  یقولخم  نیلوا  هک  دشابیم  دمحم  رون  نامه  ینیع  مسا  نیا  زا  دارم  تفگ  ناوتب  دـیاش  میوگیم 

و درجم ، حور  ملاـع  یکی  هک  دـشاب  نآ  ۀـثالث  ملاوع  نآ  يرهاـظ  ءزج  هس  زا  دوصقم  و  نآ ، تیهلا  تهج  نآ  نوـنکم  نوزخم و  ءزج  زا 
راهچ نامه  هناگراهچ  ناکرا  زا  دارم  و  تسا ، تروص  هدامب و  دـیقم  هک  مسج  ملاع  موس  هدـیدرگ و  دـیقم  تروصب  هک  لاثم  ملاع  رگید 

تاقولخم يزور  ملع و  گرم و  یگدـنزب و  لکوم  هک  لیئارزع  و  لیئاربج ، و  لیئاکیم ، و  لیفارـسا ، زا  دـنترابع  هک  دنـشاب  فورعم  کلم 
بوسنم لعف  هک  یمـسا  تصـش  دصیـس و  زا  دوصقم  و  دشاب ، قزر  ملع و  یگدنز و  گرم و  دوخ  ۀعبرا  ناکرا  زا  دارم  هکنیا  ای  دنتـسه ،

رد هک  هچ  ره  الثم  دـشاب ، هناگهس  ملاوع  رد  کلم  راهچ  نآ  تطاسو  هب  قح  سدـقا  تاذ  تاضافا  نامه  تسا ، هناگهدزاود  ناـکرا  نآـب 
هدومن هضافا  لیئاکیم  تطاسوب  قزر  مساب  قح  سدـقا  تاذ  هک  تسا  نامه  نآ  دـشاب  اهنآ  قزر  يزور و  زا  ماسجا  لاثم و  حاورا و  ملاع 

، تسا هدومن  هضافا  ملع  مساب  لیئربج  تطاسوب  هک  تسا  نامه  نآ  دوش ، تفای  تیادـه  ملع و  زا  ملاوع  نیا  رد  هک  هچنآ  نینچمه  تسا ،
ندناریم و ندومن و  هدنزب  هک  ياهکئالم  نیا  تطاسوب  و  قح ، سدقا  تاذ  داجیاب  هناگهس  ملاوع  نیا  رد  هک  یتاریثأت  ۀـلمج  روط  نیمه  و 
و تسا ، هدش  هدیمان  هینیع  ءامـساب  تسا ، تارثؤم  زا  عون  تصـش  دصیـس و  اهنآ  ۀـعومجم  و  دوشیم ، عقاو  دـناهدش  هدرامگ  ملع  قزر و 

فانصا  عاونا ، نیا  زا  کی  ره  تحت  هک  تسا  نکمم 
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لباق ریغ  هّللا  ءامسا  هدش  هتفگ  هک  تسا  رطاخ  نیمهب  دنیآ و  باسحب  ءامسا  ملاع  زا  یگلمج  دشاب و  هتـشاد  رارق  يرامـشیب  دارفا  دایز و 
. دشاب رگید  یضعب  ضرع  رد  یضعب  و  نآب ، طیحم  رگید و  یضعب  قوف  یضعب  هک  تسیابیم  راچانب  و  تسا ، شرامش 

هک نخـس  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ـالوم  دوـصقم  دـیاش  و  تسا ، قـح  سدـقا  تاذ  دـحا و  دـحاو  ناـمه  وا  دراد  هطاـحا  اـهنیا  ۀـمهب  هکنآ  و 
: دیامرفیم

. دمّصلا دحالا  دحاولا  اهنم  طاحا  امب  طیحملا  طیحم و  ءیشب  اهنم  ءیش  ّلک  و  بیقر ، ظفاح و  اهنم  ءیش  ّلکل 
. دشاب بلطم  نیمه 

هک هفیرـش  ۀـیآ  نیا  ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوخ  دانـساب  یفاـک  فیرـش  باـتک  بحاـص 
: دیامرفیم

. ا�ِهب ُهوُعْداَف  �ینْسُْحلا  ُءا�مْسَْألا  ِّلل 
�

ِه َو 
. دیناوخب اهمسا  نآب  ار  وا  سپ  یئوکین  ياهمسا  تسادخ  يارب  و 

: تسا هدومرف 
. ینسحلا ءامسالا  هّللا  نحن و 

. میتسه ام  وکین  ياهمسا  نآ  ادخب  دنگوس 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  دیوگیم : یفاو  باتک  بحاص  زاب  و 
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: هک هدیسر  رگید  تیاور  رد  و  يرون . هّللا  قلخ  ام  لوا 
. یحور هّللا  قلخ  ام  لوا 

نیب ۀطـساو  و  نکمم ، فرط  راوگرزب  نآ  نیا  ربانب  تسا ، هدـش  دای  برقا ، باجحب  ترـضح ، نآ  زا  ناضمر  هام  ياهاعد  زا  یـضعب  رد  و 
و  یلاعتیراب ، ترضحب  لصتم  هک  تسا  تانکمم  ریاس  دوجولا و  بجاو 
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دنادرگ كاپ  یـصاعم  ياهیکیرات  اهترودک و  عیمج  زا  ار  دوخ  رکف  سفن و  تسناوت  یـسک  رگا  نیا  ربانب  تسا ، وا  ۀیحان  زا  هدش  دادما 

ار اهباجح  ریاس  دریگ و  رب  ار  اـههدرپ  نیا  دوخ  حور  هجو  زا  دـیامن و  رود  دوخ  زا  هدـش  ضراـع  وا  رب  هک  یفاـصوا  تـالایخ و  عاونا  و 
زا دنک و  لصتم  اهنآ  حاور  اب  ار  شحور  تفرعم ، نیا  اب  و  دسانـشب ، ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  اهنآ  رون  هک  دـناوتیم  دـنز ، يرانکب 

دنوادـخ دوب - دـهاوخ  نانآ  ءایلوا  ةرمز  رد  و  اهنآ ، کـیدزن  برقم و  نایعیـش  زا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دریگب ، کـمک  اـهنآ  تینارون 
نایب ام  هک  دـشاب  نیمه  مظعا ، مسا  تفرعم  زا  دوصقم  هک  دراد  لامتحا  و  دـنادرگ - دوخ  نمؤم  ءایلوا  عیمج  ام و  بیـصن  ار  یماقم  نینچ 

شیاعد دنوادخ  دومن ، هجوت  ادخب  یتفرعم  نینچ  اب  دوخ  ياهاعد  رد  و  دومن ، ادـیپ  تفرعم  تقیقح  نیاب  ءایلوا  زا  ییلو  رگا  سپ  میتشاد ،
. دیناسر دهاوخ  شاهتساوخب  ار  وا  و  لوبق ، ار 

هّللا مسب  هب  عجار  یبلاطم  نایب  رد 

. دوش مامت  نادب  دوصقم  ات  دوش  نایب  هدیسر  هّللا  مسب  دروم  رد  هک  یبلاطم  یضعب  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد 
نمحرلا هّللا  مسب  هتـشگ ، لزاـن  نامـسآ  زا  هک  یباـتک  ره  لوا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یفاـک  رد 

يدومن تئارق  ار  نآ  هاـگ  ره  و  شاـب ، هتـشادن  یکاـب  يدومنن  هذاعتـسا  هکنیا  زا  سپ  يدومن  تئارق  ار  نآ  هاـگ  ره  و  تسا ، هدوب  میحرلا .
. دش دهاوخ  وت  رپس  ظفاح و  تسا  نیمز  نامسآ و  نیب  هچنآ 

ینخـس نیرتراوازـس  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  ریـسفت  بحاـص  و 
نآ  ةرابرد  دنوادخ  هک  تسا  ياهیآ  نامه  نیا  دوش و  هتفگ  دنلب  تسیابیم  هک  تسا 
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: تسا هدومرف 

. ًاروُُفن ْمِهِرا�بْدَأ  �یلَع  اْوَّلَو  ُهَدْحَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َکَّبَر  َتْرَکَذ  ا�ذِإ  َو 
(. 46 ءارسا - )

. دنزیرگب نآ  زا  هدومن و  تشپ  نانآ  ینک  دای  یئاتکیب  ار  تیادخ  نآرق  نیا  رد  هک  هاگنآ  و  همجرت :
. ددرگیم ملاع  رد  نآ  تاضویف  روهظ  بجوم  رما  نیا  هک  دشاب  نیا  هّللا  مسب  ندناوخ  دنلب  ناحجر  تلع  دیاش  هدش  هتفگ  و 

هدمآ رگید  یتیاور  رد  و  درادیم ، نایب  هحتاف  ةروس  تایآ  رگید  رب  ار  هّللا  مسب  تلیضف  اتحارص  هک  هدومن  لقن  یتیاور  حیحص  رد  خیـش  و 
یتیاور رد  و  تسا . هدش  هتـسناد  ادـخ  باتک  زا  هیآ  نیرت  راوگرزب - رگید  تیاور  رد  و  تسا ، ادـخ  باتک  زا  هیآ  نیرتمیظع  هّللا  مسب  هک 

. دوب دهاوخ  تعامج  ماما  وا  زامن  نایاپ  ات  دوشیم و  راوس  ششود  رب  ناطیش  دیوگن  دنلب  ار  هّللا  مسب  تعامج  ماما  هاگ  ره  هک  هدمآ  رگید 
یّلـص ادخلوسر  دـش  لزان  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ۀـیآ  نوچ  هک  هدومن  تیاور  لسرم  قیرطب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يروباشین  و 

دنتـسه باذـع  زا  نمیا  نم  ۀـیرذ  تفگ  نآ  ندینـش  زا  سپ  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  رب  هیآ  نیا  لوزن  هبترم  نیلوا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا 
ۀفک رد  هک  یماگنه  ترضح  نآ  دش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  میهاربإ  رب  مود  ۀبترم  دش ، هدرب  الاب  سپـس  دننک ، تئارق  ار  هیآ  نیا  هک  یمادام 
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هدرب الاب  زاب  دینادرگ ، مالـس  درـس و  ترـضح  نآ  يارب  ار  شتآ  ادخ  دومن  توالت  ار  هیآ  نیا  دوش  باترپ  شتآ  تمـسب  هک  دوب  قینجنم 
ره زا  وت  تنطلـس  کلم و  هک  ادخب  دنگوس  دنتفگ  نامیلـس  هب  باطخ  هکئالم  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  و  نامیلـس ، رب  رگم  دشن  لزان  دـش و 

الاب  سپس  دش ، لماک  مامت و  تهج 
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نوچ سپ  دنراد ، نابز  رب  ار  هفیرـش  ۀیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دـنیآیم  نم  تما  دوش  هک  تمایق  زور  تشگ و  لزان  نم  رب  هکنیا  ات  دـش  هدرب 
. دوش نیگنس  اهنآ  لامعا  ۀفک  دوش  هداهن  نازیم  رد  ناشلامعا 

نآ نداتسرف  ورف  لازنا و  هک  دوشیم  هدیمهف  نینچ  دش » هدرب  الاب  سپس  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  شیامرف  زا  میوگیم :
هک تسا  نکمم  و  تشادـن ، یئانعم  نآ  ندرب  الاب  رگید  هک  ـالا  و  تسا ، هدوبن  ءاـیبنا  رب  ار  هّللا  مسب  ظـفل  هکئـالم  زا  یکلم  تئارق  درجمب 

: هفیرش ۀیآ  ةرابرد  هکنانچمه  دشاب ، ملاع  رد  نآ  راثآ  تقیقح و  نداتسرف  ورف  لازنا و  نآ ، عفر  و  لازنا ، زا  دارم 
. دش هتشادرب  دمحم  تما  زا  نتشگ  ینارصن  ندش و  يدوهی  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هک  هدش  هتفگ  َمیِقَتْسُْملا » َطا�رِّصلا  اَنِدْها  »

هّللا یّلص  ربمایپ  جارعم  بش  زامن  نایب  رد  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هربتعم  دیناساب  عیارشلا  للع  یفاک و  رد 
، نم ياهباجح  دادعتب  امن و  دوسالا  رجح  يوس  ور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  يا  دومرف  لج  زع و  دـنوادخ  سپـس  دومرف : هلآ  هیلع و 

تفای نایاپ  اهباجح  نوچ  و  تسا ، تفه  مه  اـهباجح  دادـعت  اریز  تسا ، اـت  تفه  تاریبکت  هک  تسا  رطاـخ  نیمهب  يوگ و  ریبکت  ارم 
: دومرف واب  باطخ  دنوادخ  تشگ  غراف  زامن  حاتتفا  ریبکت و  زا  نوچ  سپ  دیامرفیم : هکنیا  ات  امن ، تئارقب  عورش 

: دومرف ترضح  امن  عورش  نم  مساب  سپ  يدیسر  نمب  نآلا 
. ثیدح رخآ  یلا  میحرلا . نمحرلا  هّللا  مسب 

زا  یباوبا  شلها  يارب  رابتعا ، نیاب  مهنآ  ثیدح  نیا  میوگیم 
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نیا هک  تسـالاو  سب  یلاـع و  یتقیقح  ۀیمـست  يارب  هک  تسنیا  دـیمهف  نآ  زا  ناوتیم  هک  یبلطم  نیرتمک  و  دـیاشگیم ، فراـعم  لوصا 
هطبار و هجو  هک  تسا  نکمم  و  تئارق . زاـمن و  ءازجا  ریاـس  نینچمه  دوـشیمن ، لـصاح  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نتفگ  درجمب  تـقیقح 

هتـشادرب دبع و  ءانف  هب  زج  لوصو  هک  دشاب  نیا  هتـشگ  نایب  ثیدح  نیا  رد  هک  قح  سدـقا  تاذـب  لوصو  اب  هّللا  مسب  نتفگ  رد  نذا  قیلعت 
رگم تسین  نکمم  هدنب  يارب  هبترم  نیاب  یبایتسد  دوشیمن و  رـسیم  تسه  ادخ  هدـنب و  نیب  هک  ینارون  یناملظ و  ياهباجح  مامت  ندـش 

قح سدقا  تاذ  ءامـسا  روهظ  يارب  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دـنادرگ ، غراف  یلاخ و  نآ  فاصوا  ءامـسا و  ملاوع و  عیمج  زا  ار  دوخ  هکنیا 
نینچ رد  و  دنکیم ، ادـیپ  تیلها  اصوصخ ، تسا  میحر  نامحر و  هطیح  رد  هک  یئامـسا  روهظ  و  امومع ، تسه  هلالج  ظفل  ۀـطیح  رد  هک 

رد هکناـنچ  ددرگیم  يدـنوادخ  ءامـسا  رهظم  و  عماـج ، حول  و  دـنیبیم ، ققحم  دوـخ  رد  ار  ءامـسا  نیا  قیاـقح  هدـنب ، هک  تسا  یطیارش 
مامت تسا ، ءایبنا  ۀکئالم و  ملعم  و  هّللا ، ۀفیلخ  و  نیملاعلل ، ۀمحر  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  فصو 

نآ حور  هّللا و  مسب  لوزن  تقیقح  تفگ  ناوتب  دیاش  و  تسا ، نتشگ  یهلا  ءانس  قح و  ءاهب  و  هناگهس ، ءامسا  نیا  تیرهظم  راثآ  زا  اهنیا 
نآـب ار  دوـخ  دراد  ناوـت  رد  هک  يدـح  اـت  هک  تسا  راوازـس  دـیوگب  میحرلا  نمحرلا - هّللا  مسب  دـهاوخیم  هک  سک  نآ  سپ  تسا ، نیمه 
هجوت اهنآ  قیاقحب  دوخ  حور  بلق و  اب  ءامـسا ، نیاب  تفرعم  زا  سپ  ناسنا  هک  تسنیا  هیبشت  نیا  ۀبترم  نیرتمک  و  دـنادرگ ، هیبش  ترـضح 
تسین وا  يارب  ياهرهب  هّللا »  » ظفل تقیقحب  ۀبسنلاب  اما  دروآ ، مهارف  ءامـسا  نیا  زا  ياهرهب  دوخ  يارب  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  نیا  و  دنک ،

تیدوبع  نامه  رگم 
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تـسد تقیقح  نیا  هب  ناوتیمن  هوجو  زا  هجو  چیهب  تسین و  تیهولا  تقیقح  تخانـش  ناوت  ار  يدـحا  اریز  لالجلا ، وذ  تاذ  شتـسرپ  و 
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نیا رد  اریز  تسا ، رتالاب  مه  نیا  زا  رما  هکلب  دـنک ، كرد  ار  یئانیب  يانعم  دـناوتیمن  تسا ، یئانیب  ةوق  دـقاف  هک  یـسک  هکنانچمه  تفای ،
تاذلاب بجاو  تاذل ، اب  نکمم  هک  بلطم  نیا  یلو  دبایرد ، ار  نآ  يانعم  وا  دنک و  اطع  واب  ار  یئانیب  ةوق  دنوادخ  هک  درادـن  یعنام  دروم 
. تسا ضقانت  نآ  ضرف  و  دومن ، ار  نآ  دوجو  روصت  ناوتب  هک  تسین  یبلطم  دریگیمن و  قلعت  نادب  تردق  تسا و  لاحم  الصا  دوش 

اما و  دـنادرگ ، لـماک  ار  یگدـنب  تیدوبع و  تقیقح  هک  تسا  نیمه  و  تسا ، وا  رثأـت  ناـمه  یلاـعت  قح  تیهوـلا  زا  هدـنب  ةرهب  نیا  رباـنب 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخلوسر  شیامرف  و  دوب ، دهاوخن  ياهرهب  چیه  نآ  زا  هدنب  يارب  دشاب ، تاذ  بوجو  یتاذ و  ءانغ  هک  تیهولا  تیـصاخ 

: دیامرفیم هک  تسواب ، اهنآ  نیرتاناد  و  ادخب ، تاقولخم  نیرتکیدزن  هک  هلآ 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  ای  و  کیلع ، ءانث  یصحا  انا ال 

. تسا باب  نیمه  زا  کتفرعم . ّقح  كانفرع  ام 
رگید فرط  زا  دشاب و  هتـشادن  وا  ریغ  هب  یتافتلا  چیه  و  دیامن ، قح  سدقا  تاذ  هجوتم  ار  شمه  مامت  هک  تسنیا  مسا  نیا  زا  هدـنب  ةرهب  و 

يرگید زیچ  وا  لاعفا  ءامـسا و  ادـخ و  زج  دوجو  ملاع  رد  و  دـشاب ، هاگآ  تاـهج ، عیمج  رد  تسا  وا  ریغ  هک  هچ  ره  دوخ و  زاـین  رقف و  هب 
. دنکن هدهاشم  شلاعفا  ءامسا و  وا و  سدقا  تاذ  ياوس  يرگید ، تقیقح  و  دنیبن ،

مـشچ یهایـس  زا  تسا  رتکیدزن  ادـخ ، مظعا  مساب  میحرلا ، نمحرلا  هّللا - مسب  هک  هدیـسر  باـب  نیا  رد  يداـیز  راـبخا  هکنیا  رگید  بلطم 
يدیفسب 
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هک تسنیا  تایاور  نیا  زا  دوصقم  نم  نامگب  و  تسه ، باب  نیا  رد  هک  یتایاور  فالتخا  رباـنب  نآ ، یهایـسب  مشچ  يدیفـس  زا  اـی  و  نآ ،

و تسا ، یهلا  ءامـسا  ریاس  عماج  هّللا »  » هکنیاب هجوت  اب  دـشابیم ، نآ  رد  هلالج  ظفل  دوجو  تهج  زا  ءامـسا  نیا  تقیقح  ناـمه  مظعا ، مسا 
و دراد ، ود  نآ  داحتاب  هراشا  هیانک  روطب  تسا  یلوا  نآ  رد  لـخاد  يرگید  نآ  يرگید و  رب  طـیحم  یکی  هک  زیچ  ود  زا  رتکیدزن  هب  ریبعت 

مـسب تقیقح  زا  ترابع  مظعا ، مسا  و  تسا . میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ظفل  هدش  رکذ  هچنآ  هک  تسنیا  ریبعت  نیا  تلع  دوش  هتفگ  هکنیا  ای 
اریز دـنرتکیدزن ، مهب  ظفل  اب  تقیقح  دـشاب ، يرگید  رب  طیحم  یکی  هک  زیچ  ود  زا  یلو  تسین ، یکی  ظفل  اب  هچ  رگ  تقیقح  و  تسا ، هّللا 

. دشابیم هقصالم  باب  زا  یکیدزن  مود  دروم  یکیدزن  و  هلخادم ، یکیدزن  ود  نآ  یکیدزن 
. رعش ندناوخ  يارب  ول  تسا و  هدش  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نتفگ  رد  يدایز  دیکأت  رابخا  رد  و 

يراک يادتبا  رد  ام ، نایعیش  زا  یـضعب  هک  اسب  هچ  دیامرف : یم - مالّـسلا  هیلع  موصعم  هدمآ  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یکی  رد  هلمج  زا 
رثا دزاس و  شهجوتم  یلاعت  قح  ءانث  رکـش و  رب  ات  دزاسیم  راتفرگ  یهورکم  یتحاران و  هب  ار  وا  ادـخ  دـنکیم و  تلفغ  هّللا  مسب  نتفگ  زا 

: دیامرفیم شناگدنبب  باطخ  قح  سدقا  تاذ  دیامرفیم : هکنیا  ات  دیامن  وحم  وا  زا  هدش  ادـیپ  وا  يارب  هّللا  مسب  نتفگ  كرت  زا  هک  یئوس 
یگدنب تیدوبع و  تلذ  یطیارـش  ره  رد  ماهتخاس و  دوخ  دـنمزاین  ار  امـش  یلاح  ره  رد  نم  دـیتسه ، نم  تمحر  هب  دـنمزاین  هکیناسک  يا 

نم  رگا  هک  یتسردب  دینک ، نم  يوس  ور  دیراودیما  نآ  مامتا  هب  دینکیم و  عورش  هک  يراک  ره  رد  سپ  ماهداهن ، امش  رب  ار  دوخ 
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. دنک عنم  نآ  زا  ار  امش  تسناوت  دهاوخن  يرگید  منک  اطع  يزیچ  امشب  هک  منک  هدارا 
ضرع لاؤس و  وا  زا  هک  متسه  یسک  نیرتراوازـس  نم  تسین و  نآ  ءاطعا  رب  تردق  ار  يرگید  منک  عنم  امـش  زا  ار  يزیچ  متـساوخ  رگا  و 

: دیامرفیم هکنیا  ات  دیئوگب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  گرزب  هچ  کچوک و  هچ  يراک  ره  عورش  ماگنه  سپ  دوش ، هدرب  وا  هاگشیپ  هب  زاین 
میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  دیوگب : ادخب  هجوت  صولخ و  اب  سپ  دمآ  شیپ  شیارب  یلکشم  سک  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر 

دش و دهاوخ  هدوشگ  شراک  زا  هرگ  دیـسر و  دهاوخ  دوخ  دوصقم  دارمب و  ایند  نیمه  رد  هکنیا  ای  تسین ، جراخ  لاح  ود  زا  صخـش  نیا 
. تسا رتهب  رترادیاپ و  دشاب  ادخ  دزن  هک  هچنآ  و  دوشیم ، هریخذ  شراگدرورپ  دزن  وا  يارب  هکنیا  ای 
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تقیقح هکلب  تسین  لد  رب  نآ  روطخ  نابز و  اب  هّللا  مسب  ظـفل  نتفگب  اـهنت  ۀیمـست »  » هک دوشیم  هدـیمهف  نینچ  تاـیاور  نیا  زا  میوگیم 
ار شلمع  نیا  قح ، سدقا  تاذ  دیوگب  هّللا  مسب  تایصوصخ  نیا  اب  هک  یـسک  دوشیم و  ققحم  ادخب  هجوتب  حراوج  لد و  فاصتا  هب  نآ ،

رتهب ددرگیم  ناسنا  بیـصن  ترخآ  رد  هک  هچنآ  و  داد ، دهاوخ  واب  ترخآ  رد  ای  ایند و  رد  ای  ار  هیمـست  نیا  ةرمث  و  دومن ، دهاوخن  عیاض 
. تسا رترادیاپ  و 

: هّلل دمحلا  یلاعت  هلوق 

و دروآیم ، نابز  رب  تسا  هدز  رـس  نآ  لعاف  زا  رایتخا  يور  زا  هک  یکین  راک  لابق  رد  ناسنا  هک  تسا  یـشیاتس  ءانث و  زا  تراـبع  دـمح » »
یئابیز  ره  اریز  تسا ، دنوادخ  نآ  زا  تسه  شیاتس  دمح و  هچ  ره  ینعی  هّلل » دمحلا  »
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دمحلا ۀـملک  زا  سپ  هکنیا  و  تسا . وا  ضیف  راثآ  زا  تسه  ملاع  نیا  رد  هک  يریخ  ره  و  وا ، لامج  راثآ  زا  يرثا  دوش  تفای  هک  یلاـمج  و 

هراشا قح  سدـقا  تاذـب  یـشیاتس  دـمح و  ره  صاصتخا  تلعب  ایوگ  راگدرورپ ، ياهمان  زا  يرگید  مان  هن  هدـش  هدروآ  هّللا  سدـقم  ظفل 
لامج و راصحنا  مه  یکی  لامک ، تافص  نیا  ۀلمج  زا  هک  تسا  لامک  تافص  عیمج  عمجتسم  هک  یتاذ  يارب  تسا  مسا  هّللا »  » اریز دراد ،

عمجتـسم هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تسه  یـشیاتس  دـمح و  هچ  ره  هک  دوشیم  نیا  هّلل » دـمحلا   » ۀـلمج ياـنعم  تقیقح  رد  تسا ، وا  رد  ریخ 
نیا زا  دارم  هک  تسنیا  رهاـظ  و  تسا ، وا  يارب  وا و  زا  تسه  ملاـع  نیا  رد  هک  يریخ  لاـمک و  ره  اریز  تـسا ، تاریخ  تـالامک و  عـیمج 

اهانث و عیمجب  ار  قح  سدـقا  تاذ  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  هّلل  دـمحلا  يانعم  نیا  ربانب  تسا  ظفل  نیاـب  شیاتـس  ءاـنث و  داـجیا  ءاـشنا و  هلمج 
. میاتسیم میوگ و  یم - دمح  اهشیاتس 

تسا یلاعتیراب  تاذب  شتشگزاب  عقاو  رد  تسه  ملاع  نیا  رد  شیاتس  انث و  هچ  ره  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هلمج  نیا  رگید  فرط  زا 
یناسحا رطاخب  ار  دیز  الثم  هک  یسک  هکنیا  بلطم  نایب  دشاب ، هتـشادن  هجوت  تقیقح  نیاب  دوخ  دیوگیم  انث  دمح و  هک  سک  نآ  هچ  رگ 

اهتمعن عیمج  رد  یقیقح  معنم  هکیلاح  رد  دـنادیم ، دوخ  معنم  ار  دـیز  وا  هک  تسنیا  رطاخب  شیاتـس  نیا  دیاتـسیم ، هدومن  واب  تبـسن  هک 
: میناوخیم هفیحص  ءاعد  رد  هکنانچ  تسا ، یلاعتیراب  تاذ 

. ددرگیمرب وا  كاپ  تاذب  اهانث  اهشیاتس و  مامت  اذل  ءاطعالا  ّیلو  مهنود  نم  تنأ  و 
تبسن  هک  یسک  زا  يرازگساپس  ۀنیمز  رد  هک  يرابخا  تایاور و  اما  و 
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تـسا یلاعتیراب  تاذ  نآ  یعقاو  معنم  هک  یتمعن  رهظم  هطـساو و  صخـش ، نآ  هک  تسنیا  رطاخب  هدیـسر  هدومن ، یناسحا  ماـعنا و  ناـسناب 

نآب بستنم  تروص  رهظم و  دوجو  هک  تسا  نشور  اریز  درادن ، قح  سدقا  تاذ  رد  دمح  تقیقح  راصحنا  اب  یتافانم  نیا  و  تسا ، هتشگ 
تاذـب بستنم  ۀـقیقح  ـالوا و  مه ، قح  سدـقا  تاذ  ۀـیتوبث  نوئـش  عمج  تیدومحم و  هنوگنیمه  تسا  هتفاـی  روهظ  وا  رد  هک  تسا  یـسک 

. دوشیم تسا  هتشگ  تافص  نآ  رهظم  هک  هچ  نآب  هجوتم  ازاجم  و  یناث ، ۀبترم  رد  نآ و  زا  سپ  و  تسا ، یلاعتیراب 
دوخ زا  و  درک ، دـهاوخن  عمط  ادـخ  ریغ  رد  تسناد ، ادـخ  زا  ار  تاریخ  اهیبوخ و  مامت  و  تفاـیرد ، ار  تقیقح  نیا  هک  سک  نآ  نیا  رباـنب 

زا يرایـسب  زا  نینچمه  دوب ، دهاوخ  صلاخ  تهج  نیا  زا  شتادابع  و  داد ، دهاوخ  تاجن  ار  دوخ  قافن ، و  یبلط ، ترهـش  و  ایر ، و  یئامن ،
. تفای دهاوخ  یئاهر  تسا ، اهنآ  زا  سرت  ای  و  مدرمب ، لیم  تبغر و  نآ  أشنم  هک  ياهلیذر  قالخا 

دونـشوخ معنم  زا  و  دنک ، راهظا  ار  نآ  و  دسانـشب ، ار  تمعن  ناسنا  هک  تسنیا  زا  ترابع  دـمح ، لاح  هکنیا  باب  نیا  رد  مالک  ۀـصالخ  و 
یلو تسا ، یعقاو  رگشیاتس  دماح و  وا  دشاب ، قفاوم  دروآیم  نابز  رب  هک  یـشیاتس  دمح و  اب  مه  شلمع  بلق و  هک  سک  نآ  سپ  دشاب ،
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. تسا رگهلیح  قفانم و  دنکن  قیدصت  ار  شاهتفگ  شلمع  بلق و  هک  سک  نآ 
نوسف  ای  دشاب  سیبلت  نابز  زا  نورد  زا  هارکا  دمحلا و  نابز  رب 

رد اذل  و  دوشیم . لماش  ار  لاقم  لاح و  نابز  تسا و  ماع  دوش ، هدروآ  نابز  رب  هک  تسا  یـشیاتس  انث و  زا  ترابع  دمح »  » میتفگ هکنیا  و 
: میناوخیم نآرق 
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. تسا لوغشم  وا  شیاتس  حیبست و  هب  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چیه  و  ِهِدْمَِحب . ُحِّبَُسی  ّلِإ 

�
ا ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو 

**. َنیَِملا�ْعلا ِّبَر  یلاعت : هلوق 
عیمج اب  تسا  هتفرگ  رارق  تادامج  ۀـبترم  رد  هک  يدوجوم  نآ  ات  هتفرگ  لوا  لـقع  زا  تسه  دوجو  ملاـع  رد  هک  ار  يزیچ  ره  هکنآ  ینعی 
هیذغت روما و  ریبدت  زا  دنکیم  ءاضتقا  ار  نآ  وا  ءامـسا  تسوا و  يارب  شتمکح  مکحب  هک  یلامک  هب  نآ  تاهج  دارفا و  تایئزج و  ءازجا و 

زا ترابع  تیبرت  و  تسا ، لعاف  مسا  يانعمب  ههبـشم و  تفـص  بر ، اریز  دناسریم ، نآ ، مزاول  عیمج  يرادهگن و  ظفح و  ومن و  دـشر و  و 
هفاضا مال  فلا و  اب  عمجب  اـجنیا  رد  بر  و  دـشابیم . تسه  نآ  رب  هک  یلاـمک  يوسب  هتفرگ  رارق  تیبرت  دروم  هک  يزیچ  نآ  نداد  تکرح 

رد هک  یتادوجوم  مامت  لماش  قح ، ترـضح  تیبوبر  هک : تسا  انعم  نیا  دیفم  نیملاعلا ، بر - ۀلمج  هجیتن  رد  تسا ، مومع  دیفم  هک  هدش 
. تسا هناگی  اتکی و  تیبوبر  نیا  رد  وا  دوشیم و  نآ ، تاهج  عیمجب  تسه  دوجو  ملاع 

الثم نآ ، عاونا  زا  یعون  ره  رب  مه  و  دوشیم ، قالطا  هعومجمب  تسا  ادـخ  ریغ  هک  هچنآ  رب  مه  ملاع  ظفل  هک  تسنیا  نآ  لومـش  هجو  اما 
تروص نیا  و  توکلم ، ملاوع  كالفا و  ملاوع  دوشیم : هتفگ  دـیآیم و  مه  عمج  ۀغیـص  هب  و  توکلم ، ملاع  كالفا ، ملاع  دوشیم  هتفگ 
دوشیم هتفگ  اذل  و  تسا ، یتهج  رد  دحتم  کی  ره  هک  تسا  يدنچ  روما  رب  لمتشم  کی  ره  توکلم  كالفا و  هک  تسا  نیا  رابتعاب  مود 

يرـصتخم ۀخـسن  هوقلاب  ناسنا  دارفا  زا  يدرف  ره  اریز  دیز ، ملاوع  دوشیم  هتفگ  هکلب  دیز ، ملاع  و  ناسنا ، ملاع  حاورا ، ملاع  لوقع ، ملاع 
وا  رابتعا  نیاب  و  تسا ، ملاوع  نیا  ۀمه  زا 
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رب لمتـشم  لاثم  ملاع  هک  هدمآ  رابخا  یـضعب  رد  و  تسا ، رایـسب  ملاوع  هکنآ  مالک  ۀـصالخ  و  تسا ، هتـشگ  بیکرت  يرامـشیب  ملاوع  زا 

. تسا ملاع  رازه  هدجیه 
قلخ مدآ  رازه  رازه  و  دیرفایب ، ملاع  رازه  رازه  دنوادخ  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لاصخ  باتک  رخآ  رد  قودص  خیـش  و 

. میتسه اهمدآ  نیرخآ  اهملاع و  نیا  نیرخآ  رد  ام  دومن و 
هفرع بش  ءاعد  رد  هکنانچ  نیطایش ، ناینج و  یتح  تسا  ملاوع  نیا  ۀمه  ةدنهد  شرورپ  بر و  قح ، سدقا  تاذ  هفیرش  ۀیآ  نیا  مکحب  و 

زا سپ  ملاع  تادوجوم  ءایشا و  ۀمه  رب  هک  سک  نآ  هلمجلاب  و  تلضا . ام  نیطایشلا و  بر  و  هک : تسا  هدمآ  هدش و  حیرـصت  بلطم  نیاب 
تایئزج ءازجا و  ۀـمه  اب  ملاوع  عیمج  و  تسا ، نایملاع  ةدـنهد  شرورپ  یلاعت و  قح  كاپ  تاذ  وا  دـنکیم ، هضافا  ار  دوجو  اهنآ ، داـجیا 

و دـنیبیم ، هدـننک  تیبرت  بر و  نآب  مئاق  ار  ملاوع  مامت  درگنب ، ملاع  نیا  رد  تقد  اـب  هک  سک  نآ  تسا و  وا  تیبوبر  تیبرتب و  مئاـق  نآ 
ای نادنزرفب و  تبـسن  ناردپ  تیبرت  ای  و  دوخ ، کلمب  تبـسن  کلام  تیبرت  نوچ  مه  وا  تیبرت  یلاعت و  قح  تیبوبر  هک  دنکیم  هدـهاشم 

اـهتیبرت و نیرتهیبش  یناـسفن ، ياوق  هب  سفن  تیبرت  یلو  تسین ، یناـسفن  ياوقب  تبـسن  سفن  تیبرت  اـی  و  ءاـضعا ، هب  تبـسن  سفن  تیبرت 
مه و  یناـسفن ، ياوق  لوصح  ۀـنیمز  مه  سفن  اریز  تسا ، یتـسه  ملاـع  تادوجومب  تبـسن  قح  سدـقا  تاذ  شرورپ  تیبرتـب و  اهـشرورپ 

. دشابیم اهنآ  ۀیوناث  هیلوا و  لامک  ۀبترمب  اهنآ  زا  کی  ره  ةدنناسر  ظفاح و  هدننک و  تیوقت 
كالفالا کلف  هب  ات  كالفا  ۀیقب  روط  نیمه  و  بآب ، اوه  و  نیمزب ، بآ  ۀطاحا  نوچمه  تسا ، رگید  یضعب  رب  طیحم  یـضعب  ملاوع  نیا  و 

یهتنم 

( يزیربت یکلم   ) هالصلا www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


 368 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
يوحنب تسا  مسج  ملاع  كالفا  نیرتفیطل  نیرتفاص و  نآ  دراد و  هطاحا  ماسجا  عیمجب  و  تسا ، یسح  تاراشا  ياهتنم  هک  اجنآ  دوش 

، دـشابیم تسا  هدوب  نآ  ۀـطاحا  رد  هک  هچنآ  كالفالا و  کلف  نیاب  طیحم  لاثم  ملاع  زاب  و  تسا ، لاثم  ملاوع  هب  هیبش  نآ  يالاب  فرط  هک 
یـضعب هک  تسا  يرایـسب  ملاوع  ياراد  لاثم  ملاع  نیا  دوخ  و  تسین ، رگید  ضعب  رب  یـضعب  يدام  ماسجا  ۀـطاحا  هیبش  هک  یفیطل  ۀـطاحا 

ملاوعب فطل  رد  تسا و  لاـثم  ملاوع  نیرتفیطل  هک  دوش  یهتنم  لاـثم  ملاوع  زا  ملاـع  نیرخآـب  اـت  تسا  نآ  طـیحم  رگید و  یـضعب  قوف 
رون لوا و  لقعب  هکنیا  ات  تسا  رگید  یـضعب  رب  طیحم  یـضعب  سوفن  ملاوع  نآ  زاـب  نینچمه  تسا ، هیبش  رادـقم ، هداـم و  زا  درجم  سوفن 

و دراد ، یلقع  ۀطاحا  دـش  نایب  هک  یملاوع  ۀـمهب  هدوب  لیلج  دـنوادخب  اههدـیرفآ  نیرتکیدزن  لوا  رون  لوا و  لقع  نآ  و  دوش ، یهتنم  لوا 
ملاوعب لوا  لـقع  ۀـطاحا  یلب  رگید ، یـضعب  رب  ملاوع  زا  یـضعب  ۀـطاحا  هیبـش  ياهطاـحاب  هن  یلو  تسا  وا  رب  طـیحم  قح  سدـقا  تاذ  زاـب 

. دوخ زا  رتنیئاپ  ملاوع  هب  ملاوع  رگید  ۀطاحا  زا  لوا ، لقع  نآب  قح  سدقا  تاذ  ۀطاحاب  تسا  رتهیبش  دوخ  زا  رتنیئاپ 
یئاههبطخ اهاعد و  زا  یضعب  يالبال  رد  هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  میتشاد  نایب  الامجا  هک  یلک  بیترت  نیا  رب  ام  لیلد  و 

. دوشیم تفای  هدیسر  ناراوگرزب  نآ  زا  هک 
رد تسا  ترضح  نآ  روهشم  ياههبطخ  زا  مالسالا  ۀقث  لوق  ربانب  هک  دوخ  ياههبطخ  زا  یکی  رد  هک  مالّسلا  هیلع  الوم  نخس  نیا  هلمج  زا 

: دیامرفیم ملاوع  نایب 
هّللا  اهنم  طاحا  امب  طیحملا  و  طیحم ، ءیشل  اهنم  ءیش  لک  و 
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. دحالا دحاولا 

. تسا اتکی  دنوادخ  قح و  سدقا  تاذ  دراد  هطاحا  اهنآ  ۀمهب  هکنآ  و  تسا ، يرگید  نآ  رب  طیحم  ملاوع  نآ  زا  کی  ره  و 
یتقیقح مه  لاثم  ملاع  رد  نآ  يارب  تسه  ضارعا  رهاوج و  زا  سح  ملاع  نیا  رد  هک  هچنآ  ره  دـناهتفگ  قیقحت  لها  هک  هچنآ  رباـنب  هکلب 

رد دوشیم  كرد  ام  ساوح  زا  یکی  هب  ملاع  نیا  رد  هک  هچ  ره  يارب  هکلب  تسه ، ملاع  نآ  اب  بسانم  هک  يراثآ  تافـص و  اـب  یلو  تسا 
تـسا یقیاقح  نآ ، زا  رتالاب  ملاوع  رد  تسه  ملاوع  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  يارب  زاب  و  تسا ، هناگادـج  يدوجو  لاـثم  ملاوع  زا  یملاـع  ره 

راثآ و یملاع  ره  رد  تقیقح  کی  يارب  سپ  تسا ، اهنآ  يارب  ملاوع  فالتخا  بسحب  تروص ، تافـص و  راثآ و  رد  هک  یفالتخا  اـب  یلو 
زا یـضعب  رد  و  مینیبیم ، ام  هک  تسا  هنوگ  نیا  ملاع  نیا  رد  ملع  تقیقح  الثم  تسه ، ملاع  نآ  اـب  بساـنم  هک  تسا  ياهناگادـج  تاـفص 

. دشابیم ریش ، تروصب  لاثم  ملاوع 
ءایشا ندش  هداتسرف  ورف  لزنت و  دروم  رد  هک  تسا  یتایاور  دوش  لالدتسا  میتشاد  نایب  هچنآ  تابثا  رد  اهنآب  تسا  نکمم  هک  يرابخا  زا  و 

. دشابیم هدش ، دراو  تسا  لاس  رازه  هاجنپ  شاهزادنا  هک  يزور  رد  ادخ  يوسب  اهنآ  نتفر  الاب  جورع و  و  نیمزب ، نامسآ  زا 
: هک تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  و 

. ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  ّلِإ 
�
ا ُُهلِّزَُنن  ا�م  َو  ُُهِنئا�زَخ  ا�نَْدنِع  ّلِإ 

�
ا ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو 

. مولعم ياهزادناب  رگم  ار  نآ  میتسرفن  ورف  و  تسا ، ام  دزن  نآ  نئازخ  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چیه  و 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
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. َنوُدَعُوت ا�م  َو  ْمُُکقْزِر  ِءا�مَّسلا  ِیف  َو 

. دیوشیم هداد  هدعو  هچنآ  و  امش ، يزور  تسا  نامسآ  رد  و 
واـگ تروصب  ار  یکلم  و  تسا ، وا  ةدـهع  رب  ناـیمدآ  يزور  قزر و  هدـیرفآ و  ناـسنا  تروصب  ار  یکلم  دـنوادخ  هک  هدـمآ  راـبخا  رد  و 
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دروآ و دیدپ  ار  بآ  نآ  زا  دیرفایب و  يرهوج  دنوادخ  هک  هدـمآ  تایاور  رد  زاب  و  تسا . وا  ةدـهعب  نایاپ  راهچ  مئاهب و  يزور  هدـیرفآ و 
. دومن قلخ  ار  ناسنا  كاخ  زا  اهنامسآ و  نآ  دود  زا  ار و  نیمز  بآ  نآ  فک  زا 

. دیرفایب مسا  یس  اهنآ  زا  یمسا  ره  زا  دیرفایب و  مسا  هدزاود  دوخ  نونکم  مسا  زا  قح  سدقا  تاذ  تشذگ  هکنانچ  مه  و 
: دومرف هک  هدیسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیرفایب و  مدآ  رازه  رازه  ملاع و  رازه  رازه  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و 

. تاروک متروک  تارود و  مترود  دق 
هطبار رد  هک  یتایاور  زا  هتـسد  نآب  هک  تسا  نکمم  نینچ  مه  دوشیم  لمح  هدـمآ  هیدوجو  تالزنت  رب  تلالد  رد  هک  یتایاور  رب  زین  نیا  و 

زین هکئالم  ملاوع  اریز  دومن ، لالدتـسا  دنتـسه  ملاع  نیا  تادوجوم  قح و  سدـقا  تاذ  نیب  ضیف  ۀطـساو  هکئالم  هک  تقیقح  نیا  نایب  اـب 
. دنتسه لوقع  ملاوع  زا  اهنآ  زا  یضعب  سوفن و  ملاوع  زا  یضعب  و  لاثم ، ملاوع  زا  یضعب  تسا ، فلتخم 

ام لیالد  ۀلمج  زا  و  تسا ، نینچ  مه ، يدوعص  سوق  رد  تسا  رگید  ضعب  رب  بترتم  یضعب  یلوزن  سوق  رد  ملاوع  هکنانچ  مه  هصالخ  و 
رد ار  نایمدآ  ياهتروص  فالتخا  دنکیم و  تلالد  تمایق  خزرب و  رد  لامعا  مسجت  رب  هک  تسا  يرابخا  يدوعص ، سوق  رد  بلطم  نیا  رب 

خزرب و 
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يدـحاو تقو  رد  عمتجم و  اج و  کی  تاقوا  لامعا و  تمایق  رد  هک  هدـمآ  تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد  یتح  دـشابیم ، درادیم  نایب  تمایق 
تایاور زا  یضعب  رد  هکلب  دنراذگیم . رشحم  ۀنحصب  مدق  یئابیز  ناوج  تروصب  زامن  یسورع و  ون  تروصب  هعمج  زور  دوشیم و  هدروآ 

راد یگدـنز و  يارـس  ترخآ  ملاع  و  دوب ، دـنهاوخ  روعـش  قطن و  تایح و  بحاص  هدـنز و  ترخآ  رد  تادامج ، قیاقح  یتح  هک  هدـمآ 
دنراد ملاع  نیا  رد  ار  رهاوج  مکح  هنحـص  نآ  رد  ضارعا  تسه و  روعـش  ياراد  قطان و  هدنز و  دشاب  نآ  رد  هک  هچ  ره  دشابیم و  تایح 

ۀخـسن یمدآ  هداد و  رارق  تسه  ملاوع  نیا  رد  هک  یتادوجوم  ۀمه  ۀنومن  ار  ناسنا  تروص  دنوادخ  هک  دوشیم  هدیمهف  نینچ  تایاور  زا  و 
هدـش و هراـشا  تقیقح  نیاـب  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ـالوم  هب  بوسنم  هک  یتاـیبا  رد  هکناـنچ  تسا  ظوـفحم  حوـل  زا  يرـصتخم 

: دیامرفیم
ربکالا  ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغص و  مرج  کنا  معزت  ا 

. تسا هدش  هدیچیپ  مه  رد  وت  رد  رتگرزب  ملاع  هکیلاح  رد  یتسه  یکچوک  مرج  وت  هک  يرادنپیم  ایآ 
. يرون هّللا  قلخ  ام  لوا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  و 

قح ترـضح  حیبست  ام  سپ  هکئالم  شنیرفآ  زا  لبق  دش  هدیرفآ  ام  رون  زا  ام  نایعیـش  راونا  هک  هدیـسر  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمئا  زا  و 
: دیامرفیم هک  نآرق  ۀفیرش  ۀیآ  دنتفگ و  حیبست  مه  هکئالم  نایعیش و  میتفگ و 

. تسا تقیقح  نیا  رب  لاد  هیآ  رخآ  یلا  ا�هَّلُک  َءا�مْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو 
رد هک  هچنآ  عیمج  عماج  هوقلاب  هک  تسا  یتروص  ناسنا  تروص  هک  دـنقفتم  هیرظن  نیا  رب  ام  ءاملع  زا  قیقحت  لها  هکنآ  مالک  ۀـصالخ  و 

ۀمه 
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نآ رد  ضارعا ، رهاوج و  زا  تسا  یـسح  ملاع  نیا  رد  هک  هچنآ  عاونا  عیمج  زا  قح  سدقا  تاذ  هکنانچ  مه  سپ  دشابیم ، تسا  ملاوع  نیا 
هداد رارق  تسا  هدوب  ملاـع  نیا  قوف  هیلاـع و  ملاوع  رد  هک  هچنآ  عـیمج  زا  بکرم  ینوـجعم  ةوقلاـب  ار  نآ  مه  هنوگناـمه  هداـهن  تعیدوـب 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ةداعسلا  جارعم  باتک  رد  و  تسا .
ار نآ  دوخ  تمکحب  هک  تسا  یئانب  هتـشاگن و  دوخ  تسدـب  وا  هک  تسا  یباتک  و  هدوب ، قلخ  رب  ادـخ  تجح  نیرتگرزب  تیناسنا  تروص 
ره رب  تجح  یبئاـغ و  ره  رب  دـهاش  تسا و  ظوفحم  حوـل  رد  هک  یموـلع  رـصتخم  و  ملاوـع ، عـیمج  ياـهتروص  عوـمجم  و  هتـشاد ، اـپ  رب 
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. تسا هدش  هدیشک  خزود  تشهب و  نیب  هک  تسا  یهار  يریخ و  ره  رب  تسار  هار  میقتسم و  قیرط  و  يرکنم ،
رب هک  یتسه  نوک و  ملاع  رارـسا  زا  هچنآ  ات  دـنک  ربدـت  دوخ  سفن  باتک  رد  هک  دوشیم  نیا  زا  عنام  ار  لقاع  زیچ  هچ  نیا  ربانب  میوگیم 
: دیامرفیم هک  ياهدینشن  ار  مالّسلا  هیلع  الوم  نخس  ایآ  دوش ، راکشآ  وا  رب  نآ  فورح  دوخ و  سفن  تاملک  ۀعلاطم  زا  هدنام  هدیشوپ  وا 

رمضملا  رهظی  هفرحاب  يّذلا  نیبملا  باتکلا  تنأ  و 
. ددرگیم راکشآ  رهاظ و  یناهنپ  ره  نآ  فرح  فرحب  هک  راکشآ  باتک  نآ  یئوت  و 

: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  و 
. ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  ّتَح 

ی� ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقا�فْآلا  ِیف  ا�ِنتا�یآ  ْمِهیُِرنَس 
. تسا قح  وا  هک  دوش  نشور  اهنآ  يارب  ات  مینایامنب  نانآب  اهنآ ، سوفن  قافآ و  رد  ار  دوخ  ياههناشن  تایآ و  هک  تسا  دوز 
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وا دوخ  یتح  هک  تاهج  عیمج  زا  ملاوع و  عیمج  رد  شراگدرورپ  هک  تسناد  هکنیا  زا  سپ  هک  تسا  بجاو  هدنب  رب  لقع  مکحب  لاح  رهب 

يدـح ات  درادـب و  تسود  ار  نابرهم  راگدرورپ  نیا  تسه  هدوب و  وا  شرورپ  تیبرت و  ددـص  رد  تسا  هدوب  لفاغ  اهنآ  زا  يرایـسب  زا  مه 
تبقارم زا  دـقتعم و  تیبوبر  رد  وا  یگناگی  هب  دـشاب و  وا  يارب  صلاخ  شتادابع  دزادرپب و  وا  تمدـخب  دوخ  تادابع  هب  دراد  ناوت  رد  هک 

زا هکنیاب  هجوت  اب  وا  هاگشیپ  رد  دوخ  یهاتوک  تلفغ و  زا  و  وا ، ریغ  تدابعب  دسر  هچ  ات  دشاب  رذح  رب  دوخ  تانکس  تاکرح و  رد  وا  ریغ 
زاینیب وا  زا  تاهج  ۀـمه  رد  هکنیا  اب  قح  سدـقا  تاذ  هک  نیا  زا  راسمرـش و  تسا ، وا  تیانع  فطل و  جاتحم  و  واب ، دـنمزاین  هوجو  ماـمت 

. دنک یگدنمرش  راهظا  تسا  وا  دایب  زاب  تسا 
رایـسب نآب  لمع  و  اهبنارگ ، رداـن و  رایـسب  نادـب  داـقتعا  ملع و  هک  تسا  یبلطم  شتیبوبر  رد  قح  سدـقا  تاذ  دـیحوت  هکنیا  رگید  بلطم 

يراک و ایر  زا  هک  دنتـسه  تیدوبع  طارـص  رد  نیلماک  هّللاب و  نافراع  دناهتفای  تسد  نادب  لمع  لاح و  ملعب و  هک  یناسک  تسا و  راوشد 
تادابع و رد  يراک  ایر  ایند و  مغ  مه و  زا  و  رودب ، دنتسه  راتفرگ  نادب  دوخ  لاعفا  لاوحا و  لامعا و  رد  مدرم  ۀماع  هک  یئاهیئامن  دوخ 

میظعت شیادیپ  شاهرمث  تشگ  ناسنا  ۀکلم  تافص  نیا  هاگ  ره  و  دناهتفای ، یصالخ  دوخ  تانکـس  تاکرح و  رد  نارگید  تبقارمب  هجوت 
دنمزاین و تهج  ره  زا  ار  دوخ  و  قلخ ، زا  ندیرب  یگدنکفا و  رـس  عوشخ و  ایح و  و  وا ، ربارب  رد  يراسمرـش  راسکنا و  و  قح ، سدقا  تاذ 

يانعم تقیقح  رگا  و  دوب ، دهاوخ  دوش ، ياههبش  کش و  راچد  یبوبر  ترضح  لالج  بتارم  زا  ياهبترم  رد  هکنیا  زارتحا  نتـسناد و  ریقف 
تیبرت  تحت  تهج  ره  زا  ار  ملاوع  نیا  ءازجا  عیمج  و  دوش ، فشکنم  وا  رب  تیبوبر 
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سدقا تاذ  ياهتمعن  رد  قرغتـسم  هدش  هداهن  تعیدو  هب  شدوجو  رد  هک  یملاوع  عیمج  اب  ار  دوخ  دـنیبب و  وا  تبقارم  قح و  سدـقا  تاذ 

تسا و راوازـس  هک  یلامکب  ندناسر  روما و  ریبدت  حالـصا و  قزر و  و  ظفح ، ات  هتفرگ  دوج  ۀضافا  زا  ار  وا  ياهتمعن  و  دنک ، هدهاشم  قح 
و درادیم ، ینازرا  وا  رب  ار  دوجو  ضیف  هتسویپ  دوخ  ششخب  دوج و  اب  یلاعتیراب  تاذ  هک  دبای  رد  دروآ و  رظن  رد  ار  یهلا  ياهتمعن  رگید 
دیامنیم و تیامح  وا  زا  شتیانع  لظ  رد  و  دـنکیم ، تظفاحم  ار  وا  دوخ  تیامح  فنک  رد  دـهدیم و  يزور  ار  وا  دوخ  تیانع  لضف و  زا 

تـسه وا  يارب  نوئـش  تافـص و  نیا  عیمج  رد  هک  یلامک  ۀبترمب  ار  وا  ات  دزادرپیم  وا  نوئـش  عیمج  حالـصا  هب  دوخ  تمحرم  فطل و  اب 
اهتمعن عیمج  هکلب  دراد  غیرد  وا  زا  ار  شیاهتمعن  زا  یتمعن  هک  هتشگن  یضار  هار  نیا  رد  دناسرب و  تاداعـس  نیرتلماک  هجو و  نیرتمامتب 

، مشچ کلپ  نتخاس  بترم  و  تروص ، یئابیز  و  گنر ، يافص  هک  اجنآ  ات  هتشاد  اور  وا  قح  رد  ار  اهفطل  عاونا  هتـشاد و  ینازرا  وا  رب  ار 
وا قح  سدقا  تاذ  هنوگچ  هک  دنک  هجوت  رما  نیاب  رگید  فرط  زا  تسا ، هدشن  هتشاذگ  لمهم  يوربا  نتخاس  نامک  و  اهمشچ ، يرامخ  و 

تظفاحم تسا  وا  لامک  تداعس و  شیع و  ندز  مه  رب  جنر و  تیذا و  رازآ و  یپ  رد  هتفرگ و  رارق  وا  هار  رـس  رب  هک  یکلاهم  عیمج  زا  ار 
وا بقارم  تانکـس  تاـکرح و  عیمج  رد  وا و  رـس  حور و  بلق و  اوق و  ریاـس  لاـیخ و  ملاوع  ءازجا  ندـب و  ءازجا  زا  ءزج  ءزج  رد  هدومن و 
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رب اهنآ  يرازگـساپس  رکـش و  یپ  رد  تمعن  همه  نیا  لـباقم  رد  هاوخاـن  هاوخ  دـشیدنیب  یکدـنا  اـهنآب  دـنک و  هجوت  روما  نیاـب  رگا  تسا ،
هک  ارچ  ددرگ  وا  تیبوبر  ملاوع  دودح  رد  قح  ترضح  ءایربک  مسارم  ضرعتم  هک  داد  دهاوخن  هزاجا  دوخب  دمآ و  دهاوخ 
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، تهج ره  زا  وا  هدـنهد  شرورپ  یبرم و  اهنت  قلطم و  بر  هب  تبـسن  هتفرگ  رارق  شرورپ  تیبرت و  دروم  تهج  ره  زا  هک  يدوجوم  ۀـفیظو 

نایب مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  صالخا  باب  رد  هتـشذگ  رد  هکنانچ  تسین . يرگید  زیچ  تیدوبع  دودـح  عیمج  رد  قداص  صالخا  زج 
. میتشاد

لمع و  دنیبن ، يرثؤم  هکلب  هدنناسر  عفن  هدننز و  ررض  ادخ  زا  ریغ  یتسه  ملاع  رد  ناسنا  هک  تسنیا  یکی  يدیحوت ، نینچ  ۀمزال  میوگیم 
نآ ریثأـت  هک  دوـشیم  هتـشادنپ  نینچ  هتفرگ و  ارف  ار  ناـسنا  اهببـس  وـس  ره  زا  و  رورغ ، راد  هک  ملاـع  نیا  رد  مهنآ  ياهدـیقع ، نینچ  رب 

، رس ۀبلغ  و  بیغ ، ملاوع  فشک  لماک و  یتفرعمب  زج  نآب  یبایتسد  هک  راوشد  سب  تسا  يرما  تسا ، یگدنز  روما  شیادیپ  ببس  بابـسا 
ا�مَک ْمِقَتْساَف  دیامرفیم : دنوادخ  هدش و  نایب  دوه  ةروس  زا  هیآ  نیا  رد  هک  یتماقتسا  زا  دارم  تفگ  ناوتب  دیاش  و  تسین ، رسیم  یسک  يارب 

. ياهدش رما  هکنانچ  شاب  ياج  رب  ياپ  راوتسا و  َتِْرمُأ و 
انعم نیمه  هب  لمع  دوب  هیآ  نیا  رطاخب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  شیامرف  هدش  هتفگ  هک  دومن  ریپ  ارم  دوه  ةروس  دومرف : ادخلوسر  و 

. میتشاد نایب  هک  دشاب 
ناریح ار  لـقع  هک  تسا  ناـنچ  نآ  ءزج  ءزج  حیرـشت  زا  سپ  ملاوع  نیا  عیمجب  تبـسن  یلاـعت  قح  ترـضح  تیبوـبر  روـصت  هک  نادـب  و 

ای ال توربج  ملاوع  هک  اریز  دـید  دـهاوخ  هچ  دـنک  لقعت  توربج  ملاوع  اب  ار  سوسحم  ملاع  نیا  تبـسن  ناسنا  رگا  لاثم  ناونعب  دزاسیم ،
ملاع نیمه  رد  ناسنا  رگا  زاب  تسا و  هنوگچ  هک  تسا  مولعم  یهانتم  ریغ  اب  یهانتم  تبسن  تسا و  یهانتم  ریغ  یملاوع  نآ ، زا  یضعب  لقا 

میاهدومن  ضرف  ام  هک  سوسحم 
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تئیه ملع  لاحب  ات  هک  هچنآب  دنکفیب و  دوخ  رس  يالابب  يرظن  ادتبا  درگنب ، تقدب  تسا  اهنآ  نیرتریقح  نیرتگنت و  ملاوع و  نیرتکچوک 
رد هک  یتباث  بکاوک  هب  الثم  و  دـنک ، لمأت  هدـش  فشک  رـشب  يارب  لاحب  ات  هک  یبکاوک  موجن و  كـالفا و  رد  دـشیدنیب و  هدیـسر  نادـب 

و تسا ، قلعم  اضف  رد  هک  ام  دیـشروخ  نوچ  مه  تسا  يدیـشروخ  اهنآ  زا  کی  ره  دـناهتفگ  هک  هچنآ  رباـنب  هک  دـشیدنیب  تسه  نامـسآ 
. تسا نیمز  ربارب  نویلیم  رازه  هدزاود  هک  دناهتفگ  ام  دیشروخ  نیمه  دروم  رد  و  تسا ، یتارکا  یضارا و  اهنآ  يارب 

شیگرزب تمظع و  ۀمه  اب  دیـشروخ  نیا  هک  جنـسب  هتفرگ  رارق  نآ  رد  دیـشروخ  نیا  هک  مراهچ  کلف  اب  ار  دیـشروخ  نیا  ناسنا  يا  لاح 
رد هک  تسا  ياهقلح  نوچ  مه  مجنپ  کلفب  مراهچ  کلف  تبـسن  هدـش  هتفگ  هک  بلطم  نیا  رد  زاب  و  تسا ، کچوک  ردـقچ  وا  لباقم  رد 

درگرب و ام  دوخ  نیمز  نیمهب  دعب  شرع ، و  یسرک ، ات  و  متفه ، کلف  ات  روط  نیمه  امن و  لمأت  دشابیم  دوش  هدنکفا  یعیـسو  رایـسب  نابایب 
دوجو زا  درگرب و  دوخب  راذـگاو و  ار  همه  دـعب  جنـسب ، میتفگ  هک  اـهنیا  ماـمت  اـب  ار  دوخ  ۀـثج  و  اـمن ، تقد  نآ  يرواـنهپ  تعـسو و  رد 
تحـص طیارـش  هدش و  هتفرگ  راکب  يریبادـت  صاوخ و  ءازجا و  هچ  ندـب ، زا  کچوک  ءزج  نیمه  رد  هک  رگنب  تمـشچب  اهنت  مه  تدوخ 
ءازجا زا  یئزج  ره  يارب  هنوگچ  هک  شیدـنیب  ءازجا  نیا  زا  کی  ره  ياذـغ  و  نآ ، قورع  اههدرپ و  تاـقبط و  رد  و  هتـشگ ، روظنم  هنوگچ 

اههدرپ و لاکـشا  رد  هک  يریبادـت  و  ددرگ ، یم - عفد  نآ  دـئاوز  دـسریم و  نآـب  کـی  ره  ياذـغ  هدـش و  هتفرگ  راـکب  یـصاخ  ریبدـت  نآ 
یئاهاود دوشیم و  نآ  هجوتم  هک  یضارما  تافآ و  تسا و  هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  ءازجا  نآ  زا  کی  ره  هدش  هتفرگ  راکب  نآ  ياهگنر 

اهاود  نآ  صاوخ  رد  نک و  تقد  تسا  اهنآ  يارب  هک 
________________________________________

 - نارهت يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  دـلج ، کی  رد  يزیربت ،) یکلم   ) ةالـصلا رارـسأ  اـضر ، هداز ، بجر  مجرتم : داوج -  ازریم  یکلم  يزیربت ،
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مولع لیمکت  لیـصحت و  فرـص  ار  شرمع  مامت  یـسک  رگا  هک  دید  یهاوخ  رگنب  اهنآ  ۀجلاعم  ءابطا و  هب  شیدـنیب و  نآ  ۀـجلاعم  مولع  و 
رظن رد  ندب  ءازجا  مامتب  عجار  ار  لئاسم  نیمه  دناسرب ، نایاپ  هب  ار  هار  نیا  تسناوت  دـهاوخن  دـیامن  ندـب  زا  کچوک  ءزج  نیمه  ۀـجلاعم 

زا سپ  و  تاناویح ، ریاسب  سپـس  روآ  رظن  رد  ار  اـهناسنا  رگید  و  رذـگب ، دوخ  زا  دـعب  ینیبیم ، هچ  تیبوبر  رما  تمظع  زا  هک  نیبب  روآ و 
تارک و بکاوک و  كالفا و  تاسوسحم  زا  هرذ  نیرخآب  روط  نیمه  شیدنیب  تسه  نیمز  ةرک  نیا  رد  هک  یتادامج  تاتابن و  ملاوعب  نآ 
، امن يریس  لوقع  ملاوع  رد  نآ  زا  سپ  حاورا و  سوفن و  لاثم و  ملاوع  و  نکفیب ، يرظن  تادرجم  ملاوع  رد  سپس  یـسرب ، اهنآ  تاقولخم 

راگدرورپ بدا  قح  ات  هدمحب . میظعلا و  یبر  ناحبس  هک  يوگب  تدوجو  رشارش  حور و  نطاب  زا  دوجو و  رس و  بلق و  تقیقح  زا  دعب ، و 
. يدرگ یناف  تراگدرورپ  هاگشیپ  رد  و  ینک ، ادیپ  تیلها  وا  راوج  برق و  يارب  و  یشاب ، هدومن  ادا  ار 

. ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا 

رد مینک ، ياهراشا  هحتاف  ةروس  رد  مسا  ود  نیا  رارکت  تلعب  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد  یلو  دش  هیآ  نیا  ریسفتب  ياهراشا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب  ریـسفت  رد 
: دومرف دوخ  شیپ  زا  َنیَِملا�ْعلا  ِّبَر  ِّلل 

�
ِه ُدْمَْحلا  نتفگ  زا  سپ  ادخلوسر  هک  هدمآ  جارعم  ربخ 

هبترم ود  دمح  ةروس  رد  ِمیِحَّرلا ،* ِن�مْحَّرلا  اذل  روآ ، نابز  رب  ارم  مان  هرابود  سپ  يدومن ، عطق  ارم  دمح  دمحم ، يا  دیـسر  باطخ  ارکش .
تئارق ناونعب  ارکش . دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  و  ُدْمَْحلا . ۀیآ  زا  دعب  یکی  و  ّللا ،

�
ِه ِمِْسب  رد  یکی  دش  رکذ 

ثعاب  دوبن و  راگدرورپ  مالک 
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اذل و  دوب ، مزال  ادـخ  مان  ندرب  ادـخ  مالک  رد  هبترم  ود  عورـش  يارب  دوش ، عطق  تسا  ادـخ  دـمح  ادـخ و  مالک  هک  دـمح  تئارق  هک  دـش 
ۀیآ رد  هّللا »  » نوچ هکنیا  ای  دراد ، ار  ِمیِحَّرلا  ِن�مْحَّرلا  نایب  ياضتقا  تسا و  دـمح  ماقم  ماـقم ، اریز  دـش ، لزاـن  هراـبود  ِمیِحَّرلا ،* ِن�مْحَّرلا -

. دشاب هدش  رارکت  مسا  هس  ره  ات  دش  رارکت  مه  ِمیِحَّرلا  ِن�مْحَّرلا  دش  رارکت  ُدْمَْحلا 
زا سپ  تفـص و  ود  نیاب  دنوادخ  مسا  فیـصوت  هب  هراشا  ّللا 

�
ِه ِمِْسب  رد  ِمیِحَّرلا  ِن�مْحَّرلا  هک  تسنیا  تهج  زا  رارکت ، لصا  هک  هدش  هتفگ  و 

رطاخب دیاش  هدش  هتشاد  مدقم  تاذ  فیصوت  رب  مسا  فیصوت  هکنیا  و  دراد ، تفـص  ود  نیاب  قح  سدقا  تاذ  فیـصوتب  هراشا  ُدْمَْحلا  ۀیآ 
دراد لامتحا  هدش  هتفگ  و  تسا . تاذ  ماقمب  رظن  يدـعب  ماقم  و  ءامـسا ، ماقمب  رظن  لوا  ماقم  هک  تسا  تئارق  ماگنه  رد  هدـنب  ماقمب  هجوت 
ثیح زا  دـمح  ماقم  رد  و  تیمیحر ، تینامحر و  ثیح  زا  میحر  نمحر و  تفـص  ود  سفن  ّللا 

�
ِه ِمِْسب  رد  ِمیِحَّرلا  ِن�مْحَّرلا - نایب  زا  دارم  هک 

. دشاب ملاع  رد  تفص  ود  نیا  روهظ 

: ِنیِّدلا ِمْوَی  ِکِلا�م 

. تسا ازج  زور  کلام 
رهب دراد ، قرف  اههغیـص  اهنت  و  دـشاب ، تردـق  ءالیتسا و  نامه  هک  تسا  یکی  ود  ره  لصا  هدـش و  تئارق  مه  نیدـلا  موی  کـلم  هیآ ، نیا 
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تیکلام ای  و  دوخ ، ناگدـنبب  تبـسن  كولم  تیکلام  ای  دوخ و  كالما  هب  تبـسن  كالم  تیکلام  لـثم  قح ، سدـقا  تاذ  تیکلاـم  لاـح ،
ناوتیم اهنت  و  تسا ، اهنیا  ۀمه  زا  رتالاب  رترب و  تیکلام  نآ  هکلب  تسین ، یملع  ياهتروص  اوق و  هب  تبـسن  ای  و  ءاضعا ، هب  تبـسن  سوفن 

، دشابیم دوخ  ياوس  ام  رب  قح  سدقا  تاذ  تیکلامب  اهتیکلام  نیرتهیبش  یملع  ياهتروصب  تبسن  سوفن  تیکلام  هک  تفگ 
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. دوشیم ماجنا  نآ ، زا  ضارعا  درجمب  نآ  ندرب  نیب  زا  و  هجوت ، تافتلا و  درجمب  نآ  داجیا  و  سفن ، هب  شمایق  تیکلام  نیا  هک  اریز 
يدایز ءامـسا  زور  نآ  يارب  و  تسا ، قبطنم  تمایق  زور  اب  اهنیا  زا  کی  ره  و  عرـش ، زور  اـی  ءازج  باـسح و  زور  ینعی  ِنیِّدـلا : ِمْوَی  اـما :

دورف زور  ترسح ، زور  تمادن ، زور  رشن ، رشح و  زور  لثم  هدش ، هتفرگ  دتفایم  قافتا  نآ  رد  هک  یعیاقو  زور و  نآ  تافـص  زا  هک  تسا 
. تسا هدمآ  هدیسر  اهنآ  زا  هک  یئاهاعد  رابخا و  رد  هدش و  ریبعت  نآب  تمایق  زا  نیموصعم ، تاملک  رد  هک  هچنآ  زا  اهنیا  ریغ  و  هدنیآ ،

ترضح نآ  تسا  هدیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  زا  و  تسا ، لاس  رازه  هاجنپ  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  هچنآ  ربانب  زور  نآ  لوط  و 
: هفیرش ۀیآ  نیا  توالت  ماگنه 
. َنیَِملا�ْعلا ِّبَِرل  ّنلا 

�
ُسا ُموُقَی  َمْوَی 

. نایملاع راگدرورپ  هاگشیپ  رد  نامدرم  دنوش  اپب  هک  يزور  همجرت :
رازه هاجنپ  و  دوش . هدروآ  درگ  شکرت  رد  ریت  ياههبوچ  هک  هنوگنآ  دروآ  درگ  ار  امـش  دـنوادخ  هک  هاگنآ  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ  دومرف :

. درگنن امشب  لاس 
: دیامرفیم ملاظم  لامعا و  ءازج  دروم  رد  دنوادخ  و 

َو ْمُُهفْرَط  ْمِْهَیلِإ  ُّدـَتْرَی  ا�ل  ْمِهِـسُؤُر  یِِعنْقُم  َنیِعِطْهُم  ُرا�ْصبَْألا . ِهِیف  ُصَخْـشَت  ٍمْوَِیل  ْمُهُرِّخَُؤی  اـ�مَّنِإ  ّظلا 
ـ�

َنوُِملا ُلَـمْعَی  اـ�ّمَع  اًِـلفا�غ  ّللا 
�

َه َّنَبَـسَْحت  ـا�ل  َو 
. ٌءا�وَه ْمُُهتَِدْئفَأ 

« سرت  » زا اهمـشچ  هک  درادیم  هگن  يزور  يارب  ار  نانآ  هک  تسین  نیا  زج  تسا ، لفاغ  دننکیم  نارگمتـس  هک  هچنآ  زا  ادخ  هک  رادـنپم  و 
ورف 
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یهت ناشیاهلد  دنرادن و  رب  مشچ  دنرگنیم  نادـب  هک  یئاج  زا  هک  ياهنوگب  دـنراد  الاب  ار  اهرـس  هدز  باتـش  دتـسیا . زاب  شدرگ  زا  دـنام و 

. تسا
ریما شردپ  زا  ترضح  نآ  هک  مردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  یفاک  رد  و 

دنوادـخ دـسر  ارف  تماـیق  زور  هک  هاـگنآ  دومرفیم : هک  دوب  هدینـش  تفگیم  نخـس  مدرم  يارب  هک  یماـگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 
ات دروآ . درگ  ار  اهنآ  تملظ  دـناریم و  ار  اهنآ  رون  هکیلاح  رد  يدـحاو ، ۀنحـص  رب  روع ، تخل و  دـنازیگنا  رب  ناـشیاهروگ  زا  ار  ناـمدرم 

رگید یـضعب  راوس  یـضعب  هک  ياهنوگب  دـننک  ماحدزا  ناـنآ  دـنراد ، زاـب  نتفر  زا  ار  اـهنآ  رگید  هک  دنتـسیاب  رـشحم  رد  ياهبقع  رب  هکنیا 
هب اهنآ  دایرف  هک  دیآ  گنت  اهنآ  رب  نانچنآ  هنحـص  دوش و  يراج  اهنآ  يور  رـس و  زا  قرع  دنتفا و  سفن  سفن  هب  راشف  تدش  زا  و  دنوش ،

: دومرف دعب  تسا ، تمایق  لاوحا  زا  لوه  نیلوا  نیا  دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  دوش . دنلب  هآ  هلان و 
رب دایرف  هک  دهدیم  روتـسد  هکئالم  زا  یکلم  هب  دوشیم و  فرـشم  شـشرع  قوف  زا  هکئالم  زا  ياهیاس  رد  لالجلا  وذ  تاذ  ماگنه  نیا  رد 

هزرلب ناشدوجو  دنب  دنب  دنناباوخ و  ورف  اهمـشچ  دنوش و  تکاس  دنونـشب و  ار  وا  يادن  یگلمج  دـیهد ، ارف  شوگ  قیالخ  هورگ  يا  دروآ 
نآ تسا  نیا  دیوگیم : رفاک  هک  تسا  نامز  نیا  دومرف  ماما  تسا . اجک  زا  ادص  دننیبب  هدومن  دنلب  ار  اهرس  دتفا و  شپط  هب  اهلد  دیآ و  رد 

هکنآ لدعب ، مکاح  منم  تسین ، نم  زج  یئادخ  هک  هّللا  منم  دسریم  باطخ  یلاعت  رابج  هاگـشیپ  زا  ماگنه  نیا  رد  دومرف  دعب  لکـشم . زور 
، تفر دهاوخن  متس  يدحا  رب  منک و  يرواد  امش  نیب  دوخ  طسق  لدعب و  زورما  درادیمن ، اور  یمتس  یسک  رب 
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هک یملاـظ  چـیه  و  دـیناسر ، مهاوخ  شقحب  ار  ياهملظم  بحاـص  ره  و  تفرگ ، مهاوـخ  يوـق  زا  ار  فیعـض  قـح  هک  تسا  يزور  زورما 

، دریگب وا  زا  ار  شاهملظم  اـی  و  دـشخبب ، ار  وا  هملظم  نآ  بحاـص  اـی  هکنیا  رگم  تشذـگ  دـهاوخن  هبقع  نیا  زا  تسا  وا  ندرگب  ياهملظم 
دهاش و نم  دـنک و  هبلاطم  ملاظ  نآ  زا  ار  دوخ  قح  تسا  هدـید  یمتـس  یـسک  زا  و  دراد ، يرگید  دزن  ياهملظم  هک  امـش  زا  کی  ره  سپ 

. دشاب هاوگ  ادخ  هک  سب  نیمه  و  متسه . امش  هاوگ 
نآ هکنیا  رگم  دشاب  وا  دزن  يرگید  زا  یقح  هملظم و  هک  دـنامن  يدـحا  سپ  دـنزیخ  رب  وج  سرپ و  هب  دـنزیمآ و  مه  رد  مدرم  دومرف : ماما 

تسا و يراج  اهنآ  يور  رـس و  زا  قرع  هکیلاح  رد  دننامب ، اهنآ  دهاوخب  ادخ  هک  هاگنآ  ات  سپ  ددرگ  وا  مزالم  دنک و  ادـیپ  ار  وا  صخش 
صالخ هکرعم  نآ  زا  ار  دوخ  دـشاب  هک  مه  شقح  زا  نتـشذگ  هب  هچ  رگ  تسا  نیا  رکف  رد  سک  ره  تسا و  دـنلب  هلان  هآ و  هب  اهنآ  دایرف 
يدانم نخـس  هب  قیالخ  هورگ  يا  هک  دنونـشب  ناگمه  هک  ياهنوگب  دهد  رد  ادن  قح  يدانم  درگنب و  هنحـص  نآ  رب  دـنوادخ  سپ  دـیامن ،

. دیهد ارف  شوگ  قح 
ملاظم دیراد  تسود  رگا  دیرذگ و  رد  رگیدکی  زا  دیراد  نم  ششخب  هب  دیما  رگا  متـسه  هدنـشخب  باهو و  نم  دیوگیم  یلاعتیراب  تاذ 

زا لاوحا ، نآ  زا  تاجن  دـیماب  یـضعب  دـنوشیم و  لاحـشوخ  ادـن  نیا  ندینـش  زا  ماحدزا  یتحاران و  تدـش  زا  نانآ  دـینک  هبلاطم  ار  دوخ 
دزن زا  ماگنه  نیا  رد  میرذگب  نآ  زا  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  ام  ملاظم  اهلا  راب  دنیوگیم  دننامیم و  یـضعب  یلو  دـنرذگیم  دوخ  ملاظم 

اب تسا  هرقن  زا  هک  ار  یتشهب  ياهرـصق  زا  يرـصق  هک  دـنکیم  رما  واب  ادـخ  تساجک ، تشهب  نزاخ  ناوضر  هک  دـنک  ادـن  يداـنم  شرع 
دنایامنب  اهنآب  تسا  نآ  رد  همدخ  هیثاثا و  زا  هک  هچنآ 
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ار نآ  هک  مادک  ره  هدومن و  دنلب  ار  اهرـس  یگلمج  دـیرگنب  رـصق  نیا  هب  دـینک و  دـنلب  ار  رـس  قیالخ  هورگ  يا  هک  دـنکیم  ادـن  يدانم  و 
هملظم و زا  یگلمج  درذگ  رد  ینمؤم  زا  هک  تسا  یـسک  يارب  اهنیا  ۀمه  هک  دهدیم  ادن  يدانم  دنکیم و  نآب  ندیـسر  يوزرآ  دنیبیم 

. یکدنا رگم  دنشوپب  مشچ  دوخ  قح 
ناملاظ هاگیاج  يوأـم و  زج  نم  شتآ  و  تسین ، یهار  نم  تشهب  هب  ار  یملاـظ  چـیه  هک  تسا  يزور  زورما  دـیوگیم : قح  سدـقا  تاذ 

هتفرگ وا  زا  هملظم  نآ  باـسح  عـقوم  رد  هکنیا  رگم  دـشاب  وا  ندرگ  رب  ياهملظم  هک  دـنامیمن  یقاـب  نیملـسم  زا  يدـحا  دوـب و  دـهاوخن 
رد دننکیم  تکرح  رگید  ۀبقع  هب  دوشیم و  هدوشگ  اهنآ  رب  هار  هاگنآ  دومرف  ماما  دینک . هدامآ  باسح  يارب  ار  دوخ  قیالخ  يا  دوشیم .

و هدـش ، زاب  یگمه  اههدـنورپ  تسا ، شرع  رب  یلاعت  رابج  دنـسریم و  تمایق  ۀـصرعب  ات  دـنیامنیم  راکنا  ار  رگیدـکی  اـب  یئانـشآ  هکیلاـح 
دوخ ملاع  لها  رب  یماما  ره  و  دنتـسه ، رـضحم  نآ  رد  رـضاح  یگلمج  دنـشاب  همئا  نامه  هک  ءادهـش  ناربمایپ و  هدـیدرگ و  بصن  اهنازیم 

. درک توعد  ادخ  هار  هب  ار  نانآ  دومن و  مایق  اهنآ  نایم  رد  ادخ  رماب  هک  دهدیم  یهاوگ 
رطاخب ام  هک  هدـش  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  رابخا  رد  نآ  تایفیک  دـیادش و  تـالاوحا و  تماـیق و  زور  ساره  لوه و  ۀـنیمز  رد  میوگیم 

قوقح تیمها  هب  عجار  یتاراشا  يواح  هک  ار  تیاور  کی  نیمه  و  میدومن ، يراددوخ  اـهنآ  ناـیب  زا  تسین  نآ  شیاـجنگ  ار  ماـقم  هکنیا 
. میتشاد نایب  تسا  نینمؤم  يارب  ءاجر  يراودیما و  ۀیام  رگید  فرط  زا  اهنآ و  اب  فطل  اوادم و  قفر و  نارگید و 
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هب تبـسن  دشاب  نیدلا  موی  کلام  و  نیملاعلا ، بر  و  میحر ، و  نمحر ، و  هّللا ، زا  ترابع  هک  هناگجـنپ  ءامـسا  نیا  يارب  هکنیا  رگید  بلطم 

عوضخ و شیادیپ  ببس  ءامسا  نیا  تئارق  و  تسا ، یئازسب  ریثأت  کین  تافص  زا  یضعب  بلج  رد  ناراگزیهرپ  نیقتم و  زا  نیمی  باحـصا 
تبغر و چـیه  رگید  و  دوشیم ، وا  ریغ  زا  عمط  عطق  مئاد و  رکذ  تمدـخ و  و  وا ، زا  يراسمرـش  ءایح و  لاـعتم و  يادـخ  هب  تبـسن  للذـت 

مـشچ و  راودیما ، میحر  نامحر  نآ  تمحر  هب  اهنت  دوب و  دـهاوخن  یلاعت  قح  ترـضح  ۀـیحان  زا  زج  هدـنب  يارب  یـسرت  فوخ و  و  یلیم ،
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ای دشاب و  وا  ریغ  بناج  زا  دهاوخب  هک  یعفن  ریخ و  هب  دوب و  دهاوخ  وا  ياههدعو  هب  نئمطم  و  تشاد ، دـهاوخ  وا  تیانع  لضف و  هب  بلط 
هضرع زا  و  زور ، نآ  ساره  لوه و  دیادش و  ازج و  زور  تبوقع  زا  شفوخ  سرت و  اهنت  و  تشاد ، دهاوخن  یتافتلا  چیه  وا ، ریغ  زا  یـسرت 
يرما میدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه  بلطم  نیا  هک  ارچ  دوب  دهاوخ  ناگمه  دزن  یئاوسر  دنوادخ و  رب 

تـالقنت تارثأـت و  ءامـسا  نیا  توـالت  ماـگنه  رد  ار  ادـخب  ناـفراع  اـما  تسا و  نیمی  باحـصا  يارب  شاهمه  اـهنیا  تـسا ، گرزب  سب 
نیع ۀـبترمب  نیقیلا  ملع  ۀـبترم  زا  ار  نانآ  هک  تسه  ناـشبولق  حاورا و  رارـسا و  رب  نآ  یلجت  ءامـسا و  نیا  تقیقح  فاـشکنا  زا  ياهرخاـف 

. دناسریم نیقیلا  قح  ۀبترمب  هبترم ، نآ  زا  دربیم و  الاب  نیقیلا 
داجس ماما  زا  هک  هچنآ  ای  و  تفر ، شوه  زا  نیدلا  موی  کلام  ۀیآ  رارکت  لاح  رد  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هچنآ  و 
باب نیمه  زا  تسا  گرم  راضتحا و  لاح  رد  ایوگ  هک  ياهنوگب  درکیم  رارکت  ار  نآ  دیـسریم  هیآ  نیاب  هاگ  ره  هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع 

تاذل  یلاع و  تالاح  يدنوادخ  يانسح  ءامسا  رکذ  ماگنه  ار  هّللاب  نافراع  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و  تسا .
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. تسا لاصو  راد  رد  لامج  تافص  راونا  تایلجت  زا  یئاهنتفرگ  سنا  و  لالج ، راد  ياههاگشدرگ  رد  ياهیلاع  تایلجت  هرخاف و 
مه دنکیم و  هدهاشم  ار  أدبم  مه  اهنآ  رد  هکلب  دـنکیم  ریـس  نآ  ياهتنم  ات  أدـبم  زا  ار  ملاوع  عیمج  ءامـسا ، نیا  رد  هکنآ  مالک  ۀـصالخ  و 

و دنارذگیم . رظن  زا  لیـصفتب  ار  تمایق  ملاوع  دشاب  نیدلا  موی  کلام  هک  ریخا  مسا  نیا  رد  رکفت  ربدت و  اب  و  ار ، ملاع  ياهتنم  مه  و  ملاع ،
. تسا هدش  حیرصت  تقیقح  نیاب  جارعم  ربخ  رد  هکنانچ  دزادرپیم  راذگ  تشگ و  هب  نآ  رد 

ماقم تیبوبر و  ماـقم  رب  مدـقم  هلـالج  ظـفل  ماـقم  اریز  تسا ، یعقاو  بیترت  اـب  قباـطم  لاونم  نیا  رب  ءامـسا  نیا  بیترت  هکنیا  رگید  بلطم 
تمحر یلیـصفت  روـهظ  اریز  تسا ، ریخا  مسا  ماـقم  رب  مدـقم  تیمیحر  ماـقم  و  تـیمیحر ، رب  مدـقم  نآ  و  تیناـمحر ، رب  مدـقم  تیبوـبر 
تبـسن دـنوادخ  تمحر  رب  زین  نآ  ياـنبم  دوشیم  رهاـظ  زور  نآ  رد  یـشتآ  تبوقع و  رگا  و  تسا ، ءازج  زور  رد  قـح  ترـضح  هیمیحر 

. تسا یضرع  يرما  بضغ ، لصا و  تمحر ، شنیرفآ ، رد  اریز  تسا ، نید  لها  نامولظمب و 
کلم یئوگیم  هکنیا  لثم  دشابیم  دوخ  لومعم  ریغب  ههبشم  تفص  ۀفاضا  باب  زا  ءازج  زور  نیدلا و  موی  هب  کلم  ۀفاضا  هکنیا  رگید  بلطم 
هکنیا ای  ازاجم ، تسا  فورظم  يارجم  فرظ  ءارجا  باب  زا  نیدـلا  موی  هب  کلام  ۀـفاضا  و  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  توعنم  نامز ، هک  نامز ،

وا هکنیاب  هجوت  اب  قح  سدقا  تاذـب  ءازج  زور  تنطلـس  تیکلام و  صاصتخا  لاح  رهب  تسا و  يورخا  ةأشن  نیدـلا » موی   » زا دارم  میئوگب 
نیا رد  و  زورما ، اریز  دباییم ، مات  روهظ  هک  تسا  زور  نآ  رد  ود  نیا  هک  تسنیا  تهج  زا  تسا  ملاوع  ۀـمه  اهزور و  ۀـمه  کلم  کلام و 

رورغ  يارس  ایند  هکنیا  رطاخب  يویند  ةأشن 
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: دیآ رب  دایرف  یتقو  هک  تسا  يزور  نآ  تمایق ، زور  نکل  و  دوشیم ، روصت  مه  ادخ  ریغ  يارب  تیکلم  تیکلام و  یهاگ  تسا ،
: دوشیم هتفگ  خساپ  رد  هک  تسادن  نیا  اهنت  تسیک ، نآ  زا  کلم  زورما  مویلا . کلملا  نمل 

ناگدنب تیکلام  تنطلس و  دباییم و  روهظ  هک  تسا  زور  نآ  رد  يدنوادخ  ناطلـس  و  تسا . راهق  ياتکی  دنوادخ  يارب  راهقلا . دحاولا  هّلل 
فالخب ددرگیم ، فوشکم  ناگمه  رب  دوشیم و  هتـشادرب  هدرپ  ملاوع  ۀـمهب  شتیکلام  رد  یلاـعت  قح  دـیحوت  زا  و  دوریم . نیب  زا  هراـبکیب 

روما زا  اهنآب  ۀبـسنلاب  تسین و  رهاظ  مدرم  ۀـماع  رب  لالجلا  وذ  تاذ  تافـص  رگید  تنطلـس و  تیکلام و  رد  دـنوادخ  دـیحوت  هک  ایند  نیا 
روهظ اذـل  دروآ ، باـسحب  ار  نآ  ناوتیمن  نآ  تردـن  رطاـخب  یلو  تسا  ملـسم  موـلعم و  تفرعم  لـها  رب  هچ  رگ  دـیآیم ، باـسحب  بیغ 

. تسا هتفای  صاصتخا  ءازج  زور  هب  وا ، تیکلام 
نیا ایوگ  و  دراوم ، نیا  رد  دـمح  تاـهج  راـصحناب  تسا  یهجوت  ماـقم ، نیا  رد  دـنوادخ  هناـگجنپ  ياـهمان  نیا  ناـیب  هکنیا  رگید  بلطم 
اهنت هک  تسا  راوازس  دشاب  وا  لالج  لامج و  لامک و  رطاخب  یسک  يارب  وت  شیاتـس  دمح و  رگا  هک  دیوگیم : نینچ  هدنبب  باطخ  تایآ 
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دشاب هتشاد  ياهرهب  تافص  نیا  زا  مه  يرگید  رگا  تسا و  وا  يارب  تافص  نیا  ۀمه  هک  ارچ  یئوگب ، وا  ءانث  شیاتـس و  ینک و  ادخ  دمح 
ۀیحان زا  تسه  یتیانع  ناسحا و  هچ  ره  زاب  تسا  هدومن  وتب  یناسحا  سک  نآ  هک  تسنیا  رطاـخب  رگا  و  تسا ، وا  يارب  وا و  هب  وا و  زا  زاـب 
اهتمعن نیا  ۀمه  کلام  هک  ینادب  دـیاب  تسا  يویند  ای  ینید  تمحر  تمعن و  لضفب و  يراودـیما  رطاخب  رگا  و  تسا ، نایملاع  راگدرورپ 

رگا  و  تسا . میحرلا  نمحرلا  اهنآ ، ةدنشخب  و 
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، یعقاو کلام  رهاق و  ناطلس  هک  یشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  دشاب  یمکاح  ناطلـس و  رهق  توطـس و  زا  سرت  رطاخب  تئانث  شیاتـس و  دمح و 
کلام میحر و  نمحر و  نایملاع و  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  يارب  زج  شیاتـس  دمح و  نیا  ربانب  و  تسا ، ءازج  زور  کلم  کلام و  نامه 

. تسین راوازس  تسا  ءازج  زور 

نیعتسن كایا  دبعن و  كایا 

. میبلطیم يرای  کمک و  وت  زا  میتسرپب و  ار  وت  اهنت  همجرت :
ود ره  و  تسین ، وت  ریغ  تدابع  زا  ام  بولطم  دارم و  هکنیا  اـی  مینکن  عوضخ  وت  ریغ  يارب  میتسرپن و  ار  وت  زج  اـم  هکنیا  ینعی  دـبعن  كاـیا 
نآ لعاف  لعف و  رب  تسا  دبعن »  » لوعفم هک  كایا »  » نتشاد مدقم  زا  مینکیم ، ادخب  رصحنم  ار  شتسرپ  هکنیا  و  تسا ، هدمآ  رابخا  رد  انعم 
رد نیا  دوش ، هدافتـسا  لصتم  ریمـض  زا  هک  تشاد  ناکما  هکنیا  اـب  هدـش  هتفرگ  راـکب  مه  لـصفنم  ریمـض  هک  صوصخب  دوشیم  هدـیمهف 

. دشاب روظنم  لوا  يانعم  هک  تسا  یتروص 
ریخ ره  هکنیا  رد  قح  سدقا  تاذ  دیحوت  اب  تیبولطم ، رد  نداد  رارق  کیرـش  هک  دومن  کیدزن  نهذـب  ناوتیم  نینچ  ار  مود  يانعم  اما  و 

تقیقح رما ، نیاـب  هجوـت  اـب  و  دراد ، تاـفانم  تسا  وا  نآ  زا  دوـجو  تقیقح  هکلب  لاـمج و  لاـمک و  ره  تسوا و  زا  تسه  هـک  یبوـخ  و 
، دوشیم وا  رد  رصحنم  مه  تیبولطم  هجیتن  رد  دنادرگن  کیرش  روما  نیا  زا  کیچیه  رد  ار  وا  ریغ  هدنب  هک  تسا  نیاب  یگدنب  تیدوبع و 

. تسناد دهاوخ  تیبولطم  هوجو  عیمج  قحتسم  ار  وا  دنادب  واب  رصحنم  ار  شتسرپ  تیدوبع و  هوجو  عیمج  هک  سک  نآ  هتشذگ  نیا  زا 
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میرگنب هک  ظاحل  ره  زا  هک  دـشاب  تقیقح  نیاب  یفیطل  ةراشا  لـعف  رب  لوعفم  نتـشاد  مدـقم  هک  دراد  ناـکما  تسا  هتفگ  نیققحم  زا  یکی 
مهنآ درگنب  وا  ریغب  واب  هجوت  اب  دعب  دـشاب  واب  شرظن  لوا  دوخ  راتفر  لامعا و  عیمج  رد  هک  تسیابیم  هدـنب  هجیتن  رد  تسا ، مدـقم  دوبعم 

رد لماک  دـیحوت  الـصا  هکلب  دـشاب ، نینچ  دـیاب  رما  مه  تیبولطم  ظاحل  زا  اذـل  و  ریغ . نآ  دوخ  رطاخب  هن  تسا  واب  بوسنم  ریغ  نآ  نوچ 
دروآیم و دورف  رـس  دوشیم و  عشاخ  عضاخ و  اجنآ  اهنت  سفن  اریز  تسین  نکمم  دشابن  ادخ  ریغ  رد  یئاوه  هدـنب  يارب  هکنیاب  زج  تدابع 

دهاوخن صلاخ  تدابع  رد  شدـیحوت  تشاد  یهجوت  لیم و  ادـخ  ریغب  ناسنا  رگا  اذـل  و  دـشاب ، نآ  اب  شیاوه  هک  دـنکیم  لیم  یئوس  نآب 
. دوب

هکنیا بدا و  تیاعر  رطاخب  تسا  هدش  هتفگ  میتسرپیم  دبعن » ، » متـسرپ یم - دبعا »  » ياجب هدـمآ و  ریغلا  عم  ملکتم  ۀغیـصب  لعف  هکنیا  اما 
. درادیم نایب  عمج  ۀغیصب  ار  بلطم  دنیبیمن  تیدوبع  ماقم  قیال  ار  دوخ  نوچ  ناسنا 

يارب یهجو  تسا و  كرتشم  تسه  ادخ  ریغ  هک  هچنآ  ره  هّللا و  يوس  ام  عیمج  نیب  هک  تسا  یتفص  تیدوبع ، تفص  هکنیا  رگید  تهج 
ۀمیمـض مه  ار  قح  ترـضح  حلاص  ناگدنب  تدابع  ریبعت  نیا  اب  رازگ  زامن  درف  هکنیا  رگید  تلع  تسین ، هنیمز  نیا  رد  صاصتخا  دارفنا و 
صلاـخ تیدوبع  شتـسرپ و  نیغورد  ياـعدا  زا  رگید  فرط  زا  دـنکیم ، بسک  دوـخ  يارب  یتفارـش  هلیـسونیدب  هدوـمن و  دوـخ  تاداـبع 

نیا میتسرپیم » ار  وت  اـهنت  : » هک نخـس  نیا  رد  و  دومن ، دـهاوخ  زارتحا  وا  تداـبع  رب  صلخم  ناگدـنب  تاداـبع  ۀـبلغ  رطاـخب  راـگدرورپ ،
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اهنآ  تادابع  تهج  زا  صالخا ، ياعدا 
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. دوب دهاوخ  قداص 
زا ءامـسا ، نآ  رکذ  اب  ناسنا  هک  دراد  تقیقح  نیاب  هراشا  نیا  و  هتفای ، رییغت  بطاخمب  بیاغ  زا  مـالک  نحل  هیآ  نیا  رد  هکنیا  رگید  بلطم 

شبلق اب  ایوگ  هک  تسا  ياهنوگب  تایآ  نیا  توالت  ماگنه  رد  هدیـسر و  روضحب  تبیغ  زا  هدومن و  یقرت  برق  ملاعب  يرود ، دـعب و  ملاـع 
: دیوگیم واب  باطخ  وا  رضحم  رد  دنکیم و  هدهاشم  ار  لالجلا  وذ  تاذ 

. ُنیِعَتْسَن ّیِإ 
َكا� َو  ُُدبْعَن  ّیِإ 

َكا�
. دنک نم  دای  هک  متسه  یسک  نآ  نیشن  مه  نم  هک  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد 

شندب ءازجا  مامت  بلق و  سفن و  حور و  لقع و  ملاع  زا  وا  نوئـش  مامت  و  هدنب ، ملاوع  عیمج  رد  یگدـنب  تیدوبع و  يارب  تیدوبع : اما  و 
هراشا نآ  بتارم  زا  یـضعبب  يرـصب  ناونع  ثیدح  رد  هک  تسا  یئاههناشن  روهظ و  شتانکـس  تاکرح و  عیمج  ات  هتفرگ  مدـقب  ات  رـس  زا 

ار ناگدنب  هک  اریز  دوش  لئاق  یتیکلام  دوخ  يارب  دیابن  هدومن  تیانع  واب  ادخ  هچنآ  رد  هدـنب  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نآ  رد  تسا ، هدـش 
نتـشیوخ ربدم  دوخ  و  دـنک ، فرـص  هداد  روتـسد  وا  هک  یهار  نامه  رد  دـنادب و  هّللا  لام  ار  لام  تسیابیم  هکلب  تسین  یتیکلام  یکلم و 

ار ایند  عاتم  زا  هچنآ  دوب و  نینچ  رگا  سپ  ددرگ ، تسا  هتشاد  زاب  نآ  زا  ای  هدومن  رما  نادب  ادخ  هک  هچنآ  فورـصم  شمغ  مه و  دشابن و 
هک دوخ  سفنب  هن  ار  شروما  ریبدت  هدنب  هک  رگا  دوب و  دهاوخ  ناسآ  وا  رب  لام  نآ  قافنا  تسنادن  دوخ  کلم  هتشاد  ینازرا  وا  رب  ادخ  هک 

هدرک یهن  نآ  زا  ای  هدومن و  رما  ادخ  هک  هچنآب  ناسنا  رگا  تشگ و  دـهاوخ  لهـس  وا  رب  ایند  بئاصم  لمحت  دومن  لوحم  دوخ  راگدرورپب 
تسا 
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ار تلـصخ  هس  نیا  یلاعتیراب  تاذ  هاگ  ره  و  دنام ، دـهاوخن  یقاب  شیارب  تاهابم  یئامن و  دوخ  ءایر و  يارب  یتصرف  رگید  تشاد  لاغتـشا 
تزع و لابندب  تفر و  دهاوخن  ایند  یپ  رد  رثاکت  رخافت و  يارب  تشاد و  دهاوخن  یـشزرا  وا  دزن  نآ  تسایر  ایند و  درک  تیانع  ياهدـنبب 

. تسا ناراگزیهرپ  نیقتم و  تاجرد  زا  هجرد  نیلوا  نیا  و  دینارذگ . دهاوخن  تلاطبب  ار  شراگزور  دوب و  دهاوخن  نامدرم  دزن  يرترب 
هب دـنمزاین  تاهج  عیمج  زا  ار  اهنآ  تاـقولخم  ملاوع و  عیمج  دوخ و  هدـنب ، هک  تسنیا  تیدوبع  بتارم  ۀـنیمز  رد  عماـج  نخـس  میوگیم 

. دنک لمع  مه  هدیقع  نیا  ياضتقمب  دنیبب و  تسا  اهنیا  ۀمه  زا  زاینیب  تهج  ره  زا  وا  هک  نایملاع  راگدرورپ 
ۀمه فرعا  وا  تسا  هماـت  یگدـنب  تیدوبع و  رد  لـماک  هوـجو ، عـیمج  زا  هک  سک  نآ  دـنراد . يرامـشیب  بتارم  هار  نیا  رد  ناـمدرم  و 

نانیـشناج هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دـمحم  نییبنلا  متاـخ - و  ءاـیبنالا ، دیـس  واـب  اـهنآ  ۀـمه  نیرتـکیدزن  برقا و  ادـخب و  قیـالخ 
اهنیا زا  دنتـسه ، نآ  بتارم  هوجو و  عیمج  رد  دیحوت ، بتارم  رد  نیلماک  نانیا  دنـشابیم ، دندحتم  وا  اب  تفرعم  نیا  رد  هک  وا  ۀناگهدزاود 

نیمی و باحـصا  ملاوع  نیرخآب  هکنیا  اـت  تسا  رادروخرب  دـیحوت  بتارم  زا  يرتـالاب  ۀـبترم  زا  دـشاب  رتشیب  شتفرعم  هک  ره  میرذـگب  هک 
یبن و بصن  رد  و  دـندقتعم ، شتیقلاخ  رد  دـنوادخ  یگناگی  دـیحوتب و  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنیا  هک  میـسرب  نیملـسم  بتارم  نیرتنیئاـپ 
و تشگ ، دهاوخ  شتآ  رد  یگنادواج  دولخ و  زا  اهنآ  تاجن  ببـس  ترخآ  رد  هدیقع  نیمه  دناهدشن و  لئاق  وا  يارب  یکیرـش  وا ، ۀـفیلخ 

هک  یتدم  زا  سپ  دنچ  ره  دش  دهاوخ  یهتنم  تشهب  يدنوادخ و  تمحر  هب  ناشراک  تبقاع 
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هک تیدوبعم  تیبوبر و  تیکلام و  رد  قح  سدقا  تاذ  دیحوت  نآ  أشنم  دش  هراشا  نادب  تیاور  رد  هک  ياهناگهس  بتارم  و  دنشاب . بذعم 
هاگ ره  و  دوب ، دهاوخن  لئاق  یتیکلام  دوخ  يارب  دنادب  زیچ  همه  کلام  ار  ادخ  اهنت  هدـنب  هک  هاگنآ  سپ  دـشابیم ، تسا  تیهولا  نوئـش  زا 

تیبرت و رد  يریثأـت  يرگید  يارب  ینعی  تسا  یتسه  ملاـع  قلطم  بر  هدـنهد و  شرورپ  راـگدرورپ و  لـالجلا ، وذ  تاذ  اـهنت  هک  تسناد 
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یتح وا  ریغ  هک  تشگ  دهاوخ  دقتعم  و  تسناد ، دهاوخ  وا  زا  ار  روما  ۀمه  ریبدت  دیدن ، روما  زا  يرما  ءایشا و  زا  ءیش  رد  لامکب  ندناسر 
هّللا سدقم  تاذ  زج  یئادـخب  هاگ  ره  و  نارگیدـب ، تبـسن  دـسر  هچ  ات  تسین  دوخ  رـشن  رـشح و  تایح و  گرم و  ررـض و  عفن و  رب  رداق 
رمک لالجلا  وذ  تاذ  تعاط  یگدـنبب و  تالاح  نوئـش و  عیمج  رد  تسنادـن  تیدوبع  هوجو  زا  یهجو  قحتـسم  ار  يرگید  دوبن و  دـقتعم 

. دنام دهاوخن  یقاب  شیارب  رگید  ياهراک  يارب  یتغارف  رگید  هکنانچ  تسب  دهاوخ 
. ُنیِعَتْسَن ّیِإ 

َكا� َو 
میئوجیم و کمک  وت  زا  ياهدومن  رما  نادب  وت  هک  هچنآب  مایق  اهنآ و  رکم  هلیح و  نانمـشد و  رورـش  عفد  رب  وت و  یگدـنب  تعاط و  رب  ینعی 

. میبلطیم يرای  وت  زا 
داضت رد  نآ  لیمکت  تدابع و  لصا  اب  روما  نیا  هک  تسا  يدراوم  اهنآ ، رکم  هلیح و  ادخ و  نانمشد  رورـش  عفد  زا  دارم  هک  تسنیا  رهاظ 

نیققحم زا  یـضعب  و  دـشابیم ، تدابع  بتارم  ءزج  نآ  عفد  يارب  یلاعت  قح  زا  ندـیبلط  يرای  تناعتـسا و  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا ،
نامه  ماقم ، نیا  اب  بسانم  هک  اریز  دریگن  رارق  تناعتسا  قلعتم  يزیچ  هک  دناهداد  حیجرت 
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ریغ رد  تناعتـسا  زا  ماقم  نیا  رد  مه  رابخا  رد  هک  تسه  مرطاخب  نینچ  و  تسا ، وا  یگدنب  تیدوبع و  هار  رد  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  يرای 

. تسا هدش  یهن  تدابع  تهج 
نآ سپ  تسا  تیبوبر  دیحوت  عورف  زا  نیا  مینادب  وا  رـصحنم  ار  رما  نیا  میهاوخب و  کمک  وا  زا  مینک و  بلط  يرای  ادخ  زا  اهنت  هکنیا  اما 

و تشاد ، دهاوخن  دیما  مشچ  يرگیدب  واب  زج  دید و  دهاوخ  وا  زا  مه  ار  اهررض  اهعفن و  ۀمه  تسین  هّللا  زج  یبر  هک  دوب  دقتعم  هک  سک 
زا ادخ  زا  زج  نمؤم  ةدنب  اذـل  تسین  راگزاس  شتیبوبر  رد  قح  سدـقا  تاذ  یگناگی  یئاتکی و  اب  وا ، ریغ  زا  نتـساوخ  کمک  تناعتـسا و 

يرما دیحوت ، نیا  و  دنکیمن ، هبال  زجع و  يرگید  دزن  وا  هاگـشیپ  هب  زج  دـهاوخیمن و  یـسردایرف  وا  زج  و  دـبلطیمن ، يرای  يرگید  سک 
ملاوـع زا  ياهرهب  وا  يارب  درادـب ، قـفوم  رما  نیا  رب  دـنوادخ  ار  هک  ره  و  لـمع ، لاـح و  تهج  زا  ملع و  ثیح  زا  مـه  لکـشم  سب  تـسا 

یقرت نابلاط  عیمج  ام و  يزور  ار  ماـقم  نیا  دـنوادخ  دوب ، دـهاوخ  برق  تاـجرد  زا  هکلب  و  تفرعم ، بتارم  زا  هکلب  یگدـنب ، تیدوبع و 
. دنادرگب دوخب  برقت  تفرعم و  جرادمب 

يراق اریز  تسا ، طبترم  بیترت  ظاحل  زا  میتفگ  تدابع  دروم  رد  هک  هچنآ  اـب  میتشاد  ناـیب  تناعتـسا  دروم  رد  هیآ  نیا  رد  اـم  هک  هچنآ  و 
يرای کمک و  نودـب  دـباییم  رد  هک  تسا  انعم  نیا  راهظا  زا  سپ  و  دـسریم ، تیدوبع  رد  صالخا  ماـقمب  هروس  لوا  ۀـیآ  هس  رکذ  زا  سپ 

. تسین نکمم  شیارب  یلاعت  قح 
تداـبع هلمج  نیا  رد  میتـسرپیم ) ار  وت  « ) دـبعن كاـیا   » میئوـگیم یتـقو  اریز  دـنکیم  یفن  ار  ربـج  هیآ  نیا  لوا  تمـسق  هک  دـش  هتفگ  و 

ناگدنبب 
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اهنت شتـسرپ  تیدوبع و  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  نیعتـسن » كاـیا   » نوچ دـنکیم  یفن  ار  ضیوـفت  مود  تمـسق  و  هدـش ، هداد  تبـسن 
هکلب وا ، ةدننک  روبجم  هن  تسا  وا  ياهراک  ماجنا  رب  هدنب  ةدنهد  يرای  نیعم و  لاعتم  يادـخ  نیا  ربانب  دوشیم و  رـسیم  وا  يرای  کمکب و 

هک تسا  قح  سدقا  تاذ  زین  هدـنب  ةدارا  راگدـیرفآ  قلاخ و  هکنانچ  مه  وا ، ةدارا  زا  سپ  یلو  تسه  هدـنب  لاعفا  لامعا و  ةدـنروآ  دـیدپ 
و هتفرگ ، ماـجنا  هدـنب  ةداراـب  لـعف  هک  ارچ  تسین  راـک  رد  يربج  نیا  رباـنب  دروآیم ، دـیدپ  ار  وا  ةدارا  دـنکیم  اـضتقا  وا  تاذ  هچنآ  رباـنب 

ةداراب لاعفا  نآ  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  قح  سدقا  تاذ  ةدارا  رگید  ترابعب  تسا ، ادخ  ةدارا  قولخم  ةدنب  ةدارا  اریز  تسین  مه  یـضیوفت 
، تسین يراک  ماجنا  رب  روبجم  تسا  راتخم  شیاهراک  رد  هک  تهج  نیا  زا  هدنب  نیا  ربانب  دسرب  زورب  روهظ و  ضرعمب  دوش و  داجیا  هدـنب 

. ضیوفت هن  تسا و  ربج  هن  سپ  تسا ، هتشگن  ضیوفت  واب  رما  تسا ، روبجم  شتیراتخم  رد  هکنیا  زا  و 
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دوخ زاین  رقفب و  ملع  لوا  دوشیمن ، مامت  دوخ  يادخ  دوخب و  عجار  بلطم  دنچب  هجوت  نتسنادب و  زج  تناعتسا  لامک  هکنیا  رگید  بلطم 
ءانغ و هب  ملع  سپـس  و  تسا ، زجاع  شیوخ  تالکـشم  لح  زا  درادـن و  يراک  ماـجنا  رب  تردـق  دوخ  يدوخب  وا  هک  اـنعم  نیا  نتـسناد  و 
وا زا  یهاوخ  کمک  تناعتسا و  ماقم  رد  هک  یـسک  نآ  هب  تبـسن  شتیانع  و  هدنب ، يرای  ۀناعا و  رب  وا  تردق  قح و  سدقا  تاذ  يزاینیب 

لخب وا  ۀتـساوخ  ءارجا  رد  مه  تسه و  هاگآ  دبلطیم  کمک  وا  زا  هکنآ  يزیچیب  رقفب و  مه  وا  هک  تقیقح  نیاب  هجوت  و  تسا ، هدمآ  رب 
، تسناد شیادخ  دوخب و  عجار  ار  بلاطم  نیا  هک  هاگ  ره  سپ  دنادیم  رتهب  ار  شراک  حالص  هدنب  دوخ  زا  مه  و  دزرویمن ،
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رب نتـساوخ  کمک  ندـیبلط و  يرای  ماقم  رد  لاق  ناسل  زا  لبق  شلاح  ناسل  و  دوشیم ، ادـیپ  وا  يارب  تسا  تناعتـسا  ياضتقم  هک  یتلاـح 

يرای تشگ  لماک  تناعتسا  هک  هاگ  ره  دش و  دهاوخ  رتلماک  وا  تناعتـسا  لاح  دوش  رتلماک  بلاطم  نیاب  هدنب  داقتعا  هچ  ره  و  دیآیم ،
ثیح زا  مه  و  تاذ ، ثیح  زا  مه  وا  هک  دش  مولعم  هدنب  يارب  هک  هاگ  ره  لاثم  ناونعب  دش ، دهاوخ  وا  بیصن  شیاعد  تباجا  یلاعت و  قح 

زا تاـنآ و  زا  ینآ  ره  رد  ار  دوخ  تسا و  دـنمزاین  لاوحا  تاـقوا و  عیمج  رد  هوجو و  عیمج  زا  زیچیب و  ریقف و  لـعف  تفـص و  و  دوـجو ،
رد و  دـنکیمن ، لاح  رد  ار  شدوجو  تیافک  هتـشذگ  ۀـظحل  رد  وا  داجیا  هک  ياهنوگب  دـید  جایتحا  رـسارس  هکلب  و  جاتحم ، تاـهج  عیمج 
رد تسا  یتسه  نوک و  ملاع  رد  هچ  ره  هک  تسا  هدـش  ققحم  بلطم  نیا  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  دراد  يدـیدج  داجیاب  زاین  شیلعف  دوجو 

، تسه يون  داجیا  دیدج و  ضیفب  دنمزاین  ینآ  ره  رد  زین  شتافـص  دوجو  رد  نینچ  مه  دراد ، ياهثدحم  تلعب  زاین  ياهظحل  ره  نآ و  ره 
راگدرورپ هب  دـنمزاین  و  ریقف ، تایثیح  هوجو  عیمج  زا  تسا  نآب  جاتحم  دـنمزاین و  هک  ار  هچنآ  عیمج  دوخ و  تافـص  ار و  دوخ  هصالخ  و 

وا زا  تسا  معنتم  نادـب  هک  ار  یتـمعن  ره  و  تسناد ، زاـینیب  هوـجو  عـیمج  زا  و  قـلطم ، ینغ  ار  شراـگدرورپ  رگید  فرط  زا  دـید ، دوـخ 
رایـسب هچ  و  دشابیم ، نآ  شرامـش  رب  رداق  یـسک  هن  دـنک و  ادـیپ  هطاحا  نادـب  دـناوتیم  یـسک  ملع  هن  هک  يرامـشیب  ياهتمعن  تسناد ،

هتشاد ینازرا  وا  رب  هک  یئاهتمعن  رایسب  هچ  هتـشاد و  ینازرا  وا  رب  قح  سدقا  تاذ  دراذگ  یتسه  ۀصرعب  مدق  وا  هکنیا  زا  لبق  هک  یئاهتمعن 
قزر  زا  تسا و  وا  ءایحا  ۀجیتن  شیگدنز  و  هدوب ، وا  داجیاب  شدوجو  هک  تشاد  هجوت  تقیقح  نیاب  و  تسا ، لفاغ  اهنآ  زا  وا  و 
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قح سدـقا  تاذ  یلو  دـنکیم ، وا  تیــصعم  هدوـمرف  تیاـنع  يو  هـب  وا  هـک  یئورین  توـقب و  تـسا و  نکاـس  وا  کـلم  رد  دروـخیم و  وا 
رد راگدرورپ  تیانعب  يراودیما  دومن  یهجوت  بلطم  نیاب  رگا  دنکیمن ، تساوخ  زاب  وا  زا  و  دریگیمن ، شناهانگ  رب  ار  وا  شیراوگرزبب 
ادخ زا  تسین  وا  ررـضب  هک  یلئاسم  نآ  رد  لاح  نیا  شیادـیپ  زا  سپ  رگا  دـیآیم و  دـیدپ  شبلق  رد  تناعتـسا  لاح  و  دریگیم ، توق  وا 

وا ررـضب  دهاوخیم  ادخ  زا  هک  هچنآ  رگا  تسا و  وا  ۀناخ  رد  رب  وا  تجاح  باجتـسم و  شیاعد  هک  دـنادب  تساوخ  کمک  دـیبلط و  يرای 
ترخآ رد  هک  هچنآ  و  دومن ، دـهاوخ  تیانع  واب  يریخ  ترخآ  رد  ای  ایند و  رد  ای  رـش  نآ  ياجب  دـنوادخ  درادـنپب  ریخ  ار  نآ  وا  دـشاب و 

هکنیا ای  و  دنک ، انثتـسا  تسین  شحالـص  هک  ار  هچنآ  شیاعد  رد  ناسنا  هک  تسنیا  رتهب  سپ  تسا ، رترادـیاپ  رتهب و  ددرگ  ناسنا  بیـصن 
بلط تیفاع  حالـص و  طرـشب  دـبلطیم  هک  ار  هچنآ  تسین  یـضار  ترخآ  یبوخ  ریخ و  ءازا  رد  ایند  يراتفرگب  هک  تسا  یناـسک  زا  رگا 

. دیامن
ۀناگجنپ ءامـسا  مزاول  زا  اهنآ  مامت  میتشاد ، نایب  یلاـعت  قح  ترـضح  تافـص  دروم  رد  تناعتـسا  لاـمک  طیارـش  زا  هک  هچنآ  هک  نادـب  و 

. تسا هدمآ  لیصفتب  رگید  مسا  راهچ  رد  جردنم و  هّللا »  » هلالج ظفل  رد  لامجا  هب  اهنآ  ۀمه  هکلب  تسا ، یلاعت  قح  ترضح 

. میقتسملا طارصلا  اندها 

. شاب نومنهر  میقتسم  طارص  تسار و  هارب  ار  ام 
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دناسریم و تتـشهبب  دوشیم و  رجنم  وت  تبحمب  هک  یهار  هب  ار  ام  ینعی  هک  هدـش  لقن  رابخالا  یناعم  باتک  مالّـسلا و  هیلع  ماما  ریـسفت  زا 
ءارآ  هکنیا  ای  مینک و  دوبان  ار  دوخ  مینک و  يوریپ  یناسفن  ياهاوه  زا  ام  هک  دوشیم  نیا  عنام 
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. امن يربهر  تیاده و  مینکفیب  تکالهب  ار  دوخ  هداد و  رارق  كالم  ار  دوخ  تایرظن  و 

طارص هک  هدش  هتفگ  رگید  یتیاور  رد  و  دسریم ، ادخ  تفرعمب  هک  تسا  یهار  زا  ترابع  میقتسم  طارص  هک  هدمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  و 
هک تسا  یئاوشیپ  ۀـعاطلا و  ضرتفم  ماما  زا  ترابع  اـیند  طارـص  اـما  ترخآ ، رد  طارـص  کـی  اـیند و  رد  طارـص  کـی  تسا  طارـص  ود 
رد هک  مه  یطارـص  زا  دومن  يوریپ  وا  زا  تفای و  هار  وا  تیادـهب  تخانـش و  ار  وا  ایند  نیا  رد  هک  سک  نآ  سپ  تسا ، بجاو  وا  تعاـطا 
نآ رب  تخانـشن  ار  وا  ایند  نیا  رد  هک  سک  نآ  تشذـگ و  دـهاوخ  هدـش  هدیـشک  خزود  يور  رب  هک  تسا  یلپ  نامه  نآ  تسا و  ترخآ 

. داتفا دهاوخ  خزود  شتآ  رد  دیزغل و  دهاوخ  شمدق  طارص 
ماما تفرعم  دارم ، هدـش  هتفگ  رگید  یتیاور  رد  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  میقتـسم  طارـص  زا  دارم  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  زاـب  و 

نآ تفرعم  نینمؤـملا و  ریما  دارم  هک  هدـش  تیاور  نینچ  مه  میتـسه . میقتـسم  طارـص  اـم  دـیامرفیم : موـصعم  رگید  تیاور  رد  و  تـسا ،
ا�ْنیََدل ِبا�تِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو  دیامرفیم : هک  تسا  لاعتم  يادـخ  لوق  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دارم  هک  نیا  رب  لیلد  تسا و  ترـضح 
هدـش دای  میقتـسم  طارـص  هب  وا  زا  تسا  باتکلا  ما  هک  باتکلا  ۀـحتاف  ةروس  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ  هک  ٌمیِکَح . ٌِّیلََعل 

. تسا
رازه و  نتفر ، الاب  دوعص و  لاس  رازه  دومرف : تسا  هنوگچ  هک  دش  لاؤس  طارـص  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  هدیـسر  زاب  و 

. تسا نالذخ  لاس  رازه  ندمآ و  دورف  طوبه و  لاس 
ریشمش  زا  رتکیراب و  يوم  زا  طارص  هک  هدمآ  نآ  فصو  رد  زاب  و 
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یضعب و  اپ ، تسد و  راهچ  مکش و  رب  یضعب  هدایپ و  یضعب  و  ور ، زیت  بسا  لثم  یـضعب  و  دنرذگب ، نآ  زا  قرب  نوچ  یـضعب  تسا ، رتزیت 

. دنرذگیم نآ  زا  دوشیم  اهر  زاب  دریگیم و  ارف  ار  اهنآ  نت  زا  ياهراپ  شتآ ، هاگ  هک  ياهنوگب  قلعم 
. دننکیم یط  ار  نآ  دوخ  رون  ردقب  نامدرم  تسا و  کیرات  طارص  هک  هدش  هتفگ  و 

دارفا زا  يدرف  هب  رظان  اهنیا  زا  کی  ره  تسا و  فلتؤم  مه  اب  طارص  يانعم  نایب  رد  هکلب  درادن  رگیدکی  اب  یـضقانت  رابخا  نیا  میوگیم 
ياراد يدـحاو  تقیقح  هک  دوشیم  هاـگ  و  تسا ، یبلاـق  تروص و  و  حور ، تقیقح و  نآ ، یناـعم  ریاـس  طارـص و  يارب  اریز  تسه ، نآ 

حاورا و يارب  ظافلا  و  دـشابن ، يددـعتم  ياهتروص  نآ ، يارب  هک  دوشیم  تفای  یتقیقح  رتمک  هکلب  تسا  يددـعتم  ياهبلاق  اهتروص و 
رطاخب یگلمج  دـشاب  يددـعتم  ياهبلاق  رد  حور  تقیقح و  کی  هک  هاـگ  ره  و  اـهتروص ، اـهبلاق و  يارب  هن  تسا  هدـش  عضو  قیاـقح 

رد اهتروص  شراگن  شقن و  تلآ  زا  ترابع  هملک  نیا  حور  ملق »  » ظـفل ـالثم  دـنوشیم ، هدـیمان  ماـن  کـیب  تقیقح  حور و  نآ  رد  داـحتا 
ملق تینامسج  الصا  هکلب  اهنیا ، ریغ  ای  نهآ  زا  ای  دشاب  ین  زا  تلآ  نیا  هک  دشاب  هدش  نیاب  یهجوت  هکنیا  نودب  تسا  یحول  ای  هحفص و 

، نآ رب  نتفر  كولـس و  هک  یتقیقح  يارب  طارـص »  » ظفل روطنیمه  تسا ، هدـشن  رابتعا  يراذـگ  مان  نیا  رد  شقن  نآ  ندوب  سوسحم  اـی  و 
اهنآ زا  یکی  تسا ، يددـعتم  ياهبلاق  حور  نیا  يارب  و  تسا ، طارـص  حور  انعم ، نیا  تسا و  هدـش  عضو  دـناسریم  دوصقم  هب  ار  ناـسنا 

تفرعم  قیرط  رگید  یکی  دوشیم ، هدیشک  اهيدابآ  اهرهش و  نیب  دمآ  تفر و  يارب  هک  تسا  یئاههار  نیمه 
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ماما تفرعم  و  تعیرـش ، نید و  هب  لمع  زا  ترابع  هار  نیا  هک  دشابیم ، تشهب  رد  وا  راوج  یهلا و  لالجلا  وذ  تاذ  هب  برقت  هار  و  ادـخ ،
دودح قالخا و  فاصوا و  ینعی  تیناسنا ، تروص  تخانـش  تفرعم و  و  صوصخب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفرعم  و  وا ، زا  تعاطا  و 
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ادخ و هب  تفرعم  يارب  هک  یئاههار  اما  تسا ، هدـش  هدیـشک  خزود  رب  هک  تسا  یلپ  هار ، قیرط و  قیداصم  زا  رگید  تسا ، ایند  نیا  رد  نآ 
ناسنا هک  یماقم  نیب  هک  تسا  یهار  نامه  نآ  و  تسا ، تسار  هار  میقتـسم و  طارـص  یـضعب  اهنآ  ۀنایم  زا  تسه  ایند  نیا  رد  وا  هب  برقت 

دناوتیمن یلوا  نآ  تسین ، نینچ  اـههار  نیا  زا  یـضعب  و  دوشن ، روـصت  نآ  زا  رتـکیدزن  یهار  دراد  رظن  رد  هک  يدـصقم  تسه و  نآ  رد 
ةزادناب ار  اهنآ  دادعت  ناوتیم  و  هّللا ، ءاش  ام  یلإ  جوعم  جک و  ياههار  زا  یهاوخب  هچ  ره  تسا  رایـسب  یمود  یلو  دـشاب  هار  کی  زا  شیب 

و رتکیدزن ، میقتـسم  طارـص  نآب  اههار  نیا  زا  یـضعب  تسین  هنوگ  کیب  همه  یلو  تسناد ، دناهدیـسرن  لامک  ۀلحرمب  هک  ینایمدآ  سوفن 
هک تسه  قح  ترضح  برق  راوج  زا  اهنآ  نیرترود  ادخ و  تاقولخم  نیرتنمشد  هار  هک  یهار  نآب  میسرب  ات  تسا  رترود  و  رود ، یضعب 

. دشاب وا  نافیدر  مه  سیلبا و  هار  نامه 
لاعفا تافص و  ءامسا و  هب  ادخب و  شتفرعم  هک  تسا  یسک  هار  نآ  و  تسا ، اههار  نیرتکیدزن  یلاعت  قح  راوجب  ندیسر  هار  نیرتلماک  و 

نیرتلماک و اههار  ۀـمه  نایم  زا  هار  نیا  دـشاب ، اهجازم  نیرتلداـعتم  وا  جازم  و  قـالخا ، نیرتوکین  وا  قـالخا  و  فراـعم ، نیرتلـماک  وا 
ار هار  نیرتـکیدزن  رـشب  دارفا  زا  کـی  رهب  تبـسن  میهاوـخب  رگا  اـما  تسا . اـههار  عوـمجمب  ۀبـسنلاب  بلاـطم  نیا  و  تسا . هار  نیرتـکیدزن 

ار  اهنآ  یلعف  لاح  هک  تسیابیم  مینک  صخشم 
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. مینک هظحالم 
سوق کی  ددرگیم و  متخ  ملاع  نیاب  عورـش و  بیغ  ملاـع  زا  هک  تسا  یلوزن  سوق  کـی  یناـسنا  ره  يارب  هکنیا  لاـمجا  نیا  لیـصفت  و 

زا شیپ  هکلب  و  هفطن ، شیادیپ  لوا  زا  هکلب  و  شدلوت ، ماگنه  زا  ناسنا  و  دباییم ، نایاپ  بیغ  ملاعب  عورش و  ملاع  نیا  زا  هک  تسا  يدوعص 
رد شریـس  هدشن  هدـیمد  وا  رد  حور  هک  یمادام  یلب  تسا ، بیغ  ملاع  يوسب  تکرح  ریـس و  رد  ملاع  نیا  رد  شکاخ  تبرت و  نامه  نآ ،
زا بیغ ، ملاعب  وا  تبرت  ریـس  اما  تخادرپ ، دهاوخ  تکرح  ریـس و  هب  بیغ  ملاع  رد  حور  نامه  اب  حور ، ندش  هدـیمد  زا  سپ  و  ملاع ، نیا 

كاخ نآ  هکنیا  زا  سپ  و  دوشیم ، ناسنا  ءاذـغ  هک  تسا  هلحرم  نیا  زا  سپ  و  تسا ، تابن  ملاعب  داـمج  ملاـع  زا  كاـخ  نآ  یقرت  تهج 
تروصب سپس  و  دیآیم ، دیدپ  هفطن  اذغ  نیمه  زا  تشگ ، ناسنا  ندب  زا  یئزج  نآ ، لوانت  اب  دش و  ناسنا  ءاذغ  دمآ و  رد  تابن  تروصب 

دیدپ یناسنا  دریگیم و  ماجنا  رگید  یشنیرفآ  دیوریم و  تشوگ  اهناوختسا  نآ  رب  سپس  دوشیم ، لدبم  ناوختسا  هب  نآ  زا  سپ  و  ۀقلع ،
: دیآیم

. َنیِِقلا�ْخلا ُنَسْحَأ  ّللا 
�

ُه َكَرا�بَتَف 
لماک شلقع  هک  تساجنیا  دـسریم ، غولب  نس  هب  ات  دراذـگیم  رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لماکت  یقرت و  لحارم  تدـالو  زا  سپ 

تکرح هکنیا  ای  دریگیم ، رارق  یهار  ود  رـس  رب  وا  هک  تسا  لزنم  نیا  رد  و  دوشیم ، فرـشم  فیلکت  فیرـشت  هب  هک  ياهنوگب  ددرگیم 
ادخ و زا  يرود  تواقـش و  هار  رد  مدق  هکنیا  ای  و  دـنیزگیم ، رب  ار  تشهب  تفرعم و  برق و  تداعـس و  قیرط  رد  ریـس  و  بیغ ، ملاوع  رد 

، دراذگیم خزود  ياههاگترپ  لهج و 
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برق خزود و  تشهب و  تواقش و  تداعـس و  هار  لقع  عرـش و  قیرط  زا  هک  ارچ  هدومن ، رایتخا  دوخ  ةدارا  هب  دنک  رایتخا  هک  ار  کی  ره  و 
یتاکلم لیمکت  یناحور و  قالخا  لیـصحت  هب  دریگیم و  شیپ  رد  ار  تداعـس  هار  هک  تسنیا  ای  سپ  تسا ، هتـشگ  نشور  وا  يارب  دـعب  و 

دزادرپیم تمایق  زور  و  وا ، ناگداتسرف  بتک و  هکئالم و  ادخب و  نامیا  زا  نیقی  لها  فراعمب  یبایتسد  دوشیم و  ادخب  وا  برق  ۀلیـسو  هک 
هارب دتفایم و  یناسفن  تاوهـش  یپ  رد  دـنیزگیمرب و  ار  تواقـش  هار  هکنیا  ای  و  دوش ، قحلم  نییلع  هب  هکنیا  ات  دـهنیم  مدـق  هار  نیا  رد  و 

قرز و و  تسپ ، يایند  نیا  تاوهـش  بالجنم  رد  دنکیم و  هدافتـسا  يرکم  هلیح و  ره  زا  تاذـل  هب  یبایتسد  يارب  دـهنیم و  مدـق  نیطایش 
نیمزب نآرق  لوقب  ددرگیم و  اهنیا  ۀمه  رکنم  هدـش و  رفاک  تمایق  زور  وا و  نالوسر  بتک و  هکئالم و  ادـخب و  دوشیم و  قرغ  نآ  قرب 
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. ددرگ خزود  تاکرد  ۀناور  هتشگ و  قحلم  نیطایش  بزحب  هکنیا  ات  دبسچیم 
، تشاذگ دهاوخ  ياجب  يرثا  شبلق  تقیقح و  حور و  رد  دنزب ، رس  وا  زا  رایتخا  يور  زا  هک  یتکرح  ره  هک  دشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  ناسنا 

یتح رما  نیا  ددرگیم ، یلاعت  قح  راوج  زا  وا  يرود  دعب و  ثعاب  هکنیا  ای  دوشیم و  تایناحور  هب  ادخب و  وا  برقت  ببس  رثا  نآ  ای  لاح 
ای و  تشهب ، يوسب  تکرح  رد  ناسنا  هک  تسا  یمدق  ۀلزنمب  دـیآیم  دـیدپ  یمدآ  بلق  حور و  رد  هک  يرثا  ره  و  تسه ، مه  تاحابم  رد 

دنوادـخب برق  لوصح  رد  دومن  ار  نآ  روصت  ناوتب  هک  يرگید  تکرح  ره  زا  ماـگنه  نیمه  رد  تکرح  نیا  رگا  سپ  درادیم ، رب  خزود 
و تسا ، میقتسم  طارص  و  هار ، نیرتکیدزن  هک  هدش  هتشادرب  یهار  رب  مدق  نآ  دشاب  رتعیرس  رتزاس و  راک  رترثؤم و  تایناحور  هب  ندیسر  و 

رد  تکرح  نیا  هک  هزادنا  ره  دوبن  نینچ  رگا  هک  الا 
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هتفرگ رارق  نیا  رب  یهلا  تمکح  و  دوب . دهاوخ  رتشیب  میقتـسم  طارـص  زا  شاهلـصاف  و  رترود ، هار  دشاب  دنک  صقان و  ادخب  برقت  لوصح 
هداد رارق  نالذخ  قیفوت و  رد  يریثأت  نآ  يارب  دراذگیم  يرثا  لد  رد  وا  زا  دعب  ادخب و  برق  رد  و  دنزیم ، رـس  ناسنا  زا  هک  یلمع  ره  هک 

. تسا
لمع و  دـنیوگیم ، قیفوت »  » ار تلاح  نیا  دـنکیم و  يرگید  ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  دعتـسم  هدامآ و  ار  بلق  ریخ  لمع  هکنیا ، بلطم  ناـیب 

ار تلاـح  نیا  دـیامنیم و  مهارف  ار  يرگید  هاـنگ  ماـجنا  ۀـنیمز  دزاـسیم و  رگید  رـش  ياـهراک  ماـجنا  يارب  هداـمآ  دعتـسم و  ار  بلق  رش 
رب دـننک  ماهلا  واب  ار  اـهیکین  هک  دـناهدش  هدراـمگ  ناـسنا  رب  هک  ياهکئـالم  دـش  ناـسنا  قیفر  قیفوت  هک  هاـگ  ره  و  دـناهدیمان ، نالذـخ » »
نآ دش  نالذخ »  » راچد ناسنا  دنـسپان ، ياهراک  رثا  رب  رگا  دـننکیم و  هبلغ  دنتـسه  وا  ندرک  ردـب  هار  زا  هسوسو و  ددـص  رد  هک  ینیطایش 

. دنیآیم بلاغ  هکئالم  رب  نیطایش 
لاـمعا تارثا  قـبط  رب  هتـسویپ  بلق  هک  تسا  اـنعم  نیمهب  هراـشا  تسا  ناـمحر  دـنوادخ  تشگنا  ود  نیب  نمؤـم  بلق  دـش  هـتفگ  هـکنیا  و 

سپ دوشیم ، لـصاح  خزود  اـی  تشهب و  يوسب  ناـسنا  تکرح  ریـس و  تاـبلقت ، نیا  زا  و  تسا ، ندـش  ور  ریز و  بلقت و  رد  شاهتـشذگ 
رد ریخ  يوسب  هاگ  هک  تسا  وا  یناسفن  تاکرح  ناـمه  وا ، تکرح  ریـس و  تسا و  ناـسنا  حور  ناـمه  تسا  تکرح  ریـس و  رد  هک  هچنآ 

دراذگیم و دوخ  یناسفن  ياهاوه  رس  رب  مدق  هاگ  تکرح ، ریـس و  نیا  رد  یمدآ  و  دنکیم ، لیم  يدب  رـش و  بناجب  هاگ  تسا و  تکرح 
ای و  دـنوادخب ، برق  ای  دـنامیم  ياج  رب  نآ  زا  هک  يرثا  و  یعیبط ، ای  و  تسا ، یناحور  فاصوا  ای  ریـس  نیا  لصاح  و  اهنآ ، مدـقب  رـس  هاگ 

. تسا وا  زا  يرود 
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دـشابیم نآ  لاثما  و  لهج ، و  رفک ، و  ملع ، و  تفرعم ، بتارم  لیبق  زا  یبلق  تافـص  نامه  دراذـگیم  رثا  بلق  رد  هک  یتاکرح  نیا  أـشنم  و 
هک تسا  یتافـص  تاکرح ، نیا  أشنم  رگید  ترابعب  تسا ، اهنآ  ياـضتقم  تاـکرح  نیا  و  وا ، یتاذ  فاـصوا  ۀـمزال  یبلق  تافـص  نیا  هک 
ره هک  ارچ  تسا ، هدـش  نیعم  وا  يارب  لاـعتم  میکح  نآ  مکحب  جراـخ ، رد  وا  تیهاـم  داـجیا  ماـگنه  رد  و  تـسه ، ناـسنا  تاذ  ياـضتقم 

نابز اب  هک  یلاؤس  دـشخبب و  واب  دراد  تبـسانم  وا  تافـص  اب  هک  ار  هچنآ  هک  دـهاوخیم  میکح  ةدنـشخب  داوج و  نآ  زا  لاح  نابزب  یتیهام 
حراوج و راتفر  لامعا و  رد  رگید  تافـص  نآ  هک  دنکیم  اضتقا  ار  يرگید  تافـص  یتاذ ، تافـص  نیا  دوشیمن و  در  هاگچیه  دشاب  لاح 
زا هک  یلمع  ره  یعیبط و  یناـملظ  اـی  تسا  ینارون  یحور  تارثا  هب  اـی  نآ  ریثأـت  و  تسا ، رثؤم  وا  بلق  بلقت  رد  نینچ  مه  یمدآ  ءاـضعا 

نیا و  تسا ، رثؤم  وا  ةدارا  رد  هک  تسا  وا  یتاذ  تافـص  نیا  تسا و  ناسنا  دوخ  ةدارا  ۀطـساوب  لاـعتم  میکح  نآ  مکحب  دـنزب  رـس  ناـسنا 
ءاضتقاب سک  ره  رگید  ترابعب  تسا ، هدومن  تلئـسم  میکح  ةدنـشخب  دـنوادخ  زا  وا  تیهاـم  تینا و  هک  تسا  ناـمه  تافـص  فاـصوا و 

شتآ و تواقـش و  هار  رد  نداـهن  ماـگ  اـی  و  تشهب ، تداعـس و  ریخ و  هار  رد  نتفر  كولـس و  قیفوت  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دوخ  تیهاـم 
: هک تسا  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  شیامرف  هوجو  زا  یکی  نیا  و  دشخبب ، واب  ار  ادخ  زا  يرود 
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. نیرمالا نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال 
رش میهدیم و  تبسن  ادخب  ار  یبوخ  ریخ و  ام  هکنیا  تلع  نینچ  مه  تسا ، رما  ود  نیا  نیب  هکلب  نتـشاذگاو ، ضیوفت و  هن  تسا و  ربج  هن 

. تشگ مولعم  تسا  ادخ  ود  ره  قلاخ  هکیلاح  رد  هدنبب  ار  يدب  و 
 402 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

هک تیناسنا  تروص  رب  طارـص »  » ۀـملک قالطا  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  تیارب  یـشاب ، هدومن  تقد  دـش  نایب  هک  یبلاـطم  نیاـب  رگا  لاـح 
حیحـص یگلمج  هدـش  هدیـشک  خزود  رب  هک  یلپ  رب  و  تعیرـش ، رب  وا و  تیادـه  رب  ماما و  رب  و  دـشاب ، تیناسنا  تافـص  نامه  زا  تراـبع 

زج یقیقح  میقتسم  هار  نآ  هکنیا  رگید  بلطم  تسادخب ، برقت  ۀلیسو  رون و  ملاع  قیرط  تشهب و  هار  دش  نایب  هک  اهنیا  ۀمه  اریز  تسا ،
ره هک  ياهنوگب  دـشاب  هتـشاد  تفرعم  وا  عیارـش  نـالوسر و  بتک و  ناگتـشرف و  لاـعفا و  تافـص و  ءامـسا و  هب  ادـخب و  هک  یـسک  يارب 

میکح راگدرورپ  تمکح  فیک  مک و  هب  هدیدرگ و  مکح  نادب  هک  هچنآ  اب  قباطم  ملع و  يور  زا  دنزیم  رس  وا  زا  هک  ینوکـس  تکرح و 
رد ار  جازم  هک  ارچ  دشاب ، اهجازم  نیرتلدتعم  شجازم  و  طیرفت ، طارفا و  زا  رودب  و  لادـتعا ، دـح  رد  شقالخا  دـشاب و  هاگآ  رما  نآ  رد 

بناج زا  تمـصع  قیفوت و  اهنیا  ۀـمه  اب  و  تسا ، رثؤم  هنیمز  نیا  رد  قـالخا  هک  هنوگناـمه  تسا ، یئازـسب  ریثأـت  ناـسنا  لاـمعا  لاـعفا و 
قیفوت و زاب  روما  نیا  ۀـمه  اب  هکنیا  اما  دـنک ، تکرح  هار  نیرتکیدزن  رد  اتقیقح  هکنیا  ات  دـشاب ، راک  کمک - رای و  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ 
هک تفـص  ود  نیا  هکنیا  نودب  یمدآ  و  دراد ، یتاریثأت  دراوم  نیا  رد  زین  ملاع  ثداوح  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  میدومن ، طرـش  ار  تمـصع 

نیموصعم قح ، سدـقا  تاذ  هک  تسا  رطاخ  نیمهب  و  دـشاب ، راوتـسا  تباث و  هار  نیا  رب  دـناوتیمن  ددرگ  وا  رای  دـشاب  تمـصع  و  قیفوت ،
دراد اهنآ  هب  هک  یتیانع  فطل و  ۀطـساوب  تسا ، هدمآ  تارایز  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  هکلب  دومن ، دـیؤم  سدـقلا  حور  هب  ار  مالّـسلا  مهیلع 

. تسا قلطم  روطب  میقتسم ، طارص  نیا  دراد ، هدهعب  دوخ  ءاجر  فوخ و  ۀلیسوب  ار  نانآ  ياهلد  تضایر 
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یتاذ تافـصب  هجوت  اب  هک  تسا ، اههار  نیب  رد  وا  يارب  هار  نیرت  کیدزن - زا  ترابع  یفلکم ، ره  يارب  تسار  هار  میقتـسم و  طارـص  اـما 
عیمج هک  تسا  تروصنیدـب  رما  نیا  و  دـناسرب ، تسا ، نکمم  نآب  یبایتسد  وا  يارب  هک  یماقم  مهنآ  قح  ترـضح  برق  ماـقمب  ار  وا  وا ،
اـضرف رگا  یتح  دشاب ، رتزاس  راک  رتدنمدوس و  راگدرورپ ، ياضر  هب  وا  ندـناسر  رد  تسه ، هک  ياهبترم  ره  رد  ناسنا ، يرایتخا  تاکرح 

ةزور هچنانچ  دید  رگا  هکنیا  ای  و  سکعلاب ، ای  دید و  رتعفان  دوخ  يارب  یملع  بتک  ۀعلاطمب  لاغتشا  زا  ار  بجر  هام  ياهبـش  زامنب  لاغتـشا 
، هار نیرتکیدزن  دـنام ، زاب  تادابع  زا  هزور  فعـض  رثا  رب  دریگب و  هزور  هکنیا  ات  دزادرپب  تاداـبع  ماـجناب  دـناوتیم  رتهب  دریگن  یبحتـسم 

لاحب ریخ  لامعا  كرت  هک  دوشیم  هاـگ  هکلب  دوش . هداد  صیخـشت  رتعفاـن  وا  تیاـضر  بلج  ادـخب و  برقت  يارب  هک  تسا  یهار  ناـمه 
هکنیا يارب  ددرگیم  مورحم  يراد  هدـنز  بش  دـجهت و  زا  بش  ود  ای  کی  هدـنب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هکنانچ  تسا ، رتعفان  ناـسنا 

نآ زا  شیب  بتارمب  شهاـنگ  هک  بجع  زا  اـت  دوشیم  ـالتبم  اهـشزغل  زا  یـضعبب  نمؤم  یهاـگ  هک  هدـش  تیاور  هکلب  دـنکن ، بجع  دوخب 
ره یـسفن و  ره  رد  هکلب  يزور ، یطیارـش و  ره  رد  یـسک و  ره  يارب  میقتـسم  طارـص  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و  دنامب ، ناما  رد  تسا  شزغل 

تداعس ریخ و  قیرط  كولس  رد  نآ ، زا  سپ  و  رضاح ، لاحب  ۀبسنلاب  هک  تسا  یهار  نامه  لمع و  نامه  راک و  نامه  ینوکـس  تکرح و 
یباستکا مولع  نیا  اب  هک  الا  و  ددرگ ، ناشهار  قیفر  یهلا  قیفوت  هک  دنـشاب  هنوگنیدـب  دـنناوتیم  یناسک  اهنت  و  دـشاب ، رتزاس  راک  رتعفاـن و 

، تسا رتکیراب  يوم  زا  طارص  هدش  هتفگ  هکنیا  دیاش  و  داد ، رارق  رظن  دروم  ار  بناوج  نیا  ۀمه  و  دیناسر ، لزنمب  ار  راب  نیا  ناوتیمن 
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ناسنا دنوادخ  هکنیا  زا  دـعب  و  تسا ، رتعفان  يراک  هچ  یطیارـش  ره  رد  هک  بلطم  نیا  نتـسناد  زا  سپ  زاب  و  تسا ، بلطم  نیمهب  هجوت  اب 
. تسا رتزیت  ریشمش  زا  طارص »  » هک هدش  هتفگ  اذل  تسا و  راوشد  سب  يراک  نآب  لمع  دومن ، تیاده  رما  نیدب  ار 

نیاب ای  نیا  تسا . نیـشیپ  تیاده  رب  تابث  هروس ، نیا  رد  تیاده  بلط  زا  دارم  هک  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  الوم  زا  هک  یتیاور  نآ  اما  و 
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هکنیا ای  و  تسا ، هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  تسا  نامیا  نامه  میقتـسم  طارـص  زا  دوصقم  هک  تسا  تروص 
هب تبـسن  ناشلاوحا  هک  دنتـسه  نانآ  هک  ارچ  تسا ، هدوب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  دوخ  لاثما  دوخ و  هب  صتخم  ترـضح  نآ  دوصقم 
رد هدومن  تیاده  ار  اهنآ  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  بولطم  دنکیمن و  توافت  نآ ، تاهج  اهتیاده و  عاونا 

. تسا نیمه  تیاده  رد  تابث  بلط  يانعم  و  دیامن . تیاده  مه  هدنیآ 
- هب و  میبای ، هار  سدق ، رئاظح  رد  ریـس  هب  هکنیا  ات  دیازفیب ، ام  تیاده  رب  هدـنیآ  رد  هک  تسنیا  میبلطیم  ادـخ  زا  هک  ار  هچنآ  ام ، لاثما  اما 
ام رب  قح  ترضح  لالج  لامج و  تایلجت  راونا  و  میوش ، لئان  دوخ  زا  یعیبط  ینامـسج و  قیالع  راثآ  ندنک  اب  سنا ، تاماقم  رد  كولس 

. ددرگ راکشآ  فوشکم و  ام  رب  وا  هیبیغ  رارسا  رهاظ و 
نوکت و لوا  زا  شتکرح  ریـس و  تسا  هدیـسرن  فلکم  ناسنا  دـح  هب  هک  یمادام  ناویح  تاـبن و  داـمج و  زا  کـی  ره  هکنیا  رگید  بلطم 
زا يدوجوم  ره  هک  انعم  نیاب  تسا  میقتـسم  طارـص  رب  نآ  يرهوج  ياهتروص  نامه  رب  هکلب  یفیک ، یمک و  تکرح  نامه  هب  شـشیادیپ 

ششیادیپ  يادتبا 
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عون يارب  هک  یلامک  زا  هبترم  نیرخآ  هب  هکنیا  ات  دیآیم  رد  لعف  هب  هوق  زا  اجیردـت  هدـش  هداهن  هعیدوب  وا  دوجو  رد  تالامک  زا  هک  هچنآ 
يوسب تکرح  ریـس و  نیا  زا  ار  وا  یعنام  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـسرب ، هدـش  نیعم  تسا و  وا  ۀتـسیاش  هک  یتاـیلعف  زا  وا  صخـش  و 

، دوخ یناسفن  ریـس  رد  هک  دوشیم  هاگ  دیـسر ، تسا  ربتعم  فیلکت  رد  هک  يرایتخا  ناوا  هب  هکنیا  زا  سپ  ناـسنا ، اـما  دوشن ، عناـم  لاـمک 
عون اب  فلاخم  هک  یتیلعف  هکنیا  نودب  ار  اهنیا  تسا ، دوجوم  ةوقلاب  وا  دوجو  رد  تسا و  ناسنا  عون  ۀتسیاش  هک  یتایصوصخ  زا  هک  هچنآ 

و دسریم . تسا  لماک  ناسنا  راوازـس  هک  تیلعف  بتارم  تاجرد  نیرخآ  نآ  هب  هکنیا  ات  دناسریم ، لعف  هب  هوق  زا  دیآ ، نایم  رد  دشاب  ناسنا 
تکرح نآ  هکنیا  زا  سپ  رشب ، دارفا  بلغا  اما  دنکیم ، تکرح  یناسنا  میقتـسم  طارـص  رد  هک  تسا  يدرف  نینچ  و  تسا ، مک  رایـسب  نیا 

قیال و هک  مه  یتایلعف  یلو  دـنیآیم ، رب  تسا  اهنآ  دوجو  رد  هک  هچنآ  ندروآ  رد  لعف  هب  هوق  زا  ددـص  رد  دـمآ  دـیدپ  ناشیارب  يرایتخا 
رد دوخ  رایتخا  ءوس  رطاـخب  هکلب  یناـسنا ، میقتـسم  طارـص  رب  هن  اـهنآ  تکرح  ریـس و  هجیتن  رد  دـیآیم ، ناـیم  رد  تسین  ناـسنا  ۀتـسیاش 

ۀتـسیاش هک  تایلعف  زا  هبترم  نیرتتسپ  هب  تکرح  نیا  ماجنارـس  هک  ياهنوگب  دوب ، دهاوخ  تیناسنا  ریـسم  زا  فارحنا  یجک و  جاجوعا و 
نامه رب  مه  شیرهاـظ  تروص  دـنامیم و  هبترم  ناـمه  رد  هک  دوشیم  هاـگ  و  دوشیم ، یهتنم  تسه  نیطایـش  هکلب  ناگدـنرد ، مئاـهب و 

. درب هانپ  ادخ  هب  ترخآ  ایند و  يراوخ  تلذ و  نیا  زا  دیاب  هک  دیآیم - رد  تسه  نآ  رب  هک  یتیلعف  تروص 
فرطب  ناسنا  تکرح  هک  تسا  انعم  نیاب  تسا ، تیناسنا  تروص  نامه  میقتسم ، طارص  هک  تسا  هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  هکنیا  اما  و 
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يرهوج تکرح  و  یفیک ، تکرح  کـی  تسا - هتفهن  تـالامک  نیمه  رد  تسه  هک  یتداعـس  ریخ و  ره  هک  تسا - وا  يارب  هک  یتـالامک 

دیدـپ ناـسنا  رهوج  رد  تکرح  نیا  یپ  رد  هک  یئاـهتروص  و  فیک ، بتارم  ناـمه  زا  تراـبع  تکرح ، نیا  يارب  هار  قـیرط و  اـما  تسا ،
، هار و  وا ، لامک  دصقم ، و  ناسنا ، رهوج  ورهر ، کلاس و  نیا ، ربانب  تسا ، ینابر  فراعم  راونا  هفیرـش و  تاکلم  نامه  زا  ترابع  دـیآیم 

ادـیپ هک  تسا  تکرح  دوـخ  اـب  ریـس و  تکرح و  نیح  رد  هار ، تکرح ، نیا  رد  و  تسا ، موـلع  فراـعم و  راوـنا  تاـکلم و  نیا  لیـصحت 
و هار ، ظاحل  کیب  رون ، نیمه  نیا ، ربانب  تسا ، لقع  حور و  سفن و  بتارم  روهظ  زا  ترابع  تفرعم  رون  و  نآ ، زا  دـعب  لـبق و  هن  دوشیم 

. تسا کلاس  ظاحل  کیب  و  دصقم ، ظاحل  کیب 
لصا و  راونالا ، رون  اهنیا  هک  تسا  رطاخ  نیدب  تسا  هدش  طارـص  هب  ریبعت  مالّـسلا  مهیلع  همئا  بلاط و  یبا  نبا  یلع  تقیقح  زا  هکنیا  اما 

. دنشابیم یتسه ، ملاع  رد  دنوادخ  رون  و  رون ، ره 
، دشاب ندومن  لامعتسا  شیانعم  ریغ  رب  ار  ظفل  زوجت و  هب  زاین  هکنیا  نودب  دنتسه ، يدنوادخ  میقتسم  طارص  نامه  تقیقح  رد  نانیا  سپ 
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يوسب ناگدنب  تشگزاب  ریـصم و  هک  دنتـسه  یهللا  بنج  نامه  دـننکیم و  هجوت  نانآ  هب  ادـخ  ءایلوا  هک  دنتـسه  یهللا  هجو  نامه  نانیا 
: هک تسا  هدمآ  هعماج  ترایز  رد  هکنانچ  تسا ، اهنآ 

. تسا امش  يوسب  قلخ  تشگزاب  و  مکیلإ . قلخلا  بایا  و 

: مهیلع تمعنا  نیذلا  طارص 

. يداد تمعن  اهنآ  رب  هک  نانآ  هار 
میقتسم  طارص  زا  دوصقم  باب  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  لیصفت  نیا 
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فاصوا و قالخا و  هنیعب  اهنآ  هار  طارـص و  و  دنتـسه ، تما  زا  مالّـسلا  هیلع  الوم  نایعیـش  هدش  هداد  تمعن  اهنآ  هب  هک  اهنیا  و  دـش ، نایب 

: دنکیم فصو  نینچ  ار  نانیا  مامه  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  هک  تسا  اهنآ  لامعا 
رد اهنآ  كاشوپ  و  توق ، اهنآ  كاروخ  و  باوص ، دنیوگیم  هک  ینخـس  دنتـسه ، لیاضف  لها  و  ادخ ، رماب  نالماع  و  ادـخب ، نافراع  نانآ 

. دشابیم عضاوت  يور  زا  اهنآ  نتفر  و  هنایم ، دح 
هب ناگدنب  یئامنهار  داشرا و  رطاخب  تسا  نکمم  تسا . هدش  ریسفت  هدش  هداد  اهنآ  رب  تمعن  هک  یناسک  هار  هب  میقتـسم  طارـص  هکنیا  اما 
قح رد  ای  قالخا  رد  هنایم  دح  و  یلو ، قح  رد  طیرفت  طارفا و  زا  رودـب  و  طسو ، قیرط  زا  ترابع  میقتـسم  طارـص  هک  دـشاب  تقیقح  نیا 

ۀتسیاش قیال و  هک  یلامک  هب  تسا  یسفن  ره  شور  هار و  طارص و  میقتـسم ، طارـص  زا  دوصقم  هک  دنکن  مهوت  نینچ  یـسک  ات  تسا ، ریغ 
یهار نامه  هب  ار  میقتـسم  طارـص  الثم  دنکیم و  اضتقا  ار  نآ  لاعتم  يادخ  ءامـسا  ءاضتقا  مکحب  شتاذ ، مزاول  تاذ و  تسا و  وا  صخش 

: دیوگیم نینچ  هیآ  ایوگ  دنکن ، ریسفت  دربیم  خزود  تاکرد  نیرتنیئاپ  هب  ار  وا  شیتاذ  تافص  تیهام و  رطاخب  هک 
هار نامه  نآ  هک  دـناسریم  وت  برق  راوج  اضر و  هب  ار  ام  تسا و  یعقاو  تماقتـسا  ياراد  هک  نک  تیادـه  یمیقتـسم  طارـص  هب  ار  اـم  هک 
نم تافص  تاذ و  ياضتقم  هک  هچنآ  هب  نآ ، تماقتسا  هک  یناسک  هار  هن  نینمؤملا ، ریما  نایعیـش  زا  يداد  تمعن  اهنآ  رب  هک  تسا  یناسک 

تسا و وت  لدع  ياضتقم  هک  هار  نآ  هب  هن  تسا  وت  ماعنا  لضف و  ياضتقم  هک  امن  تیاده  یهار  هب  ارم  رگید  ترابعب  دـناسریم و  ارم  تسا 
. یتشاد ینازرا  اهنآ  رب  ار  نینمؤملا  ریما  تیالو  تمعن  هک  تسا  یناسک  هار  نامه  نآ 
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نیل�اضلا
�

َو ال  ْمِهَیَلَع  ِبوُضْغَمْلا  ِریَغ 

. دنتشگ هارمگ  ولغ  ۀطساوب  هک  یناسک  نآ  ای  و  دنتفرگ ، شیپ  رد  راکنا  هار  دندش و  عقاو  بضغ  دروم  هک  یناسک  نآ  ریغ  ینعی 
ریغ دومرفن  اجنیا  یلو  يداد ، تمعن  اهنآ  رب  وت  هک  یناسک  هار  دومرف : لوا  تمسق  رد  اریز  دومن  قرف  ریبعت  بولسا  هیآ ، زا  تمسق  نیا  رد 

ریبعت نیا  دیاش  و  دنتـشگ . عقاو  بضغ  دروم  هک  یناسک  ریغ  ینعی  دمآ  مهیلع  بوضغملا  ریغ  هکلب  يدومن ، بضغ  اهنآ  رب  وت  هک  یناسک 
ءاـضتقا تهج  زا  یعبت و  يرما  بضغ  یلو  ییادـتبا ، یلـصا و  یتبـسن  قح  سدـقا  تاذ  هب  تمعن  تبـسن  هک  دـشاب  تقیقح  نیا  هب  هراـشا 

: دیامرفیم هدش و  هراشا  تقیقح  نیاب  هفیرش  ۀیآ  نآ  رد  هکنانچ  دیآیم  دیدپ  هدنب  دوخ  تافص 
زا هک  هچنآ  لاعتم و  يادـخ  بناج  زا  دـسر  وتب  یبوخ  زا  هک  هچنآ  َکِسْفَن  ْنِمَف  ٍۀَئِّیَـس  ْنِم  ََکبا�صَأ  ا�م  َو  ّللا 

�
ِه َنِمَف  ٍۀَنَـسَح  ْنِم  َکـَبا�صَأ  ـا�م 

. تسا وت  دوخ  زا  دوش  تهجوتم  يدب 
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: دومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لامعالا  باوث  باتک  رد 
و تسا ، نآرق  ياههروس  لضفا  باتکلا  ما  هک  هدومن  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  یـشایع  و  تسه . باتکلا  ما  ةروس  رد  راـگدرورپ  مظعا  مسا 

. گرم الا  تسا  يدرد  ره  ءافش  هروس  نیا 
رد هکنانچ  دراد ، رب  رد  تسا  نآرق  ۀـمه  رد  هک  ار  هچنآ  هروس  نیا  هک  دـشاب  نیا  رطاخب  دـیاش  هروس ، نیا  رب  باتکلا  ما  قالطا  میوگیم 

نآرق رد  هک  هچنآ  ره  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  تسا ، هدش  حیرصت  بلطم  نیاب  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  زا  هک  یتیاور 
دمح  ةروس  رد  تسه 
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رد تسه  ءاـب  رد  هک  هچنآ  و  تسه ، هّللا  مسب  ءاـب  رد  تسا  هّللا  مسب  رد  هک  هچنآ  تسه و  هّللا  مسب  رد  تسا  دـمح  رد  هـچ  ره  و  تـسه ،

. ماهّللا مسب  ءاب  ریز  ۀطقن  نم  و  تسه ، ءاب  ۀطقن 
. تشگ ادج  دوبعم  زا  دباع  نآ  ۀطقن  اب  و  تفای ، روهظ  دوجو  ءاب »  » هب هک  هدش  تیاور  زین  و 

تـسا تیهولا  ماـقم  نآ  زا  سپ  هک  قـلطم  رقف  ۀـبترم  ناـمه  ماـقم  نیا  اریز  تسا ، تیـالو  ماـقم  ناـمه  هقلطم ، تیدوـبع  ماـقم  میوـگیم 
. دشابیم

رقف ۀـبترم  هاگ  ره  تسا  هتفگ  هک  مه  نخـس  نیا  ةدـنیوگ  دوصقم  دـیاش  و  يرخف . رقفلا  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  هکناـنچ 
ندمآ رگید  رما  یپ  زا  يرما  و  بیقعت ، رب  تلالد  ءاف  اریز  دشاب ، انعم  نیمه  تشگ ، دـهاوخ  زاغآ  یئادـخ  ۀـبترم  نآ  زا  سپ  دیـسر  نایاپب 

نآ هنک  هک  تسا  ياهرهوج  تیدوبع  دیامرفیم : هک  ۀعیرـشلا  حابـصم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  نآ  ناوتیم  هکلب  دنکیم ،
رب نینچ  رابخا  یـضعب  زا  هک  میتشاد  ناـیب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یبلطم  نآ  نوئـش  زا  اـهنیا  ۀـمه  و  تسناد . اـنعم  نیمه  هب  تسا  تیبوبر 

ۀبترم هب  هراشا  ءاـب  و  تیهولا ، ماـقم  هب  هراـشا  فلا  دـیرفایب : یملاـع  مه  فورح  يارب  ملاوع ، ریاـس  لاـبق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـیآیم 
. تسا وا  تیهام  تینا و  تهج  هب  هراشا  هطقن  و  لوا ، قولخم 

هک مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دومرف  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ترـضح  نآ  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  نویع ، رد  و 
نآ رگید  فصن  و  نم ، نآ  زا  نآ  فصن  مدومن  میسقت  ماهدنب  دوخ و  نیب  ار  باتکلا  ۀحتاف  هک  تسا  هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  تفگیم 

سپ  تسا ، نم  ةدنب  نآ  زا 
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ماجنا هب  ار  شروما  هک  تسا  نم  رب  درک و  زاغآ  نم  مساب  نم  ةدـنب  دـیامرفیم : دـنوادخ  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دـیوگب : هدـنب  هاـگ  ره 
. نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  دیوگب : نوچ  و  منادرگ . كرابم  ار  شلاوحا  مناسر و 

فطل هب  هتـشگ  رود  وا  زا  هک  یئاهالب  تسا و  نم  دزن  زا  هتفرگ  ارف  ار  وا  هک  یئاـهتمعن  نآ  تسناد  دومن و  دـمح  ارم  نم  ةدـنب  دـیامرفیم 
رود وا  زا  مه  ار  ترخآ  ياهالب  و  منک ، هفاضا  ایند  ياهتمعن  هب  وا  يارب  مه  ار  ترخآ  ياهتمعن  هک  ار  امش  مریگیم  هاوگ  تسا ، هدوب  نم 

. منادرگ
تمعن زا  ار  وا  ةرهب  هک  ار  امش  مریگیم  هاوگ  متـسه ، نابرهم  هدنـشخب و  نم  هک  داد  یهاوگ  دیامرفیم : میحرلا . نمحرلا  دیوگب : نوچ  و 

مه هک  ار  امـش  مریگیم  هاوگ  دـیامرفیم : نیدـلا . موی  کـلام  دـیوگب  نوچ  و  منادرگ . داـیز  دوـخ  ءاـطع  زا  ار  شبیـصن  و  ناوارف ، دوـخ 
رد شناهانگ  زا  و  لوبق ، ار  شتانـسح  و  مریگب . ناسآ  ار  شباسح  باسح ، زور  متـسه  ازج  زور  کـلام  نم  هک  دومن  فارتعا  وا  هکناـنچ 

. مرذگ
تدابع نیا  رب  ار  وا  هک  ار  امـش  مریگیم  هاوگ  دتـسرپیم ، ارم  اهنت  نم ، ةدنب  دیوگیم  تسار  دیامرفیم : دبعن ، كایا  دـیوگب : هدـنب  نوچ 

. نیعتـسن كایا  دـیوگب و  نوچ  و  درب ، کشر  دروخ و  هطبغ  وا  رب  تسا  فلاخم  وا  اـب  تداـبع  نیا  رد  هک  سک  نآ  ره  هک  مهد  یـشاداپ 
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اهیتخـس دـیادش و  رد  مشاب و  راک  کمک - روای و  ار  وا  هک  ار  امـش  مریگیم  هاوگ  دروآ ، هانپ  نمب  تساوخ و  کمک  نم  زا  دـیامرفیم 
نم ةدنب  يارب  نیا  دـیامرفیم  هروس  رخآ  ات  میقتـسملا  طارـصلا  اندـها  دـیوگب : نوچ  مریگب و  ار  وا  تسد  يراتفرگ  زور  مسر و  وا  دایرفب 

هک  هچنآ  زا  مدرک و  اطع  وا  هب  تشاد  وزرآ  هک  ار  هچنآ  و  مدومن . تباجا  ار  وا  ياعد  قیقحت  هب  دنک  بلط  هک  هچ  ره  تسا و 
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. مدینادرگ نمیا  ار  وا  دیسرتیم 
و دـننیبب ، ار  يراوگرزب  مرک و  نیا  ات  ناملاع ، دـنیاجک  و  نالفاغ ، دـنیاجک  ددرگیم ، ناریح  شمرک  زا  لقع  هک  وا ، تسا  هزنم  میوگیم 
و دنیاتـسیم ، یگناگی  یئاتکی و  هب  ار  وا  وا ، ۀیلاع  تافـص  ریاس  رد  هکنانچ  مه  دنیامن ، فارتعا  وا  یگناگی  دیحوت و  هب  مه  تهج  نیا  زا 

تمعن نینچ  ساپـس  رکـش و  رد  ار  ناشرمع  مامت  رگا  هک  دننک  فارتعا  دـنراد و  او  يرواد  هب  ار  دوخ  لقع  یمظع  تمارک  نیا  رکـش  رد 
زامن لیلذ  ناگدنب  نیا  هب  تیانع  فطل و  هار  زا  لالجلا ، وذ  تاذ  هک  دننک  ادا  ار  تمعن  کی  نیمه  قح  دنناوتیمن  دـننک  فرـص  یگرزب 

حالصا و  اهنآ ، ناهانگ  ششخب  ببـس  ار  تدابع  نیمه  و  دنزادرپب ، وا  تدابع  هب  دننک و  وا  دای  هک  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  هدومن و  بجاو  ار 
يوگتفگ تاجانم و  يارب  ار  نانآ  و  هدیشخب ، تفارش  زامن ، هب  فیلکت  اب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  هیلاع  تاجرد  هب  یقرت  ۀلیسو  و  اهنآ ، بیاعم 

. تسا هدوزفا  اهنآ  مارکا  رد  هکلب  هدومنن  تعانق  اهنآ  لاوئس  رادقمب  اهنآ ، باوج  رد  و  هدیدنسپ ، دوخ  اب 
ياهجرد یفرح  ره  دادعت  هب  نم  ةدنب  نیا  يارب  دـیوگیم  تئارق ، زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ  هک  مدـید  یتیاور  رد  هک  تسه  مرطاخب  نینچ  و 

. نم رون  زا  ياهجرد  دیامرفیم و  هکنیا  ات  درمشیم  ار  تارهاوج  روطنیمه  نالف ، نالف و  زا  تسا 

[ دیحوت ةروس  ریسفت  زا  ياهصالخ  نایب  رد  ]

دحا هّللا  وه  لق 

هک یفورح  فیلأت  اب  میدینادرگ  ثوعبم  نادب  ار  وت  میدومن و  یحو  وتب  هک  ار  هچنآ  ینعی  لق »  » هک هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
هک  تسا  وا  مه  دراد و  اونش  یشوگ  هک  سک  نآ  ات  نادرگ ، رهاظ  میدومن  تئارق  وت  رب 
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يانعم رب  نداد  یهاگآ  وه  رد  ءاه  دوشیم  هراشا  بیاـغ  صخـش  هب  نادـب  هک  تسا  ریمـض  مسا  وه »  » و دوش ، تیادـه  نادـب  تسا ، هاوگ 

. تیاور رخآ  ات  دشابیم ، تسا  بیاغ  ام  ساوح  زا  هکنآ  هب  هراشا  وا  و و  تباث ،
عیمج تاذ  نآ  تیعماـج  ثیح  زا  یلو  تسا  تاذ  مسا  زین  هّللا  ظـفل  و  بویغلا ، بیغ  ۀـبترم  رد  یلو  تسا  تاذ  مسا  وه »  » ظـفل میوگیم 

. ار هیلامک  تافص 
هن لقع و  رد  هن  هک  انعملا  يدحا  نآ  ینعی  رگید  ترابعب  تسا ، هدشن  هتخیگنا  رب  يزیچ  زا  هک  ياهناگی  نآ  درفتم و  درف  نآ  ینعی  دـحا » »

. ددرگیم مسقنم  دوجو  رد  هن  مهو و  رد 

دمصلا هّللا 

نآ و  دباوخیم ، هن  و  دـماشآیمن ، دروخیمن و  و  تسا ، وا  يارب  یفوج  هن  هک  نآ  و  دـننک ، وا  دـصق  ناگمه  هک  ییاقآ  دیـس و  نآ  ینعی 
. تسا قلخ  تافص  زا  رتالاو  شتیهلا  هب  هک  ياهناگی  و  دوب ، دهاوخ  و  هدوب ، هتسویپ  هک  یمئاد 
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زا ترـضح  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نبا  نیـسح  هب  ياهمان  رد  هرـصب  لها  دومرف : هک  هدومن  تیاور  شردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
اب لادجب  نآ  رد  دـیورن و  ورف  نآرق  رد  دـعب . اما  میحرلا . نمحرلا  هّللا  مسب  تشون : اهنآ  باوج  رد  ترـضح  دـندومن  لاؤس  دمـص  يانعم 

: دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدج  زا  دیئوگن  ینخس  ملع  نودب  نآ  رد  و  دیزیخم ، رب  رگیدکی 
رد هدومرف و  ریسفت  هنوگنیدب  ار  دمـص  دنوادخ  و  دوب ، دهاوخ  شتآ  زا  رپ  شهاگیاج  دیوگب  ینخـس  نآرق  دروم  رد  ملع  نودب  سک  ره 

هک  دومن  ریسفت  نینچ  ار  هملک  نیا  دعب  ُدَمَّصلا ، ّللا 
�

ُه ٌدَحَأ  ّللا 
�

ُه َوُه  ُْلق  تسا : هتفگ  شباتک 
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. دحا اوفک  هل  نکی  مل  و  دلوی . مل  دلی و  مل 

ءیـش هن  دوشیم و  جراخ  وا  زا  دوشیم  جراخ  تاقولخم  زا  هک  یئایـشا  ریاس  دنزرف و  لثم  دـشاب  مجح  ياراد  هک  يزیچ  هن  ینعی  ْدـِلَی  َْمل 
یگنسرگ و و  یگتـسخ ، تبغر و  ءاجر و  فوخ و  هیرگ و  هدنخ و  هودنا و  مغ و  و  باوخ ، ترچ و  لثم  یتالاح  هن  و  سفن ، لثم  یفیطل 

. ددرگ دلوتم  وا  زا  ءیش  دوش و  جراخ  وا  زا  يزیچ  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  وا  و  دراد ، هار  وا  رد  يریس 
دامج جورخ  نوچ  دوشیم  جراخ  دوخ  رـصانع  زا  کی  ره  ءایـشا  هکنانچ  هن  تسا ، هدیدرگن  جراخ  هدشن و  دلوتم  يزیچ  زا  ْدـَلُوی و  َْمل  َو 
نوچ مه  دوخ ، زکارم  زا  هفیطل  ءایشا  جورخ  لثم  هن  و  تخرد ، زا  هویم  و  همشچ ، زا  بآ  و  نیمز ، زا  تابن  و  ناویح ، زا  ناویح  و  دامج ، زا 

، گنـس زا  شتآ  و  بلق ، زا  زیمت  تفرعم و  و  نابز ، زا  نخـس  و  ناـبز ، زا  هقئاذ  ینیب و  زا  یئاـیوب  و  شوگ ، زا  یئاونـش  و  مشچ ، زا  یئاـنیب 
ءایـشا و ةدـنروآ  دـیدپ  وا  تسا  يزیچ  زا  هن  و  يزیچ ، رد  هن  هک  تسا  ُدَـمَّصلا  ّللا 

�
ُه وا  هـکلب  تـسین ، اور  وا  هـب  تبـسن  اـهنیا  زا  کـیچیه 

ءاقب يارب  هک  ار  هچنآ  و  دوش ، یـشالتم  وا  تیـشم  هب  هدـیرفآ  ءاـنف  يارب  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، شیوخ  تردـقب  اـهنآ  قلاـخ  و  تادوجوم ،
: تسا وا  هکلب  هدش ، هدیئاز  هن  دیازیمن و  هکنآ  ُدَمَّصلا ، ّللا 

�
ُه يانعم  تسا  نیا  سپ  دنام ، یقاب  شملع  هب  هدیرفآ 

. ِلا�عَتُْملا ُرِیبَْکلا  ِةَدا�هَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملا�ع 
. تسین یئاتمه  وفک و  وا  يارب  ٌدَحَأ و  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 
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هب ماما  دندیـسرپ ، ترـضح  نآ  زا  ار  یلئاسم  و  دندش ، دراو  رقاب  ماما  رب  نیطـسلف  زا  یهورگ  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هراشا لاعتم و  يادخ  تینا  رب  لیلد  فلا  تسا ، فرح  جنپ  دمصلا ، رد  دومرف  ترضح  دندیسرپ  دمصلا  ریـسفت  زا  سپـس  داد  باوج  اهنآ 
: دیامرفیم هک  تسا  هفیرش  ۀیآ  نیا  هب 

. َوُه ّلِإ 
�
ا َه�لِإ  ا�ل  ُهَّنَأ  ّللا 

�
ُه َدِهَش 

ماغدا رگیدـکی  رد  مـال  فلا و  تسا و  وا  تیهلا  رب  لـیلد  مـال  و  دومن . كرد  ناوتیمن  ساوح  اـب  ار  وا  هک  دـهدیم  هجوت  تقیقح  نیاـب  و 
لباق ساوح  هب  یلاعتقح  تاذ  تیهولا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا  هک  دنوشیم ، هتشون  تباتک  رد  یلو  دنوشیمن  رهاظ  ظفلت  رد  دنوشیم و 

هب وا  تیفیک  تیهاـم و  كرد  زا  قلخ  هک  نآ  ینعی  هّللا ، ریـسفت  اریز  دونـشیمن ، ار  نآ  یـشوگ  دـیآیمن و  رد  فصو  هب  تسین و  كرد 
ساوح قلاخ  ماهوا و  ةدنروآ  دیدپ  وا  هکیلاح  رد  دـیآ  رد  مهو  ساوح و  هب  وا  هک  دوشیم  هنوگچ  و  دـنزجاع ، ناریح و  مهو  ای  و  سح ،

. تسا
حاورا بیکرت  و  قلخ ، ندروآ  دیدپ  عادبا و  رد  ار  شتیبوبر  دنوادخ  هک  تسنیا  رب  لیلد  دوشیم  رهاظ  تباتک  رد  مال  فلا و  هکنیا ، اما  و 

هدـید مه  دمـصلا  رد  مال  دـنیبیمن ، ار  دوخ  حور  درگنب  دوخب  رگا  هدـنب  هک  هنوگنامه  سپ  تسا ، هدـینادرگ  رهاظ  داسجا ، رد  اهنآ  ۀـفیطل 
تیفیک تیهاـم و  رد  هدـنب  رگا  هنوگ  نیمه  ددرگیم ، رهاـظ  دوـب  هدیـشوپ  وا  رب  هک  هچنآ  درگنب  دمـصلا  ۀتـشون  هب  نوـچ  یلو  دوـشیمن 
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رگا یلو  تـسا ، اـهتروص  قلاـخ  وا  هـک  ارچ  دـیآیمن  شروـصتب  يزیچ  و  دربـیمن ، یئاـجب  هار  دوـشیم و  ناریح  دزادرپـب  رکفتب  دـنوادخ 
ددرگیم  مولعم  شیارب  درگنب  اههدیرفآب 
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. تسا داسجا  اب  حاورا  ةدننک  بیکرت  و  اهنآ ، قلاخ  وا  هک 

نانآ هدومن و  توعد  قدص  زا  يوریپ  هب  قدصب  ار  ناگدنب  وا  و  دشابیم ، قدص  وا  مالک  و  قدص ، وا  لوق  هک  تسنیا  رب  لیلد  داص »  » اما و 
. تسا هداد  قدص  يارسب  هدعو  قدصب  ار 

دیدـپ نوکم و  وا  هکلب  رترب  لاوز  ندوب و  زا  و  دمرـس ، مئاد و  وا  هک  دـنکیم  نیا  زا  تیاکح  و  تسا ، وا  کـلم  ماود  رب  لـیلد  میم »  » اـما و 
. تسا اههدیدپ  تانئاک و  ۀمه  ةدنروآ 

زا ار  عیارـش  نید و  نامیا و  مالـسا و  دـیحوت و  هنیآ  ره  متفاییم  یلماح  هتـشاد  ینازرا  نمب  ادـخ  هک  یـشناد  نیا  يارب  رگا  دومرف : سپس 
هیلع نینمؤملا  ریما  مدج  هکیلاح  رد  دوب  دهاوخ  نم  يارب  یسک  نینچ  هنوگچ  و  مدومنیم ، رشن  مدیشکیم و  نوریب  دمـصلا ، ۀملک  نیمه 

: تفگیم ربنم  رب  و  دیشکیم ، رب  لد  زا  هآ  ترسح  زا  هک  ياهنوگب  تفاین ، یلماح  دوخ  ملع  يارب  مالّسلا 
، تسا هتفهن  رایـسب  یملع  ماهنیـس  ۀسفق  نیا  نیب  انامه  دیباین ، دوخ  نایم  رد  ارم  هکنیا  زا  لبق  دـینک  لاؤس  نم  زا  ینودـقفت . نا  لبق  ینولس 

. متسه امش  رب  یهلا  ۀغلاب  تجح  نم  و  منیبیمن ، مبایب  وا  رد  ار  نآ  يریگ  ارف  كرد و  ناوت  هکیسک  هک  دیشاب  هاگآ  هآ ، هآ ،
شیب دشن  رکذ  هک  هچنآ  دیاش  و  متـشاد ، نایب  تمـصع  تیب  لها  رابخا  زا  هروس  نیا  ریـسفت  رد  هک  هچنآ  زا  دوب  ياهصالخ  نیا  میوگیم 

. تسا یفاک  رادقم  نیمه  دزادرپیم  رکفتب  ادخ  زا  يرون  اب  تسا و  لقعت  لها  هک  سک  نآ  يارب  و  دشاب ، دیدرگ  نایب  هک  هچنآ  زا 
هّللا  ظفل  و  تسا ، بویغلا  بیغ  ۀبترمب  هراشا  وه »  » ظفل نیا  ربانب 
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هکنیاب و  وا ، تلاصا  درفت و  تیفیکب  دمـص  ظفل  و  ءامـسا ، ۀبترم  زا  یقیقح  یگناگی  درفت و  هب  دـحا  ظفل  و  الامجا ، ءامـسا  روهظ  ۀـبترمب 

هک تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  دراد و  هراشا  تسین  رگید  یـضعبب  ءایـشا  زا  یـضعب  تیئدبم  لثم  ءایـشا  هب  تبـسن  قح  سدقا  تاذ  تیئدـبم 
زا یضعب  ۀطاحا  نوچ  مه  ءایـشا  هب  تبـسن  وا  ۀطاحا  و  دنتـسه ، وا  تردق  تیمویق و  هب  مئاق  ءایـشا  ۀمه  تسا و  واب  صتخم  یقیقح  دوجو 

فوجم ءیـش  کی  ۀطاحا  هیبش  يرگید  رب  اهنیا  زا  کی  ره  ۀطاحا  هک  ارچ  تسین  تالوقعمب  لقع  ۀطاحا  لثم  یتح  رگید ، ضعب  هب  اهنآ 
هدش هدیئاز  هن  دیازیمن و  هکنآ  تسا ، دمـص  طیحم  هک  قح  سدقا  تاذ  رگم  دشابیم ، تسا  هتفرگ  رارق  وا  فوج  رد  هک  هچنآب  یلاخ  وت  و 

. تسا یئاتمه  وفک و  وا  يارب  هن  و 
دنک تئارق  هبترم  هس  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  و  تسا ، رایسب  نآ  تئارق  تلیضف  هروس و  نیا  تلیضف  رد  رابخا  و 

ار هّللا  وـه  لـق  درذـگب و  وا  رب  ياهعمج  هک  سک  ره  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و  تسا ، هدوـمن  توـالت  ار  نآرق  ماـمت  هک  تسا  نینچ 
. تسا هدرم  بهل  وبأ  نید  رب  دریمب  لاح  نیا  رب  دنکن و  تئارق 

دنکن و تئارق  ار  هّللا  وه  لق  هکلهم  ای  و  ضرم ، نآ  رد  و  دـتفیب ، ياهکلهم  رد  ای  دوش و  راتفرگ  یـضرمب  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  زاب  و 
هّللا یّلـص  ادخلوسر  تمدخ  يدرم  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دوب . دـهاوخ  شتآ  لها  زا  دریمب  هکلهم  نآ  ای  و  ضرم ، نآ  رد 

دـشابن هچ  دشاب و  یـسک  هچ  يوشیم ، تاهناخ  لخاد  هاگ  ره  دومرف  واب  ترـضح  درک  تیاکـش  یتسدگنت  رقف و  زا  دیـسر و  هلآ  هیلع و 
قافنا  مه  شناگیاسمه  رب  هک  دومن  تیانع  واب  ردقنآ  دنوادخ  درک ، ار  راک  نیمه  درم  امن ، تئارق  هبترم  کی  ار  هّللا  وه  لق  و  نک ، مالس 
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تلفغ بجاو  زامن  ره  زا  سپ  هّللا  وه  لق  ندـناوخ  زا  هک  تسیابیم  دراد  تماـیق  زور  ادـخب و  ناـمیا  سک  ره  هک  هدیـسر  زاـب  و  دومنیم .

لسن زا  هک  ار  سک  ره  ار و  وا  نیدلاو  دنوادخ  تشگ و  دهاوخ  عمج  وا  رب  ترخآ  ایند و  ریخ  دنک  تئارق  ار  نآ  سک  ره  هک  ارچ  دنکن ،
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. دزرمایب تسا  اهنآ 
زا بیاغ  هک  تسا  یتاذ  هب  هراشا  وه »  » هک دوشیم  نینچ  تسا  هدیـسر  هروس  نیا  ظافلا  یناعم  رد  هک  یتایاور  رابخا و  ۀـصالخ  میوگیم 

یقیقح و هناگی  درف و  نآ  ینعی  دـحا »  » و دـنناریح ، وا  تیهام  كرد  زا  یگلمج  قلخ  هک  يدوبعم  نآ  ینعی  هّللا  و  تسا ، ماـهوا  ساوح و 
قلخ هک  یئالوم  اقآ و  نآ  ینعی  دمصلا » ، » دریذپیم تمسق  دوجو  رد  هن  لقع و  رد  هن  مهو و  رد  هن  هکنآ  و  اجراخ ، مه  انعم و  مه  یعقاو 

ءایـشا ةدننک  داجیا  دوشن ، جراخ  يزیچ  زین  وا  زا  هتـشگن و  جراخ  يزیچ  زا  هکنآ  تسین و  وا  يارب  یفوج  هکنآ  و  دننک ، وا  گنهآ  همامتب 
. تسا اهنآ  قلاخ  و 

، عوکر ریبکت  اما  و 

تدابعب تسا  وا  راوازـس  هک  هنوگنآ  دناوتب  یـسک  هکنیا  زا  لاعتم  دنوادخ  ندوب  رتگرزب  ریبکت ، نیاب  هک  دشاب  نیا  ماقم  نیا  بسانم  دیاش 
ۀتسیاش هک  نانچ  نآ  ناوتیم  هک  داقتعا  نیا  زا  هک  دشاب  تین  نیاب  ریبکت  نیا  نتفگ  نیح  رد  اهتسد  ندومن  دنلب  و  دوش ، دصق  دنک  مایق  وا 
تردق توق و  ۀناشن  هک  مایق  لاح  زا  و  دوشیم ، مخ  عوکر  يارب  مایق  لاح  زا  رازگ  زامن  اذل  دـیوج و  يربت  دومن  مایق  وا  تدابعب  تسا  وا 

و دروآیم ، ياجب  ار  راگدرورپ  رـضحم  بدا  عوضخ ، نیا  اب  و  دـیآیم ، رد  دـنکیم  ینتورف  عضاوت و  زا  تیاـکح  هک  عوکر  لاـحب  تسا 
دـصق دشاب  یکیرـش  وا  يارب  هدارا  رد  هکنیا  زا  ار  وا  هیزنت  عوکر ، رد  لاعتم  يادخ  حیبست  زا  هک  تسا  راوازـس  و  دیوگیم ، ار  عوکر  رکذ 

. دیامن
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، وا یبلس  لالج  تافص  لصا  و  تسا ، دنوادخ  یبلس  لالج  تافص  ۀیضق  زا  ترابع  لاعتم ، يادخ  حیبست  هکنیا  باب  نیا  رد  رگید  بلطم 
نیا تسین ، يرگید  زیچ  دوجو  ۀعس  زج  قح  سدقا  تاذ  رد  بولس  بلس  و  ددرگیم ، زاب  بولس  بلس  هب  دودح  بلس  و  دودح ، بلس  هب 

هن هدش  عازتنا  نآ  تادوجو  دودح  زا  هک  یتادوجو  بلس  هب  دوشیم  هداد  تبـسن  تاقولخمب  هک  یبلـس  اریز  تسا  تانکمم  هیزنت  فالخب 
حیبست دراوم ، بلغا  رد  اذل  دوشیم و  شیاتـس  دمح و  نآ  اب  هک  تسا  یتافـص  نامهب  لاعتم  يادخ  حیبست  سپ  دـشابیم . نآ ، تادوجو  زا 

: میناوخیم مه  نآرق  رد  و  تسا ، نینچ  دوجس  عوکر و  رکذ  رد  هکنانچ  ددرگیم ، نورقم  دمح  اب  وا 
دقتعم یلاعتیراب  تاذ  زا  نآ  هوجو  عیمجب  صیاقن  بلـس  هب  ابلق  هدنب  هکتـسنیاب  قح  سدـقا  تاذ  هیزنت  تقیقح  و  َکِّبَر **. ِدْـمَِحب  ْحِّبَـسَف 

زا هنـسح ، تافـص  بلغا  رد  هدنب  هک  تسنیا  ياهدیقع  نینچ  ياضتقم  و  دنک ، لمع  داقتعا  نیا  ياضتقمب  مه  شئاضعا  حراوج و  و  دشاب ،
رد قح  ترـضح  لامکب  رگا  هدنب  اریز  دسر ، لامک  ۀـبترمب  کین  تافـص  رگید  دـیحوت و  اضر و  میلـست و  لکوت و  قدـص و  و  صالخا ،

، دوخ لامعا  لاعفا و  رد  رگید  اذل  و  تسین ، وا  ریغ  ۀیحان  زا  يررـض  عفن و  چیه  هک  دوب  دـهاوخ  دـقتعم  راچانب  دـشاب  دـقتعم  هوجو  عیمج 
و دوخ ، سفن  حالـصب  لاعتم  يادخ  ملعب  هاگ  ره  و  تسین ، نیا  زج  يزیچ  قدص  صالخا و  و  تشاد ، دهاوخن  رظن  رد  زگره  ار  ادـخ  ریغ 
هک هاگ  ره  دیآیم و  مهارف  اضر  میلـست و  لکوت و  دوب  دقتعم  وا  روما  حالـصا  رب  یلاعتیراب  ۀـلماک  تردـق  و  وا ، قح  رد  دـنوادخ  تیانع 
ود نآب  دـیحوت  دوب  دـقتعم  دـیآیمن  رد  هیزجت  میـسقت و  هب  دوجو  لقع و  مهو و  رد  و  درادـن ، یکیرـش  هب  زاین  هکنیا  ثیح  زا  وا  لاـمکب 

تاذب  تبسن  هک  یئانعم 
 419 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

هک یتدحو  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نیدـحوملا  دیـس  نینمؤملا و  ریما - الوم  شیامرف  رد  هکنانچ  دوشیم . لماک  تساور ، یلاعتیراب 
لاعتم يادخب  تبـسن  دحا  و ، دحاو ، زا  ناوتیم  هک  یئانعم  نآ  هک  دوشیم  نینچ  نآ  ۀصالخ  هک  هدمآ  یبلطم  تسا  زیاج  ادـخب  شتبـسن 

انعم ود  ره  و  تسا ، اـنعملا  يدـحا  وا ، هکنیا  رگید  و  تسین ، یکیرـش  وا  يارب  و  تسا ، یکی  هّللا  هـکنیا  یکی  تـسا ، اـنعم  ود  دوـمن  هدارا 
. تسا لامک  دض  هک  تسا  یصیاقن  بلس  ۀیضق 

( يزیربت یکلم   ) هالصلا www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


و دشاب ، دـقتعم  هوجو  عیمج  زا  راگدرورپ  لامک  هب  شبلق  راگدرورپ ، حـیبست  ماگنه  رد  هدـنب  هک  تسنیا  زا  ترابع  حـیبست  لاح  نیا  ربانب 
نیمه تسیابیم  زین ، دیقم  حیبست  رد  اما  و  تسا ، قلطم  لماک  حیبست  رد  نیا  دـشاب ، تفرعم  نیا  زا  هتـساوخ  رب  شتانکـس  تاکرح و  ۀـمه 

ار قح  سدقا  تاذ  هک  دشاب  تین  نیاب  هک  دیابیم  عوکر  رد  حـیبست  لثم  دوش ، ظاحل  نآ  رد  تسه  نآ  يارب  هک  يدـیق  نامه  بسحب  انعم 
. دنادب اربم  هزنم و  دشاب  یکیرش  شیارب  هدارا  هوق و  لوح و  رد  هکنیا  زا 

. دوشیم هدیمهف  انعم  نیا  هدش ، لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ۀعیرشلا  حابصم  باتک  رد  هنیمز  نیمه  رد  هک  یبلطم  زا  هکنانچ 
هکنیا رگم  تسا  هتـسیاش  هک  نانچنآ  تقیقح و  يور  زا  یعوکر  دنک ، عوکر  ادخ  يارب  ياهدنب  هک  دوشیمن  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما 

دناشوپب و وا  رب  ار  دوخ  ناگدیزگرب  سابل  و  دهد ، ياج  دوخ  یگرزب  ءایربک و  ۀیاس  رد  و  دـشخب ، تنیز  دوخ  ءاهب  رون  هب  ار  وا  دـنوادخ 
رد و  دنکیم . ادیپ  تیحالص  مود  ماجنا  يارب  دروآ  ياجب  تسا  هتسیاش  هک  نانچنآ  ار  لوا  هک  سک  ره  مود و  هدجس  تسا و  لوا  عوکر 

هدجس  رد  و  بدا ، عوکر 
 420 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

عوکر ینکیم  عوکر  نوچ  سپ  تشگ ، دهاوخن  یکیدزن  برق و  ۀتسیاش  درادن  هگن  وکین  ار  بدا  هک  سک  نآ  و  تسا ، یکیدزن  برق و 
يدیاوف هکنیا  زا  ناساره و  يدنوادخ  ناطلس  زا  فرتعم و  دوخ  تلذ  هب  عضاخ و  لج  زع و  دنوادخ  ربارب  رد  شبلق  هک  روآ  ياجب  یـسک 

. دشابیم نوزحم  كانمیب و  دوش  توف  وا  زا  تسه  ناگدننک  عوکر  يارب  هک 
هک ياو  يا  تفگیم  دیـشکیم و  هآ  دشیم  حبـص  نوچ  دیناسریم و  حبـص  هب  عوکر  کی  هب  ار  بش  میثخ  نبا  عیبر  هک  هدـش  تیاکح  و 

رصقم یلاعت  قح  تمدخب  مایق  رد  ار  دوخ  امن و  ادا  يرادهگن  تسار  ار  تتشپ  هکنیاب  ار  عوکر  قح  و  دنتفرگ . تقبـس  ام  رب  صالخا  لها 
هک ارچ  راد ، رذـح  رب  وا  ياـهگنرین  هعدـخ و  ناطیـش و  ۀـسوسو  زا  ار  تبلق  و  ددرگ ، تهار  قیفر  وا  کـمک  يراـی و  هکنیا  رگم  نادـب 
رب يدنوادخ  تمظع  هک  هزادنا  نامهب  عوشخ  عوضخ و  عضاوت و  لوصا  هب  و  دنادرگیم ، دنلب  اهنآ  عضاوت  ةزادناب  ار  شناگدنب  دـنوادخ 

رصتخم نیا  رد  هک  ار  هچنآ  و  امن ، لمأت  تاملک  نیا  رد  میوگیم  یهتنا . دنکیم  تیاده  ار  یمدآ  دشاب  هتـشاد  هبلغ  ناسنا  نطاب  ریارس و 
عوکر رد  و  مود ، هدجـس  تسا و  لوا  عوکر  هک  ماما  ةدومرف  نیا  رد  رگا  و  دـنکیم ، تیافک  ماقم  نیا  رد  ار  وت  نیمه  زاس ، ققحم  هدـمآ 

ةوق لوح و  زا  يربت  اریز  دـش ، دـهاوخ  مولعم  تیارب  میتشاد  نایب  شیپ  رد  هک  ار  هچنآ  هجو  يرگنب ، کین  برق ، هدجـس  رد  تسا و  بدا 
یئانف ماقم  و  تسا ، بدا  ۀناشن  تسا  وا  ةدارا  هوق و  لوح و  رد  کیرش  زا  قح  ترـضح  هیزنت  باب  زا  هک  میلـست  ادخ و  هب  لکوت  و  دوخ ،
رتکچوک  ینک  مایق  وا  تمدخب  هکنیا  زا  ار  دوخ  و   » تسا هدومرف  هکنیا  و  تسا ، يدوجس  هیزنت  زا  ترابع  تسا  ادخب  برق  ۀمزال  هک 

 421 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
هک هچنآ  زا  نتـسج  يرازیب  يربت و  عوکر ، زا  دارم  هک  درادیم  نایب  ار  تقیقح  نیا  احیرـص  دشاب » وا  کمک  يرای و  هب  هکنیا  رگم  نادب ،

ماما مالک  ردص  رد  هک  یـشاداپ  نینچ  مه  دشابیم ، دشاب ، یکیرـش  وا  يارب  روما  نیا  رد  هکنیا  زا  قح  ترـضح  نتـشاد  هزنم  و  دش ، رکذ 
ءاهب رون  اب  بسانم  قح  ترضح  حیبست  هیزنت و  هک  اریز  میتفگ ، ام  هک  تسا  یبلطم  نآ  اب  بسانم  هدش ، نایب  یعقاو  ناگدننک  عوکر  يارب 

. دشابیم نتفرگ  رارق  وا  یگرزب  ءایربک و  ۀیاس  رد  وا و 
و درگنب ، دوخ  ةوق  لوح و  ریبدت و  هب  روما  رد  و  دنادب ، رثؤم  ار  اهنآ  و  دنیبب ، نآ  بابـسا  زا  ار  اهراک  هک  یـسک  ره  هکنآ  مالک  ۀصالخ  و 

هّللا ناحبـس  هبترم  دـص  هبترم  هس  ياـجب  دـشاب و  ینـالوط  شعوکر  هک  مه  دـنچ  ره  یـسک  نینچ  دـشاب  یکتم  دوـخ  يورین  تردـق و  هب 
هدنب بلق  هکتـسنیاب  نآ  حور  عوکر و  تقیقح  و  تسا . هتـسنادن  هزنم  یعوکر  هیزنت  هب  ار  ادخ  هدرواین و  ياجب  ار  عوکر  تقیقح  دیوگب ،
هکنیا زا  و  دـنیبن ، لالجلا  وذ  كاپ  تاذ  زجب  یلقتـسم  لعاف  ربدـم و  دوجو  ملاع  رد  و  دـشاب ، نیلکوتم  لمع  وا  لمع  و  لـکوت ، تفـص  رب 
ماجنا هب  دنوادخ  هکنیا  تهج  زا  دروآیم  يور  بابسا  هب  دزادرپیم و  بسک  هب  رگا  و  دیوجب ، يربت  دشاب  لئاق  ياهوق  لوح و  دوخ  يارب 

كانههبـش لام  زا  هک  دنامب  هک  مارح  لام  و  دوب ، دـهاوخن  صیرح  دوخ  راک  بسک و  رد  رگید  یـسک ، نینچ  دـشاب ، هدومن  رما  روما  نیا 
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نینچ يارب  كاسما  قافنا و  هکلب  دیـشخب ، دهاوخ  هن  تفرگ و  دهاوخ  يزیچ  هن  ادخ  رماب  و  ادخ ، ریغ  يارب  زج  و  دومن ، دهاوخ  رذح  مه 
نینچ روما  ریبدـت  دوخ  ادـخ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دوب ، دـهاوخ  يواسم  شیارب  اـنغ  رقف و  مدـع و  دوجو و  هکلب  و  ناـسکی ، یـسک 

ار  ياهدنب 
 422 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

. دراذگیمن او  ریغ  هب  زگره  ار  وا  و  دریگیم ، هدهعب 

، عوکر زا  سپ  نتشادرب  رس  مایق و  اما  و 

نانمـشد رب  وا  ةوق  لوحب و  راگدرورپ  ربارب  رد  عضاوت  عوشخ و  عوضخ و  زا  سپ  هک  دشاب  نیا  هکتـسیابیم  لمع  نیا  ماجنا  رد  ناسنا  تین 
ادـخ نانمـشد  لباقم  رد  ینتورف  عضاوت و  زا  دـنکیم  دـنلب  هک  ار  اهتـسد  نآ ، ریبکت  نتفگ  ماـگنه  رد  و  دـیوج ، يرترب  و  دزارفا ، ندرگ  وا 

ناـمیا وتب  نم  هک  تین  نیاـب  دـشکب  ار  شندرگ  دراد و  هگن  فاـص  ار  دوخ  تشپ  عوکر  ماـگنه  رد  هک  تسا  بحتـسم  و  دـیوجب ، يربـت 
، دشاب هدش  یهلا  هاگرد  لوبق  شدمح  حیبست و  عوشخ و  عوضخ و  هک  دیما  نیاب  دنک  دنلب  ار  رـس  سپـس  ینزب ، ار  مندرگ  هچ  رگ  مدروآ 
هک سک  ره  « ) هدـمح نمل  هّللا  عمـس   » هک دروآیم  نابز  رب  هک  رکذ  نیا  اب  ار  دـیما  نیا  و  دـیآ ، بلاـغ  وا  نانمـشد  رب  وا  ةوق  لوح و  اـب  و 

. دیامن دیکأت  دونشیم ) ار  نآ  دنوادخ  دنک  قح  ترضح  شیاتس  دمح و 
: هک رکذ  نیا  نتفگ  اب  راگدرورپ  هب  تبسن  ار  تعوشخ  عوضخ و  سپس 

. توربجلا دوجلا و  ۀمظعلا و  ءایربکلا و  لها 
مایق رد  دوخ  يارب  هکنیا  زا  هک  دنکیم  اضتقا  مایق  نیا  يدومن ، مایق  ادـخ  یگدـنب  تیدوبع و  يارب  هکنیا  زا  سپ  رگید  ترابعب  امن ، رتدایز 

یکیرـش هوق  لوح و  رد  شیارب  هکنیا  زا  ار  وا  لـمع  نیا  اـب  و  یئوجب ، يربت  عوکر  ماـجنا  اـب  ینیبـب  ياهوق  لوح و  وا  یگدـنب  تیدوبعب و 
ناتـسود نانمـشد  وا و  نانمـشد  رب  یتسه  عشاخ  عضاخ و  لیلذ و  وا  لباقم  رد  هکنیا  اب  وت  هک  تسنیا  رما  نیا  ياضتقا  و  ینادب ، هزنم  دشاب 

يرترب  نیا  زا  سپ  هک  تسنیا  بلطم  نیا  روصت  ياضتقا  و  یشاب . هتشاد  قوفت  يرترب و  وا  ةوق  لوحب و  وا 
 423 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

مامت المع  مه  املع و  مه  تیدوبع  بادآ  هک  تسا  اجنیا  يروآ ، رظن  رد  ار  وا  تمظع  ءایربک و  يدش ، لئاق  وا  نانمـشد  رب  دوخ  يارب  هک 
سپ يوشیم ، بایفرش  برق  ماقمب  هدومن و  یقرت  تسا  یگدنب  تیدوبع و  بدا  قح  ءادا  تیؤر  ۀلحرم  هک  هلحرم  نیا  زا  سپس  دوشیم ،

تیارب ادـخب  یکیدزن  برق و  هک  هاـگنآ  اـیوگ  سپ  ینادیم ، رتـگرزب  دـشاب  شیارب  یکیرـش  هکنیا  زا  ار  وا  یئوـگیم و  ریبـکت  هبترم  ود 
ار تیادخ  سپ  ددرگیم ، لحمـضم  قیالخ  عیمج  تادوجو  یلجت ، نیا  لابق  رد  و  دنکیم ، یلجت  وت  رب  تیدـحا  لامج  راونا  دـش  لصاح 

هچنآ عیمج  زا  یتفایم و  كاخب  وا  تمظع  لباقم  رد  دـشاب و  یکیرـش  شیارب  تالامک  زا  یلاـمک  رد  هک  ینادیم  نیا  زا  رترب  رتگرزب و 
دوـجو رد  یتـح  ینادیم ، اربـم  دـیآیم  مهو  هب  تـالامک  اـب  داـضت  رد  هک  یـصیاقن  ۀـلمج  زا  ار  وا  و  ینادرگیم ، يور  تسا  وا  ریغ  هک 

. دید یهاوخن  يرگید  زیچ  ادخ  زج  دوجو  ملاع  رد  هک  دیسر  یهاوخ  اجنآب  دوخ  دید و  یهاوخن  وا  يارب  یکیرش  یقیقح ،
نایملاع ملاع و  دوجو  هک  دید  یهاوخ  و  تفای ، یهاوخ  درادـنپیم  بآ  ار  نآ  هنـشت  هک  یبارـس  نوچ  مه  ار  تانکمم  عیمج  تادوجو  و 

هک ات  تشاد  یهاوخن  وا  ریغب  یتافتلا  هکلب  تسا  یلاعتیراب  تاذ  دوجو  نامه  یجراخ ، ینیع  یقیقح  دوجو  و  تسا ، یلایخ  يدوجو  ایوگ 
. یشاب لئاق  يدوجو  ریغ  نآ  يارب 

[ هدجس يانعم  نایب  رد  ]
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: دومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ۀعیرشلا  حابصم  باتک  رد 
تولخ شیادـخ  اب  هکنآ  دـنیبن  يراگتـسر  يور  و  هبترم ، کی  رمع  مامت  رد  ول  دروآ و  ياجب  ار  هدجـس  تقیقح  هک  یـسک  هدرکن  ناـیز 

و  دراد ، لوغشم  دوخب  ار  وا  ناطیش  بیرف  رکم و  لاح  نیا  رد  یلو  دهن ، هدجسب  رس  دنک و 
 424 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

و دـنامب ، لفاغ  هداد  هدـعو  نانآب  هک  هدـنیآ  رد  یتحار  کیدزن و  لـجاع و  سنا  هدومن و  اـیهم  ناگدـننک  هدجـس  يارب  ادـخ  هک  هچنآ  زا 
برق راوجب  دوشن و  کیدزن  ادخب  زگره  و  دنادرگ ، وکین  هدجس  لاح  رد  ادخب  ار  شیکیدزن  برقت و  هک  یـسک  دوشن  رود  ادخ  زا  زگره 

عیاض ار  شتمرح  هدجس  لاح  رد  وا  ریغب  رطاخ  قلعت  اب  و  دیامنن ، ار  راگدرورپ  رـضحم  بدا  تیاعر  هک  یـسک  دباین  تسد  قح  ترـضح 
. دنادرگ

دگل ار  نآ  نامدرم  هک  یکاخ  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  دنادیم  تسا و  وا  هاگشیپ  رد  لیلذ  ادخ و  ربارب  رد  عضاوتم  هک  شاب  یسک  نوچ  سپ 
حور رس و  لد و  برقت  ببس  ار  دوجس  يانعم  دنوادخ  و  درک ، قلخ  دنتـسنادیم  سجن  ار  نآ  همه  هک  ياهفطن  زا  دیرفایب و  دندومن  یم -

هدجـسب ناسنا  هک  ینیبیمن  ار  رهاظ  نیمه  ایآ  دش ، دهاوخ  رود  وا  ریغ  زا  دوش  کیدزن  ادـخب  هک  سک  نآ  و  تسا ، هتـسناد  دوخب  یمدآ 
هک یـسک  نیا  ربانب  تسا ، هنوگنیمه  مه  نطاب  رما  ددرگیم ، ناهنپ  وا  رظن  زا  دوشیم  هدید  هک  هچنآ  دـنکیم و  تشپ  زیچ  همهب  دوریم  هک 

لاعتم دـنوادخ  دوب  دـهاوخ  رودـب  هدومن  هدارا  وا  زامن  زا  ادـخ  هک  یتقیقح  زا  و  کیدزن ، زیچ  نآـب  دـشاب  لوغـشم  ادـخ  ریغب  شزاـمن  رد 
: دیامرفیم

. ِِهفْوَج ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ّللا 
�

ُه َلَعَج  ا�م 
. تسا هدادن  رارق  بلق  ود  سکچیه  يارب  دنوادخ 

يارب صـالخا  تبحم  نآ  رد  مرگنب و  ياهدـنب  لد  رب  هاـگ  ره  دوـمرف  قـح  سدـقا  تاذ  هک  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  زا  و 
دوخب ار  وا  و  مریگ ، هدهعب  دوخ  ار  وا  روما  ریبدت  دنکیم  وجتسج  ارم  تیاضر  دراد و  رظن  رد  ارم  اهنت  تعاط  نیا  رد  هک  منیبب  دوخ  تعاط 

شزامن  رد  هکیسک  و  منادرگ ، کیدزن 
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. یهتنا دش . دهاوخ  تبث  ناراکنایز  ناوید  رد  شمان  و  دناهتفرگ ، هرخسمب  ار  دوخ  هک  تسا  یناسک  ةرمز  رد  وا  دشاب ، لوغشم  نم  ریغب 
ار یئانعم  نآ  هک  ارچ  یبایب ، نآ  رد  میتشاد  نایب  دوجـس  تقیقح  دروم  رد  ام  هک  ار  هچنآ  دـیاش  امن ، لمأت  تیاور  نیا  ظافلا  رد  میوگیم 

هچنآ اب  زج  دوب ، دهاوخن  راکنایز  دهد  ماجنا  ياهدجـس  نینچ  هدش  هک  مه  هعفد  کی  شرمع  مامت  رد  یـسک  رگا  هک  دـیامرفیم  ماما  هک 
سنا هک  دنکیم . نایب  ار  هدنیآ  رد  یتحار  و  ادخ ، اب  سنا  نآ  شاداپ  رد  ادعب  هکنیا  صوصخب  تشاد ، دهاوخن  تبسانم  میتشاد  نایب  ام  هک 

. دوشن رسیم  وا  لاصو  بولطم و  نآ  یلجت  اب  زج  ادخ  اب 
حور رس و  لد و  برقت  ۀلیـسو  ار  دوجـس  يانعم  دنوادخ  دیامرفیم : هک  اجنآ  ای  و  دنک ، تولخ  شیادخ  اب  دیامرفیم : هک  اجنآ  نینچ  مه 
سک ره   » دیامرفیم هک  اجنآ  ماما  شیامرف  دیوگب  یسک  رگا  و  تسین ، نکمم  میتفگ  ام  هک  هچنآ  اب  زج  نیا  تسا ، هداد  رارق  دوخب  ناسنا 

ار نیا  دوب » دهاوخ  رودب  هدومن  هدارا  زامن  زا  دنوادخ  هک  یتقیقح  زا  و  زیچ ، نآب  کیدزن  وا  دشاب ، ادـخ  ریغ  يزیچ  یپ  رد  شلد  زامن  رد 
یلو میئوگیم  دشابیم ، تسا  مزال  نآ  لاوقا  لاعفا و  زا  زامن  لاوحا  عیمج  رد  هک  تسا  یبلق  روضح  نامه  ترـضح ، دوصقم  هک  دناسریم 
یلو تسه ، دـشاب  بلق  روضح  نامه  هک  دوشیم  طوبرم  زامن  ءازجا  عیمجب  هک  یماع  رما  ناـیب  رد  بلطم ، هچ  رگ  دوش  يرتشیب  لـمأت  رگا 
زامن هکتسنیاب ، مایق  لاح  رد  بلق  روضح  اریز  دشاب ، میتشاد  نایب  ام  هک  ياهنوگ  نامهب  هدجـس  لاح  هک  تسنیا  بلق  روضح  نیمه  ۀمزال 

هک  تسنیا  دنکیم  اضتقا  بلق  روضح  هک  هچنآ  عوکر  رد  و  دشاب ، هتشاد  تافتلا  تیبوبر  تیدوبع و  ماقمب  رازگ 
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زا رازگ  زامن  هکتـسنیاب  تسا  هدجـس  اب  بسانم  هک  یبلق  روضح  و  دـنیبن ، اهنآ  يارب  ياهوق  لوح و  چـیه  دـشاب  هتـشادن  تافتلا  ریغب  ناسنا 
يور هکنیا  رخآ  بلطم  میتـشاد و  ناـیب  اـم  هک  تسا  یبـلطم  ناـمه  نیع  نیا  و  دـبای ، روضح  لاـعتم  يادـخ  رـضحم  رد  یناـف و  زیچ  همه 

ام هک  هچنآـب  زج  تسا ، ادـخ  ریغ  هک  هچ  ره  زا  لد  ندـینادرگ  يور  يراوت و  و  هدجـس ، يرهاـظ  تئیه  رد  ندـبب  زیچ  همه  زا  ندـینادرگ 
. تسین نکمم  میتفگ 

، نیـصلخمب دسر  هچ  ات  تسا ، هداد  شاداپ  هدعو  دنـشاب  مه  صالخا  رادتـسود  هکیناگدنبب  دـنوادخ  ریخا ، تیاور  رد  هکنیا  رگید  بلطم 
زا تروص  نیا  رد  هک  شاب ، رذـح  رب  ینک  یتسـس  نیـصلخم  صالخا و  یتسود  رد  هکنیا  زا  لقا  سپ ال  یتسین  صالخا  لـها  رگا  وت  اذـل 

، دناهتفرگ هرخسمب  ار  دوخ  هک  دوب  یهاوخ  یناسک  ةرمز  رد  زامن  رد  و  دوب ، یهاوخ  مورحم  قح ، ترضح  ۀیحان  زا  تروما  ریبدت  تمارک 
. دش یهاوخ  قحلم  ناراکنایز  هب  و 

هیرگ و رد  متفای ، زیچ  ود  رد  ار  رون  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  تسا ، یندب  لامعا  لضفا  زا  دوجـس  هک  نادب  و 
يارب و  دـشاب . نایرگ  و  هنـسرگ ، ناسنا  رگا  صوصخب  تسا ، هدجـس  تلاح  ادـخب ، هدـنب  تالاح  نیرتکیدزن  هک  هدـش  تیاور  و  هدـجس ،
فرط زا  هک  دنتـساوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  زا  یعمج  هک  تسا  هدـمآ  هلمج  زا  تـسا  هدـش  ناـیب  يرایـسب  ياهتلیـضف  هدـجس 

تشهب مه  ترضح  دنتفریذپ  نانآ  دینک  يرای  هدجس  لوطب  ارم  هک  طرش  نیاب  دومرف  ترضح  دنک ، نیمضت  اهنآ  يارب  ار  تشهب  دنوادخ 
لیلخ ار  میهاربإ  ترـضح  لاعتم  دنوادخ  ارچ  دـش  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  هک  هدـش  تیاور  و  دومرف . تنامـض  اهنآ  يارب  ار 

، دینادرگ دوخ 
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. نیمز رب  وا  ةدجس  يرایسب  رطاخب  دومرف : ترضح 
وا نیب  هک  یباجح  لاعتم  دنوادخ  دروآ ، ياجب  رکش  ةدجس  دور و  هدجسب  سپس  دراذگب  زامن  هاگ  ره  هدنب  هک  هدش  تیاور  حیحص  رد  و 

سپـس و  دومن ، مامت  ارم  دهع  دروآ و  ياجب  ار  نم  ۀضیرف  هک  دیرگنب  هدـنب  نیاب  نم  ۀـکئالم  يا  دـیوگیم  دریگیم و  رب  تسا  هکئالم  و 
اهلا راب  دنیوگیم  هکئالم  تسا ، وا  يارب  زیچ  هچ  دیئوگب  نم  ۀکئالم  يا  دروآ ، ياجب  رکش  ةدجس  ماهتشاد  ینازرا  واب  هکیئاهتمعن  رطاخب 

باطخ وا ، تامهم  تیافک  دنیوگیم  هکئالم  هچ ، رگید  دسریم  باطخ  وت ، تشهب  دنیوگیم  زیچ ، هچ  رگید  دـسریم  باطخ  وت ، تمحر 
اهلا راب  دنیوگیم  باوج  رد  اذل  دناهتفگ و  ار  نآ  هکئالم  هکنیا  رگم  هدنامن  یقاب  يزیچ  ریخ  زا  رگید  دومرف : ترـضح  هچ ، رگید  دسریم 

وا يوس  ور  دوب و  مهاوخ  وا  رازگـساپس  مهنم  دومن  رکـش  تفگ و  ساپـس  ارم  وا  هکنانچ  مه  دـسریم  باـطخ  مینادیمن ، يزیچ  رگید  اـم 
. داد مهاوخ  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  و  درک ، مهاوخ 

. دنکیم تیافک  ار  وا  تیاور  نیمه  دشاب  یلد  ار  هکنآ  میوگیم 
اهنآ و ياراوگ  تفگ  دـیاب  هک  دـناهدومن  لـقن  تفگـش  سب  یبلاـطم  اـهنآ  دوجـس  لوط  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀـمئا  باحـصا  زا  و 

. داب ناشناوریپ 
دمحم ابا  زا  دوب  هتـشون  هک  مدـید  دوب  شدوخ  طخب  هک  یناذاـش  هّللا  دـبع  یبا  باـتک  رد  تسا  هتفگ  هک  هدـش  تیاور  یـشک  زا  هلمج  زا 
: دیوگیم واب  هداد و  رارق  باتع  دروم  ار  شتسود  هک  مدید  ار  یکی  مدوب  هتفر  قارع  هب  یتقو  تفگیم  هک  مدینش  ناذاش  نبا  لضف 

، یهد تسد  زا  ار  تیئانیب  هک  دوش  ببـس  وت  ینالوط  ياههدجـس  نیا  هک  مسرتیم  يراک و  بسکب و  جاتحم  یتسه و  يدنملایع  درم  وت 
نوچ 
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ریمع یبا  نبا  دیاب  دوش  یـسک  يروک  ببـس  ینالوط  ةدجـس  تساوخیم  رگا  يدز ، فرح  یلیخ  تفگ  درم  نآ  دینارذگ  دح  زا  ار  باتع 

مه تشادرب . هدجس  زا  رس  رهظ  داهن و  نیمز  رب  رکش  ةدجس  يارب  ار  رس  حبـص  زامن  زا  سپ  هک  يدرم  ةرابرد  يرادنپیم  هچ  دوبیم ، انیبان 
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رد وا  مدش و  لخاد  ریمع  یبا  نب  دمحم  رب  تسا  هتفگ  هک  هدومن  تیاور  ناذاش  نبا  لضف  زا  حابصلا  نبا  رـضن  مساقلا  وبأ  زا  یـشک  نینچ 
يدیدیم ار  جارد  نبا  لیمج  رگا  سپ  تفگ  دوب ، ینالوط  ةدجـس  هچ  نیا  متفگ  تشادرب  رـس  نوچ  دش  ینالوط  شاهدجـس  دوب ، هدجس 

رـس نوچ  دـش  ینـالوط  یلیخ  شاهدجـس  دوب  هدجـس  رد  وا  مدـش و  دراو  جارد  نبا  لـیمج  رب  يزور  هک  دوـمن  لـقن  دـعب  یتـفگیم ، هچ 
. یتفگیم هچ  يدیدیم  ار  زوبرخ  نبا  فورعم  رگا  ریمع  یبا  نبا  يا  تفگ  دش  ینالوط  یلیخ  تاهدجس  متفگ  واب  تشادرب 

. تسا فورعم  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالّسلا و  هیلع  داجس  ماما  ةدجس  لوط  و 
هکیلمع زا  وا  زا  مدیدن ، ار  یـسک  بتارم  نیا  رد  وا  ریظن  هک  هتبرت  هّللا  سدق  لماک  لماع ، فراع ، ردقلا ، لیلج  دوب  یخیـش  ارم  میوگیم 

هک ود  نیا  زا  رترثؤم  یلمع  تفگ  وا  مدومن ، لاؤس  دـشاب  هدـش  تباث  نآ  رثا  مه  هبرجت  هب  دـشاب و  رثؤم  فراعم  بلج  و  لد ، حالـصا  رد 
: دوش هتفگ  نآ  رد  هک  هبترم ، کی  زور  بش و  ره  رد  ینالوط  ةدجس  رب  تموادم  یکی  مدیدن ، میوگیم 

. نیملاظلا نم  تنک  ینا  کناحبس  تنأ  الا  هلا  ال 
نیاب و  دنک ، هدهاشم  دوخ  رب  ار  هلیذر  قالخا  دنب  دیق و  و  دنیبب ، ینادـنز  تعیبط  نادـنز  رد  ار  دوخ  هکیلاح  رد  دروآ  نابز  رب  ار  رکذ  نیا 

نیا  رد  هدروآ و  مهارف  دوخ  يارب  ار  دنب  دیق و  نیا  دوخ  وا  هک  تقیقح 
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ردق ةروس  تئارق  هبترم  دص  رگید  و  ار ، ادخ  هن  دنادب  راکمتس  ملاظ و  دوخب  تبسن  ار  دوخ  دنک و  فارتعا  هدومن  سوبحم  ار  دوخ  نادنز 
هدش لقن  اهنآ  زا  یضعب  زا  و  دندومنیم ، لمع  هیصوت  نیاب  شاهدهاجم  بسحب  کی  ره  وا  ناتـسود  و  هعمج ، رـصع  هعمج و  بش  ره  رد 

. تسا فورعم  دندومن  لمع  هیصوت  نیاب  هکیناسک  يارب  نآ  تاکرب  هدجس و  نیا  هکنیا  مالک  هصالخ  و  تسا ، هتفگ  هبترم  رازه  هس  هک 
كاخ نیا  زا  ار  اـم  وت  اـهلا  راـب  هک  تسنیا  نآ  لـیوأت  دومرف : ترـضح  دـش  لاؤس  لوا  ةدجـس  ياـنعم  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 
نیاب ار  ام  هرابود  ینعی  مود  ةدجس  و  یتخاس ، جراخ  كاخ  نیا  زا  ار  ام  هک  تسنیا  شلیوأت  يرادرب  لوا  ةدجـس  زا  رـس  نوچ  و  يدیرفآ ،

. دومن یهاوخ  جراخ  ار  ام  كاخ  نیا  زا  هرابود  ینعی  يرادرب  مود  ةدجس  زا  رس  نوچ  و  ینادرگیمرب ، كاخ 
ادخ و نانمـشد  رب  يرترب  عافترا و  دصق  لوا ، ةدجـس  زا  رـس  نتـشادرب  زا  تین  هک  تسنیا  دوشیم  هدـیمهف  ماما  ریـسفت  زا  هچنآ  میوگیم 
هب هراـشا  یمود  و  اـیند ، هب  جورخ  قلطم  هب  هراـشا  یلوا  هک  دوـمن  عـمج  هنوگنیاـب  ار  ود  نیا  نیب  تسا  نکمم  و  تسا ، وا  ءاـیلوا  نانمـشد 

. دراد تسا  وا  ءایلواب  ادخب و  نامیا  نامه  هک  نآ  مکح 
، تسا هدنب  تلذ  تناکتـسا و  ۀجرد  تیاهن  زا  یکاح  هک  یماقم  تسا ، هدـنب  ءانف  ماقم  تروص  هکنیا  تهج  زا  هدجـس  هکنیا  رگید  بلطم 
یلعا و مان  هب  ار  ادـخ  لاح  نآ  رد  دـهنب و  ءایـشا  نیرت  لیلذ - رب  ار  شندـب  ءاـضعا  نیرتزیزع  ناـسنا  لاـح  نیا  رد  هک  تسا  بساـنم  اذـل 

. دنک حیبست  شرترب 
بلاطم  نیا  هب  هدنب  هاگ  ره  سپ  هدمحب . یلعالا و  یبر  ناحبس  دیوگب : و 
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تـسا یلاعتیراب  تاذ  هک  لـصا  نآ  هب  دـشاب  شدوخ  هک  عرف  نادرگ  زاـب  در و  ۀطـساوب  داد ، ماـجنا  تین  نیا  اـب  ار  هدجـس  تشاد و  هجوت 

تلذ و عضاوم  هب  وا  تیاـنع  اریز  دریگیم ، ارف  ار  وا  یناـبر  تاـیانع  دـش  نینچ  نوچ  و  دوـشیم ، كاـپ  اهترودـک  زا  شلقع  مرن و  شلد 
، تسا رتدیدش  تیدوبع  رارطضا  زا  رارطضا  نیمادک  و  رتشیب ، شتلذ  ءانف  ماقم  زا  تلذ ، نیمادک  و  دسریم ، رتدوز  همه  زا  رارطضا  زکارم 
اب دـیوگیم و  ریبـکت  درادیم و  رب  هدجـس  زا  رـس  یهلا  ةوق  لوحب و  درب ، ناـیاپب  شیوخ  زا  ءاـنف  هب  ار  یگدـنب  تیدوبع و  موسر  نوـچ  و 

درذگ رد  عافترا  لاح  رد  وا  تاروصق  تاریـصقت و  زا  دزرمایب و  ار  شناهانگ  هک  دهاوخیم  ادخ  زا  هیلإ . بوتا  یبر و  هّللا  رفغتـسا  نتفگ 
و دوریم ، هدجس  هب  هرابود  نآ  زا  سپ  تسا ، سفن  ياوه  اب  قفاوم  هک  اریز  تسا  لکـشم  المع  مه  املع و  مه  هک  تسا  ياهلئـسم  نیا  هک 

تاماقم یـصقا  هب  لمع  نیا  اب  دـنادرگیم و  لماک  نآ  راثآ  عیمج  زا  ءانف  هب  ار  شیوخ  زا  ءاـنف  هدـمحب . یلعـالا و  یبر  ناحبـس  نتفگ  اـب 
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زا سپ  دزیخیم و  اپب  مود  تعکر  يارب  درادیم و  رب  هدجـس  زا  رـس  سپ  دـباییم ، تسد  يدـبا  ءاقب  دوهـش و  ماقم  یگدـنب و  تیدوبع و 
و هدیـسر ، تونق  يارب  هک  یئاهاعد  زا  دزاس و  ینالوط  دناوتیم  هچ  ره  ار  نآ  تسیابیم  دروآیم و  ياجب  ار  تونق  هروس  دمح و  تئارق 
رد ناکما  دح  رد  ار  اعد  طیارـش  دیامن و  رایتخا  دید  رترثؤم  بلق  تقر  رد  هک  ار  مادـک  ره  هدـش  دراو  نآ  ریغ  رد  هک  يرگید  ياهاعد  ای 

هتفرگ اهتداعـس  ۀمه  زا  ار  دوخ  ةرهب  دـنک  تاعارم  ار  اعد  طیارـش  دوش و  ینالوط  شتونق  هک  یـسک  هک  دـنادب  دـنک و  تاعارم  لاح  نیا 
تاداعـس عیمج  يوسب  یهار  القتـسم  دوخ  رگید ، ریخ  ياـههار  لاـبق  رد  و  راـگدرورپ ، تمحر  باوبا  نیرتعیـسو  زا  اـعد  هک  ارچ  تسا ،

و  تسا ،
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ریغ رد  اهنآ  زا  یضعب  هچ  رگ  ماهدومن ، رایتخا  هدیسر  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  یئاهیعدا  زا  یئاهاعد  برغم  حبـص و  زامن  تونق  يارب  نم 
. درادن یلاکشا  نیا  یلو  هدش  دراو  تونق  دروم 

[ دهشت يانعم  رد  ]

هک هچنآ  عیمج  ادابم  هک  نیا  زا  یتسشن ، دهشت  يارب  نوچ  دراد  رب  رد  يرایـسب  دئاوف  هک  یقیمع  رارـسا  قیقد و  لاعفا  نیا  ماجنا  زا  سپ  و 
رـسارس ءاـیح  سرت و  فوخ و  هک  ياهنوـگب  شاـب ، كاـنمیب  دـشاب  هتفرگ  ماـجنا  دوـش ، ماـجنا  تسیاـبیم  هک  یهجو  نآ  ریغ  رب  ياهدرک 

هکنیا رگم  ياهتفرگن  ياهرهب  هدش  نایب  لامعا  نیا  يارب  هک  يراثآ  دیاوف و  همه  نیا  زا  هک  امن  ساسحا  نینچ  اذـل  دریگ و  ارف  ار  تدوجو 
لـصا رما و  أدبم  هب  هبترم  ود  اذل  و  دریذـپب ، ار  وت  صقان  لامعا  نیا  دوخ  لضف  هب  دـنک و  كرادـت  ار  نآ  دوخ  تمحرب  قح  سدـقا  تاذ 

دیآ رد  نآ  رد  سک  ره  هک  يژد  نصح و  هب  و  زادـنیب ، گـنچ  دـیحوت  ۀـملک  هب  يرادـن  تسد  رد  يرگید  زیچ  هک  لاـح  و  درگرب ، نید 
رب نادـب و  سلجم  نآ  رد  رـضاح  ار  نأـشلا  میظع  یبـن  راوـگرزب و  لوـسر  و  هد ، یهاوـگ  راـگدرورپ  تینادـحو  هب  يآ و  رد  تسا  نـمیا 
هک اریز  ینکیم  دـیدجت  ادـخ  اب  ار  تدـهع  نیتداهـش ، رارکت  نیا  اب  هک  تسرف  دورد  وا  لآ  وا و  رب  و  هد ، یهاوگ  وا  تلاـسر  تیدوبع و 

شاب هتـشاد  ار  نیا  دیما  وا  لآ  ادـخ و  لوسر  رب  دورد  اب  و  تسادـخب ، برقت  يارب  هلیـسو  نیلوا  تدابع و  بتارم  ساسا  هیاپ و  لمع ، نیا 
رارق ترـضح  نآ  دورد  تاولـص و  دروم  وت  هبترم  کی  رگا  هک  دـیوگ  باوج  وت  هب  ترـضح  نآ  وت ، تاولـص  دورد و  نیا  لباقم  رد  هک 

. دش یهاوخ  راگتسر  هشیمه  يارب  يریگ 
رد ینکیم  وا  یگدنب  راهظا  رهاظ  رد  هکنانچ  مه  سپ  تسا  دـنوادخ  رب  ءانث  دهـشت  هک  تسا  هدـمآ  ۀعیرـشلا  حابـصم  فیرـش  باتک  رد 

نطاب 
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ار وت  وا  هک  ارچ  امن ، قیدـصت  يروآیم  نابز  رب  هک  ار  هچنآ  نطاب  ءافـص  اب  دـشاب و  عوشخ  عوضخ و  اب  قفاوم  تلمع  شاب و  وا  ةدـنب  مه 
شتیبوبرب وا  يارب  ار  تیگدنب  تیدوبع و  و  یشاب ، وا  ةدنب  تیاضعا  حراوج و  نابز و  بلق و  اب  هک  تسا  هداد  روتسد  وت  هب  و  دیرفآ ، هدنب 

يدوجو وا  تیـشم  تردقب و  زج  مه  هظحل  کی  یتح  اهنآ  يارب  تسا و  وا  تسدب  ملاع  تادوجوم  ۀمه  مامز  هک  ینادب  و  يزاس ، ققحم 
. دنزجاع دنهد  ماجنا  يراک  نیرتمک  وا  تکلمم  کلم و  رد  وا  ةدارا  نذا و  نودب  هکنیا  زا  یگلمج  تسین و 

تیبوبر هب  ار  وا  يارب  یگدنب  و  دیامرفیم : هکنیا  صوصخب  يوش  لفاغ  ادابم  تسا  هدمآ  هفیرش  تاملک  نیا  رد  هک  یتاراشا  زا  میوگیم 
هکنیاب زج  زین  اهنیا  و  دوشیمن ، مامت  تاهج  عیمج  زا  قلطم  میلـست  لماک و  ضیوفت  هب  زج  تیبوبرب  تیدوبع  ققحت  اریز  زاـس ، ققحم  وا 

اب تسناد و  ار  نیا  هک  هاگ  ره  ددرگیمن و  رـسیم  وا  يارب  وا  تیـشم  تردق و  نودب  زیچ  چیه  هک  دنک  ادـیپ  تفرعم  تقیقح  نیا  هب  هدـنب 
دنیبیمن و يرثؤم  ادخ  زج  دوجو  ملاع  رد  رگید  تشاذگ  رثا  وا  لامعا  لاعفا و  رد  داقتعا  نیا  هک  ياهنوگ  هب  دوب  دقتعم  نادب  دوجو  مامت 

لوح تشاد و  دهاوخن  یـسک  هب  عمط  مشچ  ددنویپیم و  واب  دربیم و  همه  زا  هجیتن  رد  دنکیمن  هدهاشم  وا  ریغ  هب  یلعاف  یتسه  ملاع  رد 
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دنوادخ یئاتکی  هب  شتداهـش  یهاوگ و  رد  و  دیـسر ، دهاوخ  لامک  مامت و  ۀبترم  هب  وا  یملع  دیحوت  دـید و  دـهاوخن  دوخ  يارب  ياهوق  و 
نینچ تکرح  دسانـشیمن ، مدرم  زج  یعنام  هدننک و  اطع  و  دـنیبیمن ، تورث  لام و  رد  زج  الثم  ار  ریخ  هکیـسک  اما  دوب و  دـهاوخ  قداص 

دوخ دـنوادخ  قافن و  شاهتفگ ، نیا  دـهدب  دـنوادخ  یئاتکی  رب  تداهـش  نابزب  مه  رگا  یـسک  نینچ  و  تسا ، داـضت  رد  دـیحوت  اـب  يدرف 
ناقفانم  هک  هداد  یهاوگ 
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. نوعجار هیلإ  انا  هّلل و  انا  تفگ  دراد  یپ  رد  نیگنس  یباقع  هک  یمظع  تبیصم  نیا  زا  دیاب  سپ  دننایوگغورد ،

هکنآ دنادب  هکنیا  رگم  دیـشچ  دـهاوخن  ار  نامیا  معط  هدـنب  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  هنیمز  نیمه  رد  میوگیم 
هچنآ زا  شیب  دراد  تسد  رد  هک  هچنآ  هب  دیسر  ماقم  نیا  هب  هدنب  رگا  و  تسین ، يرگید  اتکی ، دنوادخ  زج  دشخبیم  عفن  دناسریم و  ررض 

. تسا ناسکی  شیارب  رقف  ءانغ و  و  مدع ، دوجو و  و  دوب ، دهاوخن  نئمطم  تسا  ادخ  دزن  هک 
دباع ار  وا  هک  تسا  راوازس  دشاب  هتشادن  نانیمطا  دنوادخ  تنامض  رب  و  دشاب ، لفاغ  بابسالا  ببسم  زا  و  دنیبب ، ار  بابسا  هک  یـسک  اما  و 

شلمع رد  نامیا  داقتعا و  نیا  هکنیا  یلو  هدوب ، نیقی  مزج و  يور  زا  ادخب  شداقتعا  میئوگب  هکنیا  رگم  ادخ ، يارب  هن  مینادب  بابسا  يارب 
اریز تسا ، هدوب  وا  رب  ماهوا  ۀبلغ  رطاخب  شرطاخ  لزلزت  وا و  رب  سرت  ءالیتسا  و  وا ، فعـض  لد و  يرامیب  رطاخب  هتـشاذگن ، ياج  رب  يرثا 

هکنیا زا  ناسنا  الثم  دشاب ، ناسنا  داقتعا  رد  یناصقن  هکنیا  نودـب  ددرگیم  مهو  وریپ  و  دوشیم ، مارآ  ان  مهو  عبت  هب  بلق  هک  دوشیم  هاگ 
وا زا  يراک  تسا و  تادامج  ریاس  نوچ  مه  هدرم  نآ  دنادیم  هکنیا  اب  دروآ  حبـص  هب  هدرم  نآ  روگ  رد  ای  ياهناخ  رد  ياهدرم  اب  ار  یبش 

. ددرگیمن یضار  رما  نیاب  لد  دراد و  تشحو  تسین  هتخاس 

[ هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولص  تیفیک  نایب  رد  ]

تمدـخ و زا  ترابع  زامن  اریز  دـشاب ، تسا  ادـخ  يارب  هک  تزامن  نامه  لیبق  زا  هک  تسیاـبیم  ربماـیپ  رب  وت  تاولـص  هکنیا  رگید  بلطم 
ققحت هک  تسا  زامن  ماجنا  اب  لاعتم  يادخ  هب  تبـسن  روما  نیا  راهظا  و  تسا ، راگدرورپ  هب  تبـسن  هدنب  يوس  زا  تبغر  لیم و  تیدوبع و 

نینچ  مه  دباییم ،
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تاولص بلط  نامه  رد  اهنیا  مامت  تروص  تسا و  راوگرزب  نآ  رـضحم  هب  تبغر  لیم و  عضاوت و  تمدخ و  زا  ترابع  ربمایپ  رب  تاولص 
. تسا هتفهن  لاعتم  دنوادخ  زا  وا  يارب 

یلو قح ، سدقا  تاذ  زا  سپ  وا  هک  اریز  تسا ، راگدرورپ  تعاط  هب  وا  تعاط  دنوادخ و  ةولص  هب  ربمایپ  ةاولـص  لصو  موزل  رگید  بلطم 
ءایلوا هک  تسا  یهللا  هجو  و  هّللا ، باب  و  هّللا ، بنج  و  ادخ ، ۀفیلخ  و  قح ، ترـضح  سدقا  ضیف  ۀطـساو  و  ناگدنب ، رب  دـنوادخ  ياهتمعن 

ترضح نآ  دنزرف  هدزای  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  راوگرزب  نآ  موصعم  ءافلخ  ترـضح  نآ  زا  سپ  و  دننکیم ، نآ  يوس  ور  ادخ 
. دنراد رارق  دنشاب 

تقیقح نیا  هب  سک  ره  هک  دوشن  لفاغ  تسا  هتفهن  ترـضح  نآ  تمرح  تفرعم  رد  هک  يدـئاوف  تاکرب و  زا  هک  تسیابیم  ناسنا  اذـل  و 
يرایـسب رابخا  هنیمز  نیا  رد  و  تسا ، روما  تامهم  زا  نانیا  تفرعم  اریز  دوب ، دهاوخ  مورحم  ربمایپ  رب  تاولـص  دئاوف  زا  دنکن  ادیپ  تفرعم 

تسرد ینخـس  تسا  اهنیا  تفرعم  لامک  رد  ریخ  مامت  دیوگب  یـسک  رگا  و  ینک ، هعجارم  اهنآ  هب  یناوتیم  یـشاب  لیام  رگا  هک  هدیـسر 
هک تسا  نکمم  نآ  هب  یبای  تسد  ام  يارب  هک  یتفرعم  اهنت  و  تسین ، یهار  هک  یلاـعتیراب  تاذ  هنک  هب  تفرعم  يارب  هک  اریز  تسا ، هتفگ 

ءامسا تفرعم  انامه  دسریمن  نآ  ياپب  یتلیضف  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسا ، تفرعم  نیمه  مه  نید  تاماقم  لضفا  و  تداعس ، ۀبترم  نیرخآ 
هب هک  سک  نآ  سپ  تسین ، يرگید  زیچ  اهنآ  تقیقح  زج  هب  وا  مظعا  مسا  هکلب  و  يدـنوادخ ، يانـسح  ءامـسا  نانیا  و  تسا ، يدـنوادخ 

( يزیربت یکلم   ) هالصلا www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


لوصو  هب  زج  تفرعم ، هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  تسا و  هتشگ  راگتسر  هدیسر و  دوصقم  هب  دنک  ادیپ  تفرعم  اهنآ  تقیقح 
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ایند و رد  نآ  قوف  هک  تسا  یئامظع  تمارک  و  الاو ، ماقم  یلاع و  دصقم  نامه  نیا  و  دوشیمن ، لصاح  واب  یکیدزن  برق و  فورعم و  هب 
. تسین ياهبترم  ترخآ  رد  هن 

[ نانآ تفرعم  تیمها  راوگرزب و  نآ  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولص  تلیضف  رد  ]

یّلـص ادخ  لوسر  هکنیا  وا  مینکیم و  تعانق  ربخ  کی  هب  اهنآ  ۀمه  زا  ام  هک  تسا  هدیـسر  يدایز  رابخا  ربمایپ  رب  تاولـص  تلیـضف  رد  و 
یفاـک رد  هک  یتـیاور  رد  هکلب  دتـسرف ، دورد  وا  رب  راـب  هد  دتـسرف  تاولـص  وا  رب  راـبکی  سک  ره  هک  تـسا  هداد  هدـعو  هـلآ  هـیلع و  هـّللا 

ره هک  یتسردب  دیتسرف  تاولص  وا  رب  رایسب  دش  هدرب  ربمایپ  مان  هاگ  ره  هک  تسا  هدمآ  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدانساب 
یقاـب اههدـیرفآ  زا  يدوجوم  دتـسرف و  دورد  راـب  رازه  وا  رب  هکئـالم  زا  فـص  رازه  رد  دـنوادخ  دتـسرف ، تاولـص  ربماـیپ  رب  راـبکی  سک 

رجا و هب  دونشب و  ار  تیاور  نیا  هک  سک  نآ  سپ  دتسرفیم ، دورد  وا  رب  هدنب ، نآ  رب  هکئالم  ادخ و  تاولـص  رطاخب  هکنیا  رگم  دنامیمن 
. دنرازیب وا  زا  ربمایپ  تیب  لها  وا و  لوسر  ادخ و  هک  تسا  يرورغم  لهاج  وا  دنکن  تبغر  هدش  نایب  نآ  رد  هک  یشاداپ 

شتآ لخاد  سپ  دتـسرفن  تاولـص  نم  رب  و  دوش ، هدرب  نم  ماـن  وا  دزن  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  هدیـسر  ادـخ  لوسر  زا  هک  یثیدـح  رد  و 
. دنادرگ رود  ار  وا  ادخ  و  دوش ،

اریز دشابن  داضت  رد  مالس  تاولـص و  نیا  اب  شلمع  هک  دشاب  بقارم  دیاب  دیوگیم  مالـس  دتـسرفیم و  دورد  ربمایپ  رب  هکیـسک  میوگیم 
تیذا اب  فلاخم  مالس  تاولص و  يانعم  و  تسا ، هدمآ  ۀعیرشلا  حابصم  رد  هک  تسا  نامه  مالس  حور  مارکا و  تیحت و  تاولص  حور  هک 

ربمایپ  رب  نابز  اب  يداتسرف و  دورد  وا  لآ  ربمایپ و  رب  هک  هاگ  ره  سپ  تسا  رازآ  و 
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يدایز رابخا  اریز  دوب ، دهاوخ  فلاخم  تلمع  اب  تلوق  تروص  نیا  رد  هک  یهدن  رازآ  ار  وا  تلمع  اب  هک  شاب  بظاوم  سپ  یتفگ ، مالس 
حـیبق و لامعا  هک  رگا  ار  اهنآ  ینیبیم  هنوگچ  وت  سپ  تسا . هدـش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ادـخ و  لوسر  رب  وت  لاـمعا  ۀـضرع  دروم  رد 
رازآ و بجوم  لامعا  هنوگ  نیا  ایآ  دننک ، هدهاشم  اهنآ  ترتع  نایعیش و  رب  متس  ملظ و  تلامعا  نایم  رد  هک  رگا  و  دننیبب ، وت  زا  تیـصعم 

؟ تسین اهنآ  رب  مالس  تاولص و  اب  فلاخم  داضت و  رد  يراتفر  نینچ  ایآ  و  دوشیمن ؟ اهنآ  تیذا 
لها زا  یکی  زا  و  درب . هانپ  ادـخب  نآ  زا  دـیاب  هک  تسین  قافن  زج  يزیچ  نیا  دـشاب ، تبلق  لـمع و  اـب  فلاـخم  تناـبز  رگا  رگید  فرط  زا 
ثرا هب  درف  نیا  هب  وا  زا  یلام  درم و  شردـپ  هکنیا  ات  دومنیم  اـعد  شیناـمیا  ناردارب  زا  یعمج  يارب  یتدـم  وا  هک  هدـش  تیاـکح  هبقارم 

هک ایند  عاتم  نیا  زا  هنوگچ  متـشاد  تاساوم  تسا  یگـشیمه  یقاـب و  هک  يورخا  ياـهتمعن  دروم  رد  مناردارب  اـب  هکنم  تفگ  وا  دیـسر .
درکیم اعد  ناشیارب  هک  يدارفا  نامه  نیب  دوب  هدیسر  وا  هب  ردپ  زا  هک  یثرا  مامت  و  مزرو ، لخب  اهنآ  هب  تبسن  تسا  ینتفر  نیب  زا  یناف و 

. دومن میسقت 
نیاب هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دربب  دسح  دزرو و  لخب  شینامیا  ناردارب  هب - تبسن  يویند  فراخز  نیا  زا  یـضعب  هب  هک  یـسک  میوگیم 
یناف هک  ایند  عاـتم  نیا  زا  يزیچ  دـناوتیمن  هکیـسک  و  درادـب ، ینازرا  درف  نآ  هب  ار  ترخآ  ملاـع  تاـمارک  دـنوادخ  هک  دـشاب  بغار  رما 

رما نیا  ایآ  و  ددرگ ، درف  نآ  بیصن  يورخا  گرزب  ياهتمعن  هک  دشاب  نیا  قاتـشم  دناوتیم  هنوگچ  دنیبب  شردارب  تسد  رد  تسا  یندش 
تبسن  تشهب  يارب  ياعد  رد  مدرم  مینیبیم  هکنیا  اما  و  تسه ؟ يرگید  زیچ  فلخ  زج 
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. تسا يورخا  ياهتمعن  دوجو  هب  اهنآ  نانیمطا  مدع  تهج  زا  ای  تسا و  اهاعد 

[ نآ تقیقح  و  مالس ، يانعم  رد  ]

تنس ربارب  رد  و  هدومن ، تعاطا  ار  ادخ  رما  هکیسک  ینعی  تسا ، ناما  يانعمب  زامن  رخآ  مالـس  هک  تسا  هدمآ  ۀعیرـشلا  حابـصم  باتک  رد 
نایم رد  هک  تسا  یهلا  ءامسا  زا  یمسا  مالـس  و  تسا ، تئارب  ترخآ  باذع  زا  ناما و  ایند  ءالب  زا  وا  يارب  هدوب  عشاخ  عضاخ و  وا  ربمایپ 
ببـس دـنریگ و  راکب  ار  نآ  تسه  اهنآ  نیب  هک  یئاهتـسلاجم  اهتبحاصم و  قیدـصت  و  تاناما ، تالماعم و  رد  اـت  هداـهن  تعیدو  هب  قلخ 
ياوقت و  سرتب ، ادخ  زا  یئامن ، ادا  ار  شیانعم  و  يریگ ، راکب  شدوخ  عضوم  رد  ار  مالس  یتساوخ  رگا  سپ  ددرگ ، اهنآ  ترشاعم  تحص 

لها و  ینادرگن ، هدولآ  یصاعم  تملظ  هب  ار  اهنآ  ینزن و  ياهمدص  تلقع  بلق و  نید و  تمالـس  هب  هک  شاب  بظاوم  نک و  هشیپ  ار  یهلا 
هب تبـسن  سپـس  و  تناتـسود ، اب  دـعب  يدرگن ، اـهنآ  تیذا  رازآ و  ببـس  دوخ  ۀـلماعم  ءوس  اـب  و  دنـشاب ، تمالـسب  وت  ۀـیحان  زا  تلاـیع  و 

سک نآ  دراد و  دوخ  ياج  تسا  رترود  هکنآ  دنـشابن ، ناما  رد  وا  زا  وا  ناـسک  نیرتکیدزن  هک  سک  نآ  هک  ارچ  شاـب ، نینچ  تنانمـشد 
. دوب دهاوخ  وگغورد  دروآ  نابز  رب  ار  نآ  مه  رگا  و  یمیلست ، هن  تسا و  وا  يارب  یمالس  هن  دریگن  راکب  دوخ  ياج  رد  ار  مالس  هک 

عیمج یتمالس  لد  رد  هکیلاح  رد  يدومن  مالس  یسکب  رگا  ایآ  بایرد ، ار  مدرم  رب  ندومن  مالس  مکح  تاملک  نیا  زا  لقاع  يا  میوگیم 
عقوت یمالس  نینچ  لباقم  رد  ناسنا  دناوتیم  ایآ  و  تسه ؟ يرگید  زیچ  قافن  زج  نیا  ایآ  یهاوخیمن  وا  يارب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ای  اهتمعن 

رجا 
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تارایز زامن و  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  هب  ار  تمالس  تیعقوم  نینچ  مه  دشاب ، هتـشاد  هدومن  نیعم  لمع  نیا  يارب  ادخ  هک  یباوث  و 
دعب و  دریگب ، اهنآ  زا  قح  نودب  ار  اهنآ  لام  و  درادیم ، اور  متس  اهنآ  ۀیرذ  نایعیش و  مدرم و  هب  تبسن  هک  یـسک  نیبب  و  نک ، كرد  اهنآ 
لام نیا  زا  هک  یئورین  توق و  اب  ای  و  دـشاب ، لام  نیمه  زا  شنت  سابل  لاح  ناـمه  رد  رگا  صوصخب  دورب  اـهنآ  تراـیز  هب  لاـم  نیمه  اـب 
نیا اب  فلاخم  مه  شنطاب  رهاـظ ، رب  ةوـالع  رگا  صوصخب  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  یمالـس  نینچ  مکح  دـشاب  هداتـسیا  اـهنآ  رـضحم  رد  هتفرگ 

يرهاظ تئیه  سابل و  رد  و  دشاب ، هدیـشوپ  ار  اهنآ  نانمـشد  سابل  هکنیاب  دشاب ، عرـش  تاروتـسد  فالخ  رب  مه  شیرهاظ  تئیه  و  مالس ،
رد یـسک  نینچ  مالـس  ایآ  ددرگ ، نیملـسم  ۀعماج  رد  نید  نانمـشد  شور  هار و  جاور  ثعاب  هدـینادرگ و  هیبش  ادـخ  نانمـشد  هب  ار  دوخ 

یئاهریت ۀباثمب  اهترایز  اهمالس و  نیا  زا  ضعب  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسا ، هتفرگ  هرخسم  هب  ار  دوخ  ای  تسا ؟ تیحت  مالـس و  یتلاح  نینچ 
ببـس هک  تسا  یلامعا  لضفا  زا  هک  تارایز  رد  هک  یحیاضف  نیا  زا  رما و  نیا  زا  دـیاب  هک  دوشیم ، هدـنکفا  اهنآ  كاـپ  بلق  رب  هک  تسا 

: نآرق لوقب  درب ، هانپ  ادخب  دریگیم  ماجنا  تسا  ادخب  ناسنا  برقت 
. ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  َو  ا�ْینُّدلا  ِةا�یَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا  ًالا�مْعَأ  َنیِرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق 

، هتشگ مگ  ایند  یگدنز  نیا  رد  ناششوک  یعس و  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  لمع ، ثیح  زا  مدرم  نیرتراکنایز  زا  مهد  ربخ  ار  امـش  ایآ  وگب 
. دنتسه ناراکوکین  هک  دنرادنپیم  نینچ  و 

، نکم تعانق  تسا  فراعتم  هک  بجاو  ردق  نامهب  تدهشت  رد  و 
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رد هک  یئاهاعد  ندناوخ  هب  هکئالم  ءایبنا و  همئا و  رب  مالس  زا  زامن ، مالـس  رد  نینچ  مه  ناوخب ، ار  ریبک  دهـشت  تارقف  زا  یـضعب  لقا  و ال 
تادابع و رد  یتح  دنرادن ، یـصالخ  نآ  زا  يردان  دارفا  زج  هک  هدش  یلکـشم  ناگتـشذگ  زا  تیعبت  هچ  رگ  وشم  لفاغ  هدیـسر  هنیمز  نیا 

هکنیا اـب  دـننکیمن  تلفغ  هّللا  یلو  اـیلع  نا  دهـشا  نتفگ  زا  ناذا  رد  هک  ینیبیم  ار  نایعیـش  ـالثم  تسا  دوهـشم  رما  نیا  بحتـسم  لاـمعا 
هب دقتعم  هکنیا  اب  ار  اهزامن  رد  همئا  رب  مالـس  یلو  تسین - تسرد  مه  داقتعا  نیا  هک  دنچ  ره  هدیـسرن - یتیاور  هراب  نیا  رد  هک  دـندقتعم 
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. تسین يرگید  زیچ  ناگتشذگ  زا  يوریپ  نامه  زج  نیا  و  دننکیم ، كرت  دنتسه  نآ  بابحتسا 

[ زامن باب  رد  یتیاور  نایب  رد  ]

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  ماما  میراد  نایب  هدیسر  مالّسلا  هیلع  ماما  ریسفت  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  تسا  مزال  اجنیا  رد  میوگیم 
زا هنوگچ  هک  دـینیبیمن  ارم  ةدـنب  نیا  ایآ  دـیامرفیم  هکئالم  هب  باطخ  دـنوادخ  ددرگ  زامن  ةدامآ  شیوخ  يالـصم  رد  نمؤم  هک  هاـگنآ 

ار وا  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  تسا ، هتخود  نم  تفأر  دوجو و  تمحر  هب  دیما  مشچ  و  هدومن ، نم  يوس  ور  و  هدیرب ، قیالخ  عیمج 
هکئالم هب  باطخ  دنوادخ  دیوگب  ءانث  ادخ  رب  دنک و  دـنلب  ریبکت  نتفگ  يارب  ار  اهتـسد  نوچ  و  منادرگ . صتخم  دوخ  تامارک  تمحرب و 

ارم دـشاب  يریظن  کیرـش و  هیبش و  نم  يارب  هکنیا  زا  و  دـیوگیم ، ریبکت  درادیم و  گرزب  ارم  هنوگچ  هک  دـنیبیمن  ار  وا  ایآ  دـیامرفیم 
وا هک  دشاب  دوز  هک  ار  امش  مریگیم  هاوگ  دیوجیم  يربت  دنیوگیم  منانمـشد  هک  هچنآ  زا  دوخ  ياهتـسد  ندومن  دنلب  اب  و  درادیم ، هزنم 

عیمج  زا  و  منادرگ ، هزنم  ار  وا  متمارک  راد  رد  و  مشخب ، تمظع  واب  دوخ  لالج  راد  رد  منادرگ و  گرزب  ار 
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. مرادب ناما  رد  ار  وا  نآ  شتآ  منهج و  باذع  زا  و  مزاس ، كاپ  ار  وا  شناهانگ 
ارم ةدنب  دینیبیمن  ایآ  دیوگیم : ۀکئالمب  باطخ  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  هروس  باتکلا و  ۀحتاف  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب  دـیوگب  نوچ  و 
ور الاب  تشهب  تاجرد  هب  ناوخب و  میوگیم  واب  دوش  هک  تمایق  زور  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  دربیم  تذـل  نم  مالک  تئارق  زا  هنوگچ  هک 

و رهوج ، زا  ياهجرد  و  ؤلؤل ، زا  ياهجرد  هرقن و  زا  ياهجرد  و  ـالط ، زا  ياهجرد  یفرح  ره  ددـعب  دـنک و  توـالت  ارم  مـالک  وا  هتـسویپ  و 
دور عوـکر  هب  نوـچ  سپ  دراذـگ ، رـس  تشپ  ار  تزع  راـگدرورپ  روـن  زا  ياهجرد  زبـس و  درمز  زا  ياهجرد  زبـس و  دـجربز  زا  ياهـجرد 

: دیامرفیم شاهکئالمب  باطخ  دنوادخ 
دوخ لالج  ءایربک و  راد  رد  ار  وا  هک  ار  امـش  مریگیم  هاوگ  دنکیم ، ینتورف  عضاوت و  نم  تمظع  لباقم  رد  هنوگچ  دینیبب  نم ، ۀکئالم  يا 
يارب هک  هنوگنامه  دیوگیم  لمع  نیا  اب  ماهدنب  هک  دـینیبیمن  ایآ  دـیوگیم  هکئالمب  دـنوادخ  درادرب  عوکر  زا  رـس  نوچ  و  منادرگ ، گرزب 

و وکین ، ار  وا  رما  تبقاع  هک  ار  امـش  مریگیم  هاوگ  مشکیم ، ندرگ  وت  نانمـشد  ربارب  رد  ماهداتـسیا  وت  تمدـخب  مدومن و  ینتورف  وت  ءاـیلوا 
: دیوگیم هکئالمب  دنوادخ  دور  هدجسب  نوچ  سپ  منادرگ ، وا  بیصن  ار  تشهب 

لیلذ و قح  دزن  یلو  متـسه  راوگرزب  لیلج و  ایند  نیا  رد  نم  هچ  رگ  تفگ  دومن و  عضاوت  زاب  يرترب  نآ  زا  سپ  هنوگچ  هک  دـینیبیمن  ایآ 
مدومن عضاوت  وت  يارب  هچ  رگ  دیوگیم  شلمع  نیا  اب  هک  ار  وا  دینیبیمن  ایآ  دیامرفیم  دنوادخ  درادرب  لوا  ةدجس  زا  رس  نوچ  سپ  منتورف 

دیوگیم  دنوادخ  دور  مود  ةدجسب  نوچ  و  مزیخرب ، وت  تمدخب  هک  تسا  دوز  یلو 
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دوش اپب  درادرب و  هدجـس  زا  رـس  نوچ  منک و  هداعا  واب  ار  متمحر  مهنم  دومن  هداعا  ار  ینتورف  عضاوت و  هنوگچ  هک  ارم  ةدـنب  دـینیبیمن  اـیآ 
و دیآیم ، الاب  نم  يوسب  شزامن  هکنانچ  مه  منادرگ  دنلب  ار  وا  عضاوت  نیا  ۀطـساوب  نم  ۀکئالم  يا  دیامرفیم : هکئالمب  باطخ  دـنوادخ 

سدقا تاذ  اجنیا  مود  دهـشت  ات  ارم  ةدنب  دیرگنب  هک  دیامرفیم  هکئالمب  باطخ  دـهدیم  ماجنا  هک  یلمع  ره  تعکر و  ره  رد  روط  نیمه 
: دیامرفیم هکئالمب  باطخ  قح 

، داتسرف دورد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نم  ةداتـسرف  رب  تفگ و  نم  ءانث  و  دروآ ، ياجب  ارم  تدابع  تمدخ و  نم  ةدنب  نم  ۀکئالم  يا 
هیلع نینمؤملا  ریما  رب  نوچ  و  متـسرف ، دورد  وا  حور  رب  حاورا  ناـیم  رد  میوگ و  اـنث  وا  رب  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  رد  هک  دیـشاب  هاـگآ 

وا زا  هکنانچ  مه  منادرگ  وت  عیفش  ار  وا  متسرف و  دورد  وت  رب  يداتسرف  دورد  وا  رب  هک  هنوگنامه  نم  ةدنب  يا  دیوگب  دتـسرف  دورد  مالّـسلا 
. دنهد مالس  وا  رب  هکئالم  ادخ و  دهد  زامن  مالس  نوچ  يدومن و  تعافش  بلط 
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بحاـص و  دراد ، فـطل  همه  نیا  هک  يراوـگرزب  نآ  تسا  هزنم  و  هدنـشخب ، فوـطع و  ناـبرهم و  نینچ  يدـنوادخ  تسا  هزنم  میوـگیم 
. تسا راوگرزب  میرک و  هزادنا  نیا  هک  یفطل 

[ تمایق زور  اب  زامن  ياهتهابش  نایب  رد  ]

ناذا تادابع  ریاس  هکیلاح  رد  هدش  نیعم  ناذا  زامن  يارب  هکنیا  تمکح  هک  دش  لاؤس  موصعم  زا  هک  هدـش  تیاور  یلائللا  باتک  رد  زاب  و 
ندرم يارب  هک  تسا  نیلوا  ۀخفن  هیبش  ناذا  و  تسا ، تمایق  لاوحا  هب - هیبش  زامن  هکنیا  رطاخب  دومرف : ترـضح  تسیچ ، درادـن  ياهماقا  و 

: دیامرفیم دنوادخ  هکنانچ  تسا  مود  ۀخفن  هب  هیبش  هماقا  و  دوشیم ، هدیمد  قیالخ  عیمج 
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. ٍبیِرَق کَم 

�
ٍنا ْنِم  ِدا�نُْملا  ِدا�ُنی  َمْوَی  ْعِمَتْسا  َو 

: دیوگیم نآرق  هکنانچ  تسا  تمایق  زور  رد  قیالخ  مایق  هب  هیبش  زامن  يارب  مایق  و 
ةریبکت اهتـسد و  ندومن  دـنلب  نایملاع و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  روضح »  » يارب نامدرم  دـنوش  اـپب  هکیزور  َنیَِملـا�ْعلا . ِّبَِرل  ّنلا 

ـ�
ُسا ُموُقَی  َمْوَی 

: دیوگیم نآرق  هکنانچ  تسا  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  نآ  تئارق  لمع و  ۀمان  ذخا  يارب  تمایق  رد  اهتسد  ندومن  دنلب  هب  هیبش  مارحالا 
. ًابیِسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  �یفَک  ََکبا�تِک  ْأَْرقا 

. یشاب دوخ  رگباسح  دوخ  زورما  وت  هک  سب  نیمه  ار  تباتک  ناوخب 
. ِموُّیَْقلا ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  َو  دیامرفیم : هکنانچ  تسا  راگدرورپ  ربارب  رد  قیالخ  عوضخب  هیبش  عوکر  و 

. رادیاپ ةدنز  نآ  ربارب  رد  اههرهچ  همه  دندش  هدنامرد  راوخ و  و 
: تسا هدومرف  هکنانچ  تسا  دنوادخ  يارب  تمایق  رد  نامدرم  هدجس  هیبش  دوجس  و 

. ِدوُجُّسلا َیلِإ  َنْوَعُْدی  َو  ٍقا�س  ْنَع  ُفَشُْکی  َمْوَی 
. دنوش توعد  هدجسب  نامدرم  دنریگرب و  قاس  زا  هدرپ  هکیزور 

: تسا هدومرف  هکنانچ  تسا  یلاعتیراب  هاگشیپ  رد  نامدرم  ندمآ  رد  وناز  هب  هیبش  دهشت  و 
. ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف 

. دندرگ خزود  ۀناور  یهورگ  تشهب و  رد  یهورگ 

[ جارعم بش  رد  نآ  حیرشت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  جارعم  تیفیک  اب  زامن  قابطنا  نایب  رد  ]

جارعم  تیفیک  نآ  رد  هک  تسا  جارعم  ثیدح  رگید  تیاور 
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ناذا و حیرشت  نایب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  جارعم  باب  رد  یفاک  هلمج  زا  تسا ، قبطنم  زامن  تیفیک  اب  هک  هدش  نایب  ياهنوگب 
: دیوگیم نینچ  مراهچ  نامسآ  رد  نآ  ءازجا  مامتب  هماقا 

هتفر الاب  اههدرپ  هدش و  هتفاکـش  مه  زا  اهنامـسآ  هک  مدید  مدومن  دنلب  ار  مرـس  سپ  امن ، دنلب  ار  ترـس  دـمحم  يا  دـش  هتفگ  نمب  سپس 
، تسا امش  نایم  رد  هک  ادخ  ۀناخ  نیمه  لثم  ياهناخ  مدومن  مخ  ار  مرس  سپ  ینیبیم ، هچ  نیبب  راد و  شیپ  رس  دیسر  باطخ  سپـس  تسا ،

. مدید دمآیمن  دورف  نامه  يور  رب  زج  داتفایم  متسد  زا  يزیچ  رگا  هک  مرح  نیمه  لثم  یمرح  و 
نیا کیدزن  دمحم  يا  هک  دش  یحو  يو  هب  سپـس  تسا ، یلاثم  یلثم  ره  يارب  مارح و  مه  وت  تسا و  مرح  نیا  دمحم  يا  دـش  هتفگ  سپ 
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تفرگ رب  تسار  تسدب  ار  بآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  تسا ، يراج  شرع  تسار  قاس  زا  هک  تسا  یبآ  نآ  ور و  همـشچ 
نم تمظعب  یهاوخیم  وت  هک  ارچ  يوشب  ار  تتروص  هک  دش  یحو  سپـس  دوشیم ، عورـش  تسار  تسد  اب  وضو  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  و 

رس و تسا  اهتسد  رد  هک  یتبوطر  نامه  اب  دعب  و  يریگیم ، ارم  مالک  اهتـسد  نیا  اب  هک  ارچ  يوشب  ار  پچ  تسار و  تسد  سپـس  يرگنب 
وضو ناذا و  تلع  و  تسا ، هداهنن  اجنآ  رب  ماگ  وت  زا  ریغ  يدحا  هک  مناسر  یئاجب  ار  وت  و  منادرگ ، كرابم  وت  رب  نم  ات  امن  حسم  ار  تیاپ 
رطاخ نیدـب  يوگ و  ریبکت  ارم  نم  ياـهباجح  ةزادـناب  و  اـمن ، دوسـالا  رجح  يوس  ور  دـمحم  يا  هک  دومن  یحو  دـنوادخ  سپ  تسنیا ،

یئاهایرد ار  اهنآ  نیب  هک  تسا  رگیدـکی  اب  قباطم  اهباجح  و  تسا ، اتتفه  اهباجح  اریز  تسا ، ات  تفه  زاـمن  لوا  تاریبکت  هک  تسا 
رب  دنوادخ  هک  يرون  زا 
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ربمایپ روآ ، نابز  رب  ارم  مان  هک  دومرف  شربمایپ  هب  دنوادخ  دـش  غراف  زامن  لوا  تاریبکت  زا  نوچ  و  تسا ، هتفرگ  ارف  هدومرف  لزان  شربمایپ 

: دومرف
ارکـش دومرف  نآ  زا  سپ  و  نیملاعلا ، بر  هّلل  دـمحلا  تفگ  ربماـیپ  يوگ  اـنث  دـمح و  ارم  هک  دـش  یحو  سپـس  میحرلا . نمحرلا  هّللا  مسب 

هب و ال نوچ  سپ  میحرلا ، نمحرلا  دوـمرف : هبترم  ود  ربماـیپ  اذـل  روآ ، ناـبز  رب  ارم  ماـن  هراـبود  يدوـمن  عـطق  ارم  رکذ  هک  دیـسر  باـطخ 
: دومرف ربمایپ  دیسر  نیلاضلا 

نمحرلا هّللا  مسب  دومرف : ربماـیپ  اذـل  روآ  ناـبز  رب  ارم  ماـن  هراـبود  يدومن  عـطق  ارم  رکذ  دیـسر  باـطخ  ارکـش ، نیملاـعلا  بر  هّلل  دـمحلا 
: ناوخب هک  دش  یحو  سپس  میحرلا ،

. انبر هّللا  کلذک  یبر ، هّللا  کلذک  دومرف : ادخلوسر  اجنیا  ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی ، َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا ، ّللا 
�

ُه ٌدَحَأ ، ّللا 
�

ُه َوُه 
نیا هدـمحب  میظعلا و  یبر  ناحبـس  وگب  هک  دیـسر  باطخ  لاح  نآ  رد  تفر  عوکر  هب  ادـخلوسر  ورب ، عوکر  هب  هک  دیـسر  باـطخ  سپس 

هدجس تراگدرورپ  يارب  هک  دیسر  باطخ  داتـسیا  تسار  ادخلوسر  امن  دنلب  ار  ترـس  هک  دش  یحو  سپـس  دومن ، نایب  هبترم  هس  ار  رکذ 
، نیشنب دیسر  باطخ  دومرف  هبترم  هس  ار  رکذ  نیا  ادخلوسر  هدمحب  یلعالا و  یبر  ناحبس  وگب  هک  دش  یحو  تفر  هدجسب  ادخلوسر  امن ،
، تفگ ار  رکذ  نآ  راـب  هس  هبترم  ود  داـتفا و  نیمز  رب  راـیتخایب  هدومن  یلجت  وا  رب  هک  درک  هدـهاشم  ار  راـگدرورپ  تمظع  تسـشن  نوـچ 

مود تعکر  رد  مود  ةدجس  زا  رس  نوچ  تفاین ، ار  تمظع  نآ  مود  ةدجس  ماجنا  زا  سپ  ات  رگید  تسیاب  امن و  دنلب  ار  ترس  دیسر  باطخ 
هک لاح  دیسر  باطخ  سپس  نیشنب  دش  هتفگ  دتسیاب  تساوخ  نوچ  سپ  دینادرگ ، تباث  ار  وت  تیادخ  دمحم  يا  دیـسر  باطخ  تشادرب 

وتب 
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: وگب هک  دش  ماهلا  روآ و  نابز  رب  ارم  مان  سپ  مدومن  ماعنا 
. یلاعت هّلل  اهّلک  ینسحلا  ءامسالا  هّللا و  ّالا  هلا  هّللاب و ال  هّللا و  مسب 

ود هب  سپـس  یتیب ، لـها  یلع  ّیلع و  هّللا  لـص  دومرف : ادـخلوسر  تسرف  دورد  دوخ  تیب  لـها  دوخ و  رب  دـمحم  يا  هک  دـش  یحو  سپس 
: دومرف ربمایپ  امن  مالس  اهنآ  رب  دمحم  يا  دش  هتفگ  دید  ار  نیلسرم  هکئالم و  زا  یفوفص  تسیرگن  دوخ  فرط 

. هتاکرب هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا 
. تسا وت  ۀیرذ  وت و  نآ  زا  تاکرب  تمحر و  تیحت و  تمالس و  هک  دش  یحو  سپ 

اب امن  تقباطم  نمؤم و  جارعم  تقیقح  نامه  هک  گرزب  سب  يرما  يارب  زامن  عیرـشت  هک  تقیقح  نیاب  ناـنیمطا  رد  لـقاع  يارب  میوگیم 
. َنوُدوُعَت ْمُکَأَدـَب  ا�مَک  دـیوگیم : نآرق  هکناـنچ  دـنکیم  تیاـفک  راـبخا  نیمه  دـشاب ، أدـبم  لاوحا  اـب  نآ  تقباـطم  هکلب  تماـیق  تـالاوحا 

. مینادرگ زاب  ار  امش  میدرک  ناتزاغآ  هک  هنوگنامه 
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نآ لیمکت  رد  دریگ و  راکب  زامن  تشادـگرزب  میظعت و  رد  دراد  ناوت  رد  هک  هچنآ  هک  تسیاـبیم  تسناد  ار  تقیقح  نیا  هدـنب  هاـگ  ره  و 
وا هک  ارچ  دوش ، لسوتم  یلاعت  قح  تیانع  هب  شرارطضا  ریـصقت و  روصق و  زجع و  هب  درب و  هانپ  ادخب  هار  نیا  رد  و  دنز ، الاب  ار  اهنیتسآ 

واـب شزاـمن  بوـجحم و  دـنک ، بلط  هدـنب  زا  صـالخا  قدـص و  رگا  سپ  دـنک ، لـمع  هدـنب  اـب  لدـع  لـضف و  زا  دـهاوخب  هک  هـچنآ  رب 
مه صقان  هچ  رگ  شلمع  دنک  هلماعم  وا  اب  شتمحر  لضف و  اب  دـنک و  راتفر  ینابرهم  تفوطع و  اب  واب  تبـسن  رگا  دوشیم و  هدـینادرگرب 

، دش دهاوخ  وا  بیصن  میظع  یباوث  هتفریذپ و  دشاب 
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ارچ دنکیم  شکمک  هتساوخ  وا  زا  هک  هچنآ  ماجنا  رد  و  هدومن ، مارکا  دوخ  دییأت  قیفوتب و  ار  وا  دنیبب  یتقادص  هدنب  لد  رد  دنوادخ  رگا  و 
واب هدیرب و  اج  همه  زا  ار  دوخ  دیما  دنیامنیم و  يور  وا  باب  هب  هک  تسا  یناگدـنبب  تبـسن  تمارک  رادتـسود  و  راوگرزب ، میرک و  وا  هک 

ار وا  هدـنامرد  رطـضم و  هک  هاگنآ  هک  تسه  یـسک  ایآ  ُهاـ�عَد . ا�ذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  هدومرف : شباـتک  رد  دوخ  هک  ارچ  دناهتـسب  لد 
. دیوگ باوج  دناوخب 
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« زامن تابیقعت  رد   » لصف

هراشا

زا یضعب  هک  هدیـسر  زامن  اهاعد و  و  راکذا ، و  نآرق ، زا  يدایز  ياهزیچ  دروم  نیا  رد  و  تسا ، زامن  تالمکم  تامهم و  زا  زامن  تابیقعت 
ار اهنیا  زا  یـضعب  نم  یلو  تسا . دایز  الومعم  هدـش  فینـصت  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاهباتک  دـناهدمآ و  رب  اهنآ  عمج  ددـص  رد  ام  ءاـملع 

بیقعت صوصخم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  مدومن  باختنا  دننکیم  نآ  سیردت  ای  ملع و  لیـصحت  فرـص  ار  ناشتاقوا  رثکا  هک  ملع  لها  يارب 
. تسین نآ  يارب  یتیصوصخ  رگید  یضعب  زامن و 

: تسا نینچ  نآ  تروص  تسا و  زامن  مالس  زا  دعب  ریبکت  هس  زا  سپ  تاولص  هلمج  نآ  زا  هک 
ءیش کتمحر  نم  یقبی  یّتح ال  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  محرا  ءیش و  کتاولـص  نم  یقبی  یّتح ال  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا 
ءاعد ءیش و  مالّسلا  نم  یقبی  یّتح ال  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  مّلس  ءیش و  تاکربلا  نم  یقبی  یّتح ال  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  كراب  و 

: تسا نینچ  نآ  تروص  و  جع )  ) نامز ماما  نیمز  رد  ادخ  تجح  رب 
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. رذحی ام  هئادعا  یف  لمأی و  ام  هتّصاخ  هتّماع و  هتّیعر و  هتعیش و  هتیب و  لها  یف  هیف و  انرا  جرفلا و  کّیلول  لّجع  و 
ترضح زا  هک  اعد  نیا  سپس  منکیم . اعد  نینمؤم  مومع  ینید و  ناردارب  ناشیوخ و  زا  یتعامج  نیدلاو و  دوخ و  خیش  يارب  نآ  زا  سپ 

: دوش تئارق  تسا  هدیسر  مالّسلا  هیلع  رقاب 
اهّلک يروما  یف  کتیفاع  کلأسا  ّینا  ّمهّللا  کملع ، هب  طاحا  ءوس  ّلک  نم  کب  ذوعا  کملع و  هب  طاحا  ریخ  ّلـک  نم  کلئـسا  ّینا  ّمهّللا 

. ةرخآلا باذع  اینّدلا و  يزخ  نم  کب  ذوعا  و 
: دناوخب ار  اعد  نیا  دعب  و 

. نیمحاّرلا محرا - ای  کتمحرب  نیعلا ، روحلا  و  ۀّنجلا ، کلأسا  ّینا  مهّللا 
: دناوخب ار  اعد  نیا  سپس 

. کتاکرب نم  ّیلع  لزنا  کتمحر و  نم  ّیلع  رشنا  کلضف و  نم  ّیلع  ضفا  كدنع و  نم  یندها  ّمهّللا 
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. دنک رارکت  هبترم  هس  ار  اعد  نیا  و 
ار اهنآ  زا  یکی  ام  هک  تسا  رایسب  هدیسر  حیبست  نیا  تلیضف  رد  هک  يرابخا  دسریم و  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  هب  تبون  سپس 

ادـخ دزن  زامن  ره  زا  سپ  زور  ره  رد  همطاف  ترـضح  حـیبست  دومرف  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  میروآ  یم - اـجنیا  رد 
. زور ره  رد  زامن  تعکر  رازه  زا  تسا  رتبوبحم 

هنیمز نیا  رد  منکیم ، تئارق  ار  ٍبا�سِح ، ِْریَِغب  ات  ِْکلُْملا  َِکلا�م  ّللا 
�

َّمُه ُِلق  ۀیآ  و  هّللا ، دهش  ۀیآ  و  یسرکلا ، ۀیآ  و  باتکلا ، ۀحتاف  نآ  زا  سپ 
زا 
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لق و  هّللا ، دهـش  و  یـسرکلا . ۀیآ  و  باتکلا ، ۀحتاف  هک  دومن  هدارا  دنوادخ  نوچ  دومرف  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر 

ام راگدرورپ  يا  دنتفگ  دوبن و  یباجح  ادخ  نیب  اهنآ و  نیب  هک  یلاح  رد  دنتخادنا  گنچ  شرعب  نانیا  دـیامن  لزان  ار  کلملا  کلام  مهللا 
میتسه قلعتم  سدق  روهط و  هب  ام  هکیلاح  رد  يروآیم  دورف  دـننکیم  وت  تیـصعم  هک  یناسک  نایم  هب  تیـصعم و  يارـس  هانگ و  راد  هب  ار 

رب سدقلا  ةریظح - رد  وا  هکنیا  رگم  دنک  تئارق  زامن  ره  زا  سپ  ار  امـش  هک  تسین  ياهدـنب  چـیه  دـنگوس  ملالج  تزعب و  دیـسر  باطخ 
وا يارب  تجاح  داتفه  زور  ره  رد  و  مرگنیم ، واـب  هبترم  داـتفه  زور  ره  رد  دوخ  ۀـنونکم  نیع  هب  و  منادرگ ، نکاـس  تسا  وا  رد  هک  هچنآ 

تـشهبب لوخد  زا  ار  وا  منادرگ و  شزوریپ  وا  رب  مهد و  هانپ  ینمـشد  ره  زا  ار  وا  و  دـشاب ، وا  شزرمآ  ترفغم و  نآ  نیرتمک  هک  منک  اور 
. تسین عنام  يرگید  زیچ  گرم  زج 

: مناوخیم ار  اعد  نیا  نآ  زا  سپ 
دمح امّلک  هّلل  دمحلا  و  هلالج ، ّزع  ههجو و  مرکل  یغبنی  امک  هلها و  وه  امک  حّبسی و  نا  هّللا  ّبحی  امک  ءیش و  هّللا  حّبس  امّلک  هّللا  ناحبس 

امک و  ءیـش ، هّللا  لّله  امّلک  هّللا  ّالا  هلا  و ال  هلالج ، ّزع  ههجو و  مرکل  یغبنی  امک  هلها و  وه  امک  دـمحی و  نا  هّللا  ّبحی  اـمک  ءیـش و  هّللا 
مرکل یغبنی  امک  ّربکی و  نا  هّللا  ّبحی  امک  ءیـش و  هّللا  ّربک  امّلک  ربکا  هّللا  و  هلـالج ، ّزع  ههجو و  مرکل  یغبنی  اـمک  لـّلهی و  نا  هّللا  ّبحی 
نوکی وا  ناک  نّمم  دحا  ّلک  یلع  ّیلع و  اهب  معنا  ۀمعن  ّلک  یلع  ربکا . هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دـمحلا  هّللا و  ناحبـس  هلالج ، ّزع  ههجو و 

یّلصت  نا  کلأسا  ّینا  ّمهّللا  ۀمایقلا ، موی  یلإ 
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. رذحا ام ال  ّرش  نم  رذحا و  ام  ّرش  نم  کب  ذوعا  و  وجرا ، ام ال  ریخ  وجرا و  ام  ریخ  کلأسا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع 
. میامنیم رمالا  بحاص  ترضح  هاگشیپ  هب  هیده  ار  نآ  منکیم و  تئارق  ار  دیحوت  هروس  هبترم  هس  نآ  زا  سپ 

: مناوخیم ار  اعد  نیا  سپس 
فرعا مل  کـلوسر  ینفّرعت  مل  نا  کـّناف  کـلوسر  ینفّرع  ّمهّللا  کـلوسر  فرعا  مل  کـسفن  ینفّرعت  مل  نا  کـّناف  کـسفن  ینفّرع  ّمهّللا 

. ینید نع  تللض  کتّجح  ینفّرعت  مل  نا  ّکناف  کتّجح  ینفّرع  ّمهّللا  کتّجح ،
یتایاور رابخا و  اهنیا  زا  کی  ره  تلیـضف  رد  ماهدومن و  رایتخا  هناگجنپ  ياهزامن  تابیقعت  يارب  هک  تسا  يراکذا  اهاعد و  لیـصفت  نیا 

هلمج زا  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  يرتشیب  تاـبیقعت  حبـص  زاـمن  يارب  یلو  میدیـشوپ  مشچ  اـهنآ  رکذ  زا  راـصتخا  رطاـخب  اـم  هک  هدیـسر 
: هبترم هد  نتفگ  و  دهع ، ياعد  ندناوخ 

. ادلو ۀبحاص و ال  ذّختی  مل  ادمص  ادرف  ادحا  ادحاو  اهلا  هل  کیرش  هدحو ال  هّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهشا 
: دناوخب ار  اعد  نیا  هبترم  هد  و 

یّتح ّبر  ای  ّیلع  اهب  رکّشلا  کل  دمحلا و  کل  کل ، کیرـش  كدحو ال  کنمف  ایند  وا  نید  یف  ۀیفاع  وا  ۀمعن  نم  یل  تحبـصا  ام  ّمهّللا 
. اضّرلا دعب  یضرت و 
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: دیوگب ار  رکذ  نیا  هبترم  تفه  دنک و  تئارق  ار  دیحوت  ةروس  هبترم  هدزاود  و 
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هّللا ءاش  ام  هّللاب  هّللا و  مسب  ینایـسن  یتلجع و  ّيدی  نیب  موی  ّلک  ءدتبا  و  میظعلا ، یّلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب 
. هّللاب ّالا  ةّوق  ال 

: هبترم هد  و 
. هّللاب ّالا  ةّوق  لوح و ال  هدمحب ال  میظعلا و  هّللا  ناحبس 

: هبترم هس  و 
. شرعلا ۀنز  اضّرلا و  غلبم  ملعلا و  یهتنم  نازیملا و  ءالم  هّللا  ناحبس 

: هبترم هس  و 
وه ّالا  هلا  يّذلا ال  هّللا  رفغتسا  و  میظعلا ، هّللا  ناحبس  و  هدمحب ، هّللا و  ناحبس  هّلل  کلملا  حبصا  انحبصا و  کل ، کیرـش  ّیبر ال  تنأ  ّمهّللا 

نیکسم سئاب  ریقف  فئاخ  لیلذ  دبع  ۀبوت  ّیلع  بوتی  نا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  یّلـصی  نا  هلئـسا  مارکالا و  لالجلا و  وذ  مّویقلا  ّیحلا 
عیدب میحّرلا ، نمحّرلا  وه  ّالا  هلا  يّذلا ال  هّللا  رفغتـسا  و  اروشن . اتایح و ال  اتوم و ال  اّرـض و ال  اعفن و ال  هسفنل  کلمی  ریجتـسم ال  نیکتـسم 

. هیلإ بوتا  یسفن و  یلع  یفارسا  یملظ و  یمرج و  عیمج  نم  ضرالا ، تاومّسلا و 
: هبترم داتفه  و 

. هیلإ بوتا  ّیبر و  هّللا  رفغتسا 
: هبترم هد  و 

. میلعلا عیمّسلا  وه  هّللا  ّنا  نورضحی  نا  ّبر  کب  ذوعا  نیطایّشلا و  تازمه  نم  میلعلا  عیمّسلا  هّللاب  ذوعا 
. دیازفیب هبترم  دص  نیا  رب  مه  هبترم  هد  و  هّللا . ّالا  هلا  ال  هبترم : دص  و 
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. دناوخب هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  ار  حابص  ياعد  سپس  و 

. تسا راکذا  ۀیعدا و  باب  رد  اهنیا  ۀمه 

[ زامن ره  زا  سپ  رکفت  تلیضف  نایب  رد  ]

رد سفن  ۀبـساحم  رد  رکف  هلمج  زا  تسا ، هجو  دـنچ  رب  نآ  برغم و  حبـص و  زامن  زا  دـعب  صوصخب  تسا  رکفت  اهنیا  ۀـمه  زا  لـضفا  و 
زا ار  وا  هک  هچنآ  عفد  رد  ریبدت  و  تسا ، نآ  يادتبا  رد  هک  يزور  فیاظو  نتخاس  بترم  هدز و  رس  وا  زا  هتشذگ  رد  هک  یتاریـصقت  دروم 

شزور نآ  راتفر  لامعا و  رد  هحلاص  تاین  راضحا  و  دوشیم ، لامک  ریخ و  زا  وا  يرود  ثعاب  هک  یئاه  هلغـشم - و  درادیم ، زاب  ادخ  دای 
اهنآ دوجو  رب  و  نوزفا ، اهنآب  تبـسن  شتفرعم  ات  هدومن  تیانع  واـب  ادـخ  هک  یئاـهتمعن  رد  رکفت  و  ناناملـسم ، رگید  هب  و  دوخب ، تبـسن 

تردقب شتفرعم  ات  دشیدنیب  دوش  شریگنابیرگ  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  یئاهتبوقع  رد  هک  تسیابیم  نینچ  مه  دشاب  رازگساپس  رکاش و 
شلحم رد  هنوگنامه  دشاب  گرم  رکفب  و  دوش ، رتدایز  دنک  مهارف  دوخ  يارب  دوخ  ار  تبوقع  نیا  تابجوم  هکنیا  زا  شـسرت  و  دـنوادخ ،

، دزادرپب هشیدنا  رکفتب و  یهلا  ءامـسا  تافـص و  رد  یتسه و  رارـسا  رد  و  دیآ ، رب  سفن  تفرعم  یپ  رد  هکنیا  ای  تسا ، هدش  نایب  لیـصفتب 
. تسه نآب  صوصخم  یلها  ياهبعش  ره  يارب  دراد و  يدایز  بعش  روما  نیا  رد  رکفت  هک  تسا ، بلاطم  هنوگ  نیا  لها  رگا 

هک هدش ، هتسناد  رتهب  لاس  داتفه  تدابع  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  تسا ، رتهب  لاسکی  تدابع  زا  تعاسکی  رکفت  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد 
. دشاب رکفت  عاونا  فالتخا  تهج  زا  هک  دراد  لامتحا  شاداپ  فالتخا  نیا 
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رکفت  تقیقح  هک  تسنیا  هدش  هتسناد  لمع  زا  رتهب  رکفت  هکنیا  رس  اما 
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راکـشآ ببـس  تفرعم  و  تسا ، تفرعم  دـیلک  رکف  اریز  دوشیم ، تبحم  تفرعم و  يدایز  ببـس  رما  نیا  و  تسا ، يروآ  دای  رکذ و  نامه 
دقتعم دنیبن و  يریخ  لالج و  لامج و  یسک  رد  ات  بلق  اریز  تسا  تبحم  بجوم  دوهش  تخانش و  و  دوشیم ، نآ  دوهش  فورعم و  ندش 

رکف نآ  حاتفم  و  دوشیمن ، رسیم  يدنوادخ  ۀلیلج  هلیمج و  تافص  تخانـش  تفرعمب و  زج  یتفرعم  نینچ  و  دوشیمن ، نآ  رادتـسود  دشابن 
هک ارچ  تسا ، ندـید  و  ربخ ، نیب  قرف  نوچ  مه  تبحم ، ود  نیا  نیب  قرف  یلو  ددرگیم ، یتسود  تبحم و  ثعاـب  مه  رکذ  هچ  رگ  تسا ،

. دوشیم سنا  تبحم و  بجوم  رکذ  هچ  رگ  دیآ ، یمن - رب  رکذ  زا  نیا  تسا و  دوهش  فشک و  حاتفم  رکف 

[ لفاون ماجنا  رکش و  ةدجس  نایب  رد  ]

هدیسر يرایـسب  تایاور  نآ  تلیـضف  رد  و  دراذگب ، زامن  هک  هتفای  قیفوت  هکنیا  يارب  تسا  رکـش  ةدجـس  زامن  بیقعت  زا  دعب  تامهم  زا  و 
. تسا

لفاون ماجنا  اب  دـشاب  یـصقن  بجاو  ياهزامن  رد  ادـخب  هجوت  لابقا و  رد  رگا  هک  اریز  تسا  هدـش  رایـسب  دـیکأت  لفاون  ماجنا  رد  نینچ  مه 
ياـجب ار  نآ  ناوتیم  هک  یتروص  نیرتهاـتوک  هب  هچ  رگ  دوشن  كرت  ناـکما  دـح  اـت  هک  تسا  راوازـس  و  دـینادرگ . لـماک  ار  نآ  ناوتیم 

. يوقا ربانب  تسا  زور  مامت  رصع  رهظ و  لفاون  تقو  و  دشاب . دوخ  بسک  راک و  یپ  رد  نتفر  لاح  رد  و  دروآ ،
هدش ریبعت  تیـصعمب  نآ  كرت  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  یتح  تسا ، هدش  رایـسب  دـیکأت  لفاون  ماجناب  بیغرت  ثح و  رد  مالک  ۀـصالخ  و 

قح رد  هک  تسا  راوازس  تسا  تیدوبع  مسارم  بقارم  هک  ياهدنب  يارب  و  هدش ، هتـسناد  هعیـش  ياههناشن  زا  نآ  ماجنا  یـضعب  رد  و  تسا ،
یعس و  لفاون 
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تعاـط اـیوگ  هک  تسا  نینچ  هدـش  نیعم  یباـقع  نآ  كرت  رد  هکنیا  تهج  زا  بجاو  قوقح  ءادا  هک  اریز  دـشاب  هتـشاد  يداـیز  شـشوک 

. تسا رتمهم  تهج  نیا  زا  نیا  بقارم  ةدنب  يارب  و  تسا ، يرایتخا  یتعاط  لفاون  ءادا  یلو  تسا ، يرابجا 
شلاح نابز  دـهدیم  ماجنا  ار  لفاون  هک  یـسک  و  درادیم ، رب  هدرپ  زین  تابجاو  رد  هدـنب  تین  لامک  زا  لـفاون  رب  ماـمتها  تبظاوم و  هکلب 

. نآ كرت  تبوقع  زا  سرت  هن  تسا  لاعتم  يادخب  برقت  و  رما ، لاثتما  شفده  اهنت  مه  تابجاو  ماجنا  رد  وا  هک  تسا  نینچ 

[ نآ بادآ  بش و  زامن  تلیضف  ]

هراشا

لباقم رد  تسا  يرون  نآ  هک  يربخیب ، زامن  نیا  تمظع  زا  وت  و  تسا ، بش  زامن  هدـش  دـیکأت  نآ  ماـجنا  رب  یلیخ  هک  یلفاون  هلمج  زا  و 
. ترثک زا  تسا  یتولخ  و  تشحو ، زا  تسا  یسنا  و  تملظ ،

لـصا تفرعم و  رون  و  ءایبنا ، تنـس  و  هکئالم ، تبحم  راگدرورپ و  تیاضر  بجوم  بش  زاـمن  هک  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
و قزر ، رد  تکرب  و  لامعا ، یلوبق  و  ءاعد ، تباجا  بجوم  و  نانمشد ، رب  حالس  و  ناطیش ، يدونشخان  تهارک و  و  ندب ، یتحار  و  نامیا ،
رد ناسنا  رئاز  سنوم و  و  ریکن ، رکنم و  باوج  و  ربق ، رد  ناسنا  يولهپ  ریز  شرف  و  ناسنا ، روگ  غارچ  و  توملا ، کلم  ناسنا و  نیب  عیفش 

شیپاشیپ هک  يرون  و  وا ، ندب  رب  یـسابل  و  وا ، رـس  رب  یجات  و  وا ، رـس  يالاب  رب  ياهیاس  دوش ، تمایق  زور  نوچ  و  تسا ، تمایق  زور  ات  ربق 
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روبع ۀمانرذگ  زاوج و  و  وا ، نازیم  ینیگنس  ۀیام  و  لاعتم ، دنوادخ  نیب  وا و  نیب  یتجح  و  شتآ ، وا و  نیب  یششوپ  و  تسا ، تکرح  رد  وا 
. تسا تشهب  دیلک  و  طارص ، زا 

نیقیدص  زا  یکی  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
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اهنآ قاتشم  مه  نم  و  نم ، قاتشم  نانآ  مراد ، تسود  ار  اهنآ  مه  نم  دنرادیم و  تسود  ارم  هک  دنتسه  یناگدنب  نم  يارب  هک  دومن  یحو 
اهنآ مدق  ياج  مدق  وت  رگا  سپ  مراد ، رظن  اهنآ  هب  مهنم  و  دنراد ، رظن  نم  هب  و  متـسه ، نانآ  دایب  مهنم  دـنراد و  دای  رد  ارم  نانآ  و  متـسه ،

، تسیچ اهنآ  ياـههناشن  اـهلا  راـب  تفگ  وا  دومن ، مهاوخ  تتبوقع  يوش  فرحنم  اـهنآ  هار  زا  رگا  تشاد و  مهاوخ  تسود  مه  ار  وت  یهن 
و دنتسه ، بش  ندمآ  رظتنم  دنرگنیم و  هیاس  هب  تسه  دوخ  نادنفـسوگ  بظاوم  هک  ینابرهم  ناپوچ  نوچمه  اهزور  نانآ  دیـسر  باطخ 

دیـشروخ بورغ  لابقتـسا  هب  لاح  نیمه  اب  مه  نانیا  دندرگیم . دوخ  ۀنایـشآ  مزاع  قوش  روش و  اب  بورغ  ماگنه  ناگدنرپ  هک  هنوگنامه 
اب یتسود  ره  دـندش و  عمج  مه  درگ  همه  نهپ و  اهشرف  و  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  یکیراـت  و  دیـسر ، ارف  بش  هک  هاـگنآ  سپ  دـنوریم ،

تاجانم هب  نآرق  تایآ  توالت  اب  و  دـنهنیم ، كاخ  رب  ار  دوخ  ياهتروص  دنتـسیایم و  ياپب  نم  ربارب  رد  نانیا  دومن  تولخ  دوخ  تسود 
، دنهدیم رس  نویش  هاگ  و  دننکیم ، هیرگ  هاگ  هک  ینیبیم  ار  نانآ  سپ  دنیوگیم  ساپس  ارم  ياهتمعن  و  دنزیخیم ، رب  نم  اب  يوگتفگ  و 

هدجـس رد  هاگ  و  عوکر ، لاح  رد  یهاگ  و  هتـسشن ، هاگ  هداتـسیا و  هاگ  دننکیم ، هوکـش  ناهانگ  یـصاعم و  زا  هاگ  و  دنـشکیم ، هآ  هاگ 
لوا مونـشیم ، دنراد  بل  رب  نم  تبحم  زا  هک  یئاههوکـش  و  منیبیم ، ار  همه  دننکیم ، نآ  لمحت  نم  رطاخب  نانآ  هک  ار  هچنآ  و  دنتـسه ،

، مهاگآ اهنآ  زا  نم  هک  هنوگنامه  هجیتن  رد  منکفیب  اـهنآ  ياـهلد  رد  ار  مدوخ  رون  هکنیا  یکی  تسا  زیچ  هس  منک  اـطع  اـهنآ  هب  هک  يزیچ 
ار نآ  زاب  منیبب  اهنآ  نازیم  رد  تسه  نایم  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  اهنیمز و  اهنامـسآ و  رگا  هکنیا  مود  دوب ، دـنهاوخ  ربخ  اب  نم  زا  زین  اـهنآ 

مهاوخ  مک 
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. دومن مهاوخ  اطع  وا  هب  هچ  هک  دنادب  دناوتیم  يدحا  مروآ  يوس  ور  نم  یسک  رگا  ایآ  و  منکیم ، اهنآ  يوس  ور  موس  تسناد ،
نیمز لها  يارب  ناگراتس  هک  هنوگنامه  ددرگیم ، توالت  نآرق  و  دوشیم ، هدناوخ  بش  زامن  نآ  رد  هک  یئاههناخ  هک  تسا  هدمآ  زاب  و 

. دیشخرد دهاوخ  نامسآ  لها  يارب  مه  اههناخ  نیا  دنشخردیم 
بش و زامن  هب  داب  وت  رب  و  بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  شتیـصو  رد  ادـخ  لوسر  و 

زامن راگدرورپ  يارب  بش  رد  اهنآ  هک  اریز  دنتـسه ، مدرم  نیرتاـبیز  ناـنیا  دـیرگنیمن ، دـنراذگیم  زاـمن  بش  رد  هکناـنآ  هب  اـیآ  دومرف :
. دیناشوپ اهنآ  رب  دوخ  رون  زا  مه  دنوادخ  دندرازگ و 

هدیسر لمع  نیا  تلیـضف  رد  يدایز  تایاور  رابخا و  تسا  هدمآ  يراد  هدنز  بش  تلیـضف  رد  میرک  نآرق  رد  هک  یتایآ  ياوس  میوگیم 
: دیامرفیم هک  نآرق  زا  ۀیآ  نیمه  زج  دوبن  رگا  و  تسا ، رتاوت  دحب  هک 

نیا زیخرب  تدابع  هب  نآ  رد  شاب و  رادـیب  ار  بش  زا  ياهراپ  ًادوُمْحَم و  ًاـما�قَم  َکُّبَر  َکَـثَْعبَی  ْنَأ  �یـسَع  َکـَل  ًۀَِـلفا�ن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِلـْیَّللا  َنِم  َو 
. دوب یفاک  دنازیگنا ، رب  هدیدنسپ  یهاگ  نداتسیا  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  دیما  وت  يارب  تسا  ینوزفا 

نم و  تسا . هدش  هداد  رارق  هدش  هدوتس  ماقم  نآ  شاداپ  ءازج و  هک  تسالاو  شـشزرا  گرزب و  لمع  نیا  نأش  ردق  هچ  هّللا  ناحبـس  سپ 
هب تساوخ  ار  بلطم  نیا  لیـصفت  یـسک  رگا  و  منکیم ، افتکا  رادـقم  نیمهب  هدیـسر  لمع  نیا  تلیـضف  رد  هک  یتایاور  رابخا و  ناـیب  رد 

. ماهتشاد نایب  ار  بلطم  نیا  لیصفت  هب  اجنآ  رد  هک  دنک  هعجارم  هّللا » یلإ  ریس   » باتک
 457 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

. مینک ياهراشا  هدیسر  نآ  كرت  بش و  زامن  ندرمش  کبس  فافختسا و  ۀنیمز  رد  هک  مه  یتایاور  هب  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد 
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هدیـسر يرگید  تیاور  رد  و  تسین ، ام  نایعیـش  زا  دناوخن  بش  زامن  سک  ره  هک  هدش ، تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیمالا  دلب  رد 
. دنارذگب یلبنت  تلاطب و  هب  ار  زور  و  دتفیب ، يرادرم  نوچ  بش  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  رد  قلخ  نیرتضوغبم  هک  تسا 

هب زیچیب  سلفم و  تمایق  زور  و  دـنکیم ، لوب  وا  شوگ  رد  ناطیـش  دـباوخب  ار  بش  ماـمت  سک  ره  دومرف : هک  هدیـسر  ادـخ  لوسر  زا  و 
يا دیوگیم  واب  دنکیم و  رادـیب  ار  وا  راب  ود  بش  ره  هک  تسا  یکلم  وا  يارب  هکنیا  رگم  تسین  يدـحا  و  دـهنیم ، مدـق  رـشحم  ۀـنحص 

. دنکیم لوب  وا  شوگ  رد  ناطیش  درکن  یهجوت  رگا  موس  هعفد  شاب ، تراگدرورپ  دایب  زیخرب و  ادخ  ةدنب 
ار نارادهدـنز  بش  زا  یـضعب  هک  مریگیم  هاوـگ  ار  ادـخ  نم  رواـیب و  ناـمیا  اهنادـب  هکلب  يوـش ، رفاـک  راـبخا  نیاـب  هک  اداـبم  میوـگیم 

. دینشیم دومنیم  رادیب  باوخ  زا  اقآ »  » ظفل اب  ار  وا  هک  یکلم  نآ  يادص  راک  لئاوا  رد  هک  مسانشیم 
زامن نیا  يارب  هک  اهتلیضف  نیا  هب  رگا  و  یشاب ، هتفایرد  تسا  هدیسر  بش  زامن  يارب  هک  ار  یتارثا  هک  اسب  هچ  یـشاب  هتـشاد  یلد  وت  رگا  و 

ریخ و رادتـسود  هک  هدـش  هتـشرس  نیا  رب  ناـسنا  تعیبط  اریز  تخاـس ، یهاوخن  عیاـض  درک و  یهاوخن  كرت  ار  نآ  یـشاب  نمؤم  هدیـسر 
هک یناگدنرپ  نوچمه  دیـشروخ  بورغ  يارب  نم  ناگدنب  دومرف  قح  سدـقا  تاذ  هک  يدینـشن  یـسدق  ثیدـح  نآ  رد  ایآ  تسا ، یبوخ 

هنایشآ  هب  نتفر  قوش  ناهاگماش 
 458 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

تقو ندیسر  قاتشم  دشاب و  دقتعم  بش  زامن  يارب  لیاضف ، نیا  زا  یضعب  هب  یسک  هک  تفریذپ  ناوتیم  هنوگچ  دنتـسه و  قاتـشم  دنراد ،
درذگیم و دوخ  لها  لام و  زا  اهنآ  اب  تولخ  ناهج و  نیا  ماکح  و  یئایند ، نیطالـس  هب  برقت  رد  هک  تسین  ناسنا  نیمه  ایآ  دـشابن ، نآ 

ادخ هب  ناشتبحم  نینمؤم  و  ِّلل .
�

ِه ابُح  ُّدَشَأ  نونمؤملا  و  دیامرفیم : لاعتم  يادخ  و  دنک . ادف  هار  نیا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  حور و  هک  اسب  هچ 
. تسا رتدیدش  رتشیب و  یتبحم  یتسود و  ره  زا 

نیا هک  ارچ  امنن  یهجوت  درادیم  روذعم  نآ  كرت  رد  ار  دوخ  زامن  نیا  ماجنا  يارب  ندشن  رادـیب  و  باوخ ، ۀـبلغ  ۀـناهب  هب  هک  یـسک  هب  و 
مدـنام و باوخب  بشید  نم  تفگ  هک  یـسک  باوـج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  شیاـمرف  نیا  هلمج  زا  تسا ، دودرم  هجو  دـنچ  زا  رذـع 
زا ندنام  باوخ  هکنیا  رگید  و  تسا ، هدش  وت  دنب  دیق و  تناهانگ  هک  یتسه  يدرم  وت  دومرف  دشن  مبیـصن  يراد  هدنز  بش  دجهت و  قیفوت 

دناوخ ارف  تولخب  تقو  ناطلـس  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  ینیبیمن  ار  ایند  نیا  نابلاط  ایآ  تسا ، نکمم  ریغ  اـبلاغ  یگرزب  نیاـب  يرما  لـثم 
رادیب الک  دنامب  باوخب  ادابم  هکنیا  سرت  زا  ار  بش  نآ  هکلب  دنام  دهاوخن  باوخ  هب  وا  دهد ، رارق  بش  لد  ار  وا  اب  تاقالم  تقو  هچ  رگ 

لامتحا رگا  هک  دید  یهاوخ  نیقی  هب  ینک  لمأت  شیوخ  لاوحاب  رگا  وت  و  دوب . دـهاوخ  وا  اب  شتبحـص  ناطلـس و  سلجم  رکفب  هتـسویپ  و 
باوخ ۀطساوب  ادابم  هکنیا  سرت  و  لام ، نآ  هب  یبای  تسد  قوش  زا  دروآ  دهاوخ  تیارب  لوپ  یهجوت  لباق  غلبم  بش  همین  یـسک  هک  یهد 

دزن یناوتیم  ینامب  باوخب  هک  يراد  فوخ  نیا  زا  اعقاو  رگا  هتشذگ  اهنیا  ۀمه  زا  تشاد . یهاوخن  ندیباوخ  رب  تردق  دورب ، تتـسد  زا 
ار  وت  هک  یسک 
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دوش یمظع  تلیـضف  نیا  هب  یبای  تسد  عنام  باوخ  هکنیا  مـالک  ۀـصالخ  و  ینک . تداـع  دوخ  هکنیا  اـت  یباوخب  دـنک  رادـیب  زاـمن  تقوب 

. تسین ایند  نیا  رد  شلثم  هک  تسا  یتلذ  يراوخ و 
ینیشن و بش  هب  ار  بش  لوا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  زا  ياهتسد  دنتسه ، هتـسد  دنچ  دنهدیم  حیجرت  بش  زامن  رب  ار  باوخ  هک  یناسک  و 
زا موقلح  هب  ات  ار  دوخ  ةدعم  و  دننکیم ، فلت  ار  دوخ  تقو  هدش  یهن  نآ  زا  هک  هچنآ  نینمؤم و  تبیغ  هب  و  دنناسریم ، همین  هب  یگدوهیب 

دهاوخن رادیب  بش  زامن  يارب  املـسم  ياهدیباوخ  نینچ  و  دنوریم . باوخب  یتحار  ناکم  و  مرن ، رتسب  رد  سپـس  و  دننکیم ، رپ  اهیندروخ 
. دش

، دوش رادیب  ات  هتفرن  باوخ  هب  ندش ، رادیب  دصق  هب  وا  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  درکیم ، مهارف  ار  باوخ  بابسا  بش  يادتبا  زا  وا  هک  ارچ 
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بش رخآ  باوخ  بابسا  زا  بش  لوا  ندوب  رادیب  و  تسا ، دایز  باوخ  بجوم  مهنآ  دوشیم و  یتسس  هدعم و  راخب  ببس  يروخ  رپ  اریز 
و باوخ ، يداـیز  بجوم  تحار  مرن و  رتسب  روطنیمه  تسا و  بش  رخآ  رد  باوخ  بابـسا  زا  بش  لوا  رد  تیـصعم  نینچ  مه  دـشابیم ،
هک تسا  یـسک  لثم  یـسک ، نینچ  لثم  و  دوب . دهاوخ  دودرم  شرذع  دنک  هناهب  ار  ندـشن  رادـیب  رگا  یـسک  نینچ  دوشیم و  نآ  ینیگنس 

. تسا هدوبن  شوهب  زامن  تقو  رد  هک  دروایب  رذع  سپس  و  دماشایب ، زامن  تقو  رد  تسا  لقع  ندش  لیاز  بجوم  هک  یئاود 
دـش هراشا  نادب  الاب  رد  هک  دوشیم  باوخ  ۀبلغ  ثعاب  هک  هچنآ  زا  دـنکیم و  ایهم  ندـش  رادـیب  يارب  ار  دوخ  ناسنا  هک  دوشیم  هاگ  یلب 

لسوتم  هدیسر  ندش  رادیب  يارب  رابخا  رد  هک  هچنآ  هب  دنکیم و  زیهرپ 
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ای رما  نیا  هک  ارچ  دـشابیم ، وا  رما  تسایـس  رد  هدـنب  هب  تبـسن  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  یفطل  نیا  هک  دـنامیم ، باوخب  زاب  یلو  دوشیم 
يرتشیب رجا  بش ، زامن  دجهت و  نتفر  تسد  زا  رب  وا  دیدش  فسأت  رطاخب  هکنیا  ای  و  دنک ، تظفاحم  بجع  زا  ار  وا  هک  تسا  رطاخ  نیدـب 

. دیامرف تیانع  واب 
. دوب دهاوخن  شیب  بش  ود - یکی  كدنا و  یلیخ  رما  نیا  دوشیم  هدافتسا  رابخا  زا  هک  هچنآ  یلو 

فطل تهج  زا  رما  نیا  هکنیا  یکی  دراد  تروص  ود  زین  نیا  دنامیم  باوخب  بانتجا  لباق  ریغ  يرذع  ای  و  يرامیب ، رطاخب  هک  یسک  اما  و 
لاح رد  ندیباوخ  نیمه  هک  دنام  زاب  بش  زامن  ماجنا  زا  لاح  نیا  رد  وا  دزاس و  راتفرگ  یضرم  هب  ار  وا  الثم  دشاب ، هدنب  هب  تبسن  دنوادخ 

نامه باوث  ياهدـنب  نینچ  لثم  يارب  هک  هدـمآ  رابخا  رد  دوب و  دـهاوخ  رتشیب  يرادهدـنز  بش  بش و  زامن  زا  شتلیـضف  وا  يارب  يراـمیب 
هک نامـسآ  ياهبرد  یلـصم و  بارحم و  هک  تسه  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  دوشیم ، هتـشون  هدادـیم  ماجنا  تحـص  تقو  رد  هک  یلاـمعا 

. دنیرگیم وا  رب  هتفریم  الاب  نآ  زا  شلامعا 
. دشاب هدش  وا  زا  قیفوت  بلس  ببس  شناهانگ  و  دشاب ، وا  رایسب  ناهانگ  ببس  هب  رما  نیا  هک  تسنیا  مود ، تروص 

يراد هدـنز  بش  دـجهت و  زا  هعلاطم  هکنیا  لایخب  ار  اهنآ  دوشیم و  دراو  اـهنآ  رب  تسار  تمـس  زا  ناطیـش  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  و 
وا دوش و  اضق  مه  شحبـص  زامن  دـعب  دزادرپب و  هعلاطم  هب - همین  ات  ار  بش  هک  اسب  هچ  درادـیم و  زاب  یمظع  تلیـضف  نیا  زا  تسا  لـضفا 

رورغ  زج  يزیچ  نیا  و  تسا ، رتشیب  شتلیضف  رترب و  مه  زامن  زا  هعلاطم  هکنیا  زا  دونشخ 
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. تسین بیرف  و 
زا ملع  هکنیا  یکی  هلمج  نآ  زا  یطورـش ، یطرـش و  هب  یلو  تسا  رتـشیب  شتلیـضف  یندـب  تاداـبع  زا  بتارمب  هچ  رگ  مولع  لیـصحت  اریز 
نآ لیـصحت  هک  یملع  نتفرگ  ارف  یپ  رد  یـسک  هک  دـشابن  نینچ  و  دـشاب ، عرـش  ۀـمانرب  قبط  نآ  لیـصحت  هکنیا  رگید  دـشاب ، هعفان  مولع 

. دراذگ لمهم  تسا  ینیع  بجاو  شلیصحت  هک  ار  یملع  دورب و  تسا  یئافک  بجاو 
دوخ سفن و  ۀـیکزت  دروم  رد  دربب و  یپ  نآ  ماکحا  لئاسم و  هب  دـیلقت  قیرط  زا  یعرـش  روما  رد  هک  تشاد  ناـکما  ناـسنا  يارب  رگا  ـالثم 
قیرط زا  هک  دمآ  رب  نیا  یپ  رد  تفگ و  كرت  ار  سفن  ۀیکزت  ملع  هرابکیب  رگا  دزادرپب  ملع  بسک  هب  داهتجا  ای  دـیلقت و  قیرطب  مه  يزاس 

دش و غراف  هدوب  بجاو  وا  رب  انیع  هک  یمولع  لیصحت  زا  یـسک  رگا  نینچ  مه  تسا ، زئاج  ریغ  نیا  دبای ، تسد  ماکحا  لئاسم و  هب  داهتجا 
نیرتيرورض نیرتمهم و  دنکیم ، باختنا  هک  ياهتشر  تسیابیم  تسا ، یئافک  بجاو  نآ  يریگ  ارف  هک  دمآ  رب  یمولع  لیـصحت  یپ  رد 

رد مه  یناسفن  ياوه  رگا  صوصخب  تشاذگ  لمهم  تسا  رتمهم  رتيرورـض و  هک  ار  هچنآ  دومن و  رایتخا  ار  نیا  ریغ  رگا  و  دشاب ، هتـشر 
رظن رد  ار  بناوج  نیا  مامت  ناسنا  هک  اسب  هچ  و  دوب ، دـهاوخن  ادـخ  تداـبع  یملع ، لیـصحت  نینچ  نیا  دـشاب ، هتـشاد  یـشقن  راـیتخا  نیا 
مزال یلیخ  هک  دنک  یتامدقم  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  رثکا  یلو  دیآ ، رب  تسا  رتيرورـض  رتمهم و  هک  یملع  نآ  لیـصحت  یپ  رد  دریگب و 

. دننادیم يرترب  ۀیام  تلیضف و  ار  نآ  مدرم  ۀماع  اهنت  و  تسین ،

( يزیربت یکلم   ) هالصلا www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


 462 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
هک تسا  اج  نیا  رد  تسا و  اهنآ  نیرتهدیچیپ  طیارـش و  نیرتلکـشم  زا  نیا  و  دـشاب ، هّللا  یلإ  ۀـبرق  هک  تسنیا  ملع  لیـصحت  رگید  طرش 

. دنتشگ كاله  دنداتفا و  كاخ  رب  يرایسب 
رد دریگیم  ماجنا  هّلل  اصلاخ  هک  دـشاب  یتادابع  ۀـلمج  زا  هدوب و  دـنوادخ  یـضرم  هک  یتروص  نآ  رب  ملع  لیـصحت  هکنیا  مالک  ۀـصالخ 

ناتـسود زا  یکی  دـشاب و  لاور  نیا  رب  شلیـصحت  هک  تسین  شیب  رفنکی  رازه  دـص  ره  رد  نم  نامگ  هب  و  تسا ، مک  رایـسب  رایـسب  جراخ 
کیرـش مه  ار  ادخ  ملع ، لیـصحت  رد  ماهتـسناوت  رایـسب  ياهتدـهاجم  زا  سپ  نم  تفگیم  تشاد  لاغتـشا  ملع  لیـصحت  هب  هک  نم  یقتم 

نیا هجوتم  دوخ  هچ  رگ  تسا  نینچ  یقتم  نیلـصحم  بلغا  لاح  دـنگوس ، مدوخ  ناجب  و  دـشاب ، هّلل  اصلاخ  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  منادرگ ،
رب مولع  لیـصحت  اب  هک  دیما  نیاب  تسا و  اهنآ  يارب  يدساف  ضارغا  مولع  لیـصحت  رد  دـنرادن و  ياهرهب  اوقت  زا  هکنانآ  لاح  دنتـسین ، رما 

دیاب هک  دوب . دـهاوخ  هنوگچ  ناـشلاح  دنـسرب ، دوخ  یناـسفن  ياـهاوه  هب  دـنبایب و  تسد  ناـمدرم  سوفن  ضارعا و  لاوما و  رد  تموکح 
زامن يرادهدنز و  بش  دـجهت و  زا  ار  ملع  لیـصحت  ناسنا  هک  دوشیم  هنوگچ  و  درب ، هانپ  واب  کلاهم  اهماد و  نیا  زا  و  هّللاب ، ذایعلا  تفگ 

يوراد اب  ار  دوخ  درد  دندربیم و  هانپ  بش  زامن  هب  ملع  لیـصحت  رد  دوخ  تین  حیحـصت  يارب  یقتم  نادرم  هکیلاح  رد  دـنادب  لضفا  بش 
نیرتهب هار  نیا  هینیع ، ۀبجاو  تاین  حیحـصت  يارب  هک  دـنگوس  مدوخ  ناجب  و  دـندومنیم ، نامرد  بش  لد  رد  عرـضت  يرادهدـنز و  بش -

. دیشک تسد  نآ  زا  دیابن  هک  تسا  یمکحم  ةریگتسد  تسا و  اههار 
زا  هک  دومن  تیاکح  میارب  هقح ، مولع  رد  نم  ياوشیپ  خیش و  و 
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ندینـش زا  سپ  منامگ  هب  و  دندوب ، يرادهدـنز  بش  دـجهت و  لها  هکنانآ  رگم  دیـسرن  ینید  تاماقم  زا  یماقم  هب  يدـحا  ترخآ ، نابلاط 

: دیامرفیم موصعم  هک  مدید  یتیاور  رد  هک  دوب  وا  زا  نخس  نیا 
رگا و  تسین . ام  زا  دنک  بش  زامن  كرت  هک  یـسک  هک  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  تسین ، ام  نایعیـش  زا  دـناوخن  بش  زامن  هک  سک  نآ 
دومن لاؤس  نیا  زا  وا  زا  هک  یـسک  باوج  رد  يراصنا  ۀمالع  موحرم  ام  خیـش  و  دوب ، یفاک  هسوسو  نیا  عفد  يارب  تیاور ، نیمه  زج  دوبن 

یـشکیم نایلق  وت  ایآ  دوب  هتفگ  وا  هب  باطخ  هک  تسا  هتفگ  باوج  وکین  هچ  ملع  لیـصحت  هعلاطم و  اـی  تسا  لـضفا  بش  زاـمن  اـیآ  هک 
نیا داسف  هب  نآ  رد  هک  تسا  مکحم  نیتم و  یباوج  نیا  و  ناوخب ، ار  بش  زامن  ندیشک ، نایلق  رابود  ياجب  دوب  هتفگ  خیش  یلب ، دوب  هتفگ 

هک ياهنوگب  یتسه  تلامعا  رد  صالخا  لاوحا و  بقارم  هزادـنا  نیا  وت  رگا  هک  تسا  هتفگ  نینچ  خیـش  اـیوگ  و  هدـش ، هراـشا  مه  لاـیخ 
نآ باب  رد  لاوقا  هک  نایلق  ندیشک  هب  ار  تتاقوا  هنوگچ  ملع ، لیصحت  هعلاطم و  ای  تسا  لضفا  بش  زامن  هک  بلطم  نیا  صیخشت  تیارب 

ۀناهب هب  تسا  بحتـسم  ود  ره  هک  لمع  ود  نیب  هک  دوشیم  روطچ  و  ینارذـگیم ، تسا ، حابم  ای  هورکم و  ای  مارح و  اـی  تسا و  فلتخم 
تـسا حابم  لقا  ای ال  و  هورکم ، ای  مارح و  ای  هک  يراک  هب  ار  تتقو  رگید  ياج  رد  هکیلاح  رد  ینک  باختنا  یهاوخیم  ار  یکی  تقو  یمک 

هک دـهد  بیرف  ار  املع  هنوگ  نیا  دـیلپ  ناطیـش  هک  درب ، هانپ  ادـخب  راکـشآ  تحیـضف  یمظع و  تبیـصم  نیا  زا  دـیاب  هک  ینکیم . فرص 
رد رافغتـسا  زا  تفای  دشاب  حیحـص  هوجو  زا  یهجوب  هک  یعرـش  دـصق  ناوتیمن  نآ  بلغا  يارب  هک  یمـسر  مولع  نیا  ۀـعلاطم  هب  لاغتـشا 

دنوادخ  اب  تولخ  ناهاگرحس و 
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. دنازیگنینرب يرادهدـنز  بش  دـجهت و  رب  ار  ناسنا  هک  یملع  نآ  هکیلاح  رد  دـشاب  نینچ  هک  دوشیم  هنوگچ  و  دـننادب ، لضفا  رافغ  زیزع 
تیـشخ اب  مزـالم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ةدومرفب  هک  تسا  یملع  نآ  یعقاو  ملع  تسین و  نآ  رد  يریخ  هرهب و  رون و  هک  تسا  یملع 

. درادیماو لمع  نیا  ماجنا  هب  ار  وا  سرت  میب و  نامه  دنک و  يراد  هدنز  بش  كرت  دناوتیمن  تیشخ  بحاص  دشاب و 
هیـصوت ام  هب  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  اـم  خیـش  و  دـنیبیم ، رتزاـس  راـک  هعلاـطم  زا  ار  بش  زاـمن  ملع ، لیـصحت  هار  رد  نمؤم  هک  تسناد  دـیاب  و 

( يزیربت یکلم   ) هالصلا www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


رما نیا  و  میوش ، لسوتم  راگدرورپ  دزن  يراز  عرضت و  هب  میرب و  هانپ  ادخ  هب  میدروخرب  یلکشم  هب  یملع  لئاسم  رد  هاگ  ره  هک  دومنیم 
تسا رطاخ  نیدب  تسا ، ملع  لیـصحت  بابـسا  زا  ءاعد  يرادهدنز و  بش  دجهت و  ارچ  هکنیا  اما  و  تسا . هدش  تباث  ام  يارب  مه  هبرجت  هب 
تـسا يرون  ملع  هکلب  تسین ، هعلاطم  ملعت و  ترثک  هب  تسا - هدـش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  هنوگنامه  ملع - هک 

دـنادرگیم و ینارون  ار  لد  بش  لد  رد  تاجانم  يرادهدـنز و  بش  دـنکفایم و  دـهاوخب  هک  دوخ  ناگدـنب  زا  کی  ره  لد  رد  ادـخ  هک 
بـش لد  رد  دوخ  يالوم  اب  هدـنب  هاگ  ره  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هکناـنچ  دوشیم ، نمؤم  لد  رد  رون  تاـبث  ثعاـب 

، بر ای  بر  ای  دیوگب  نوچ  و  دینادرگ . دهاوخ  تباث  وا  بلق  رد  ار  رون  دنوادخ  دزادرپب  تاجانم  وگتفگب و  وا  اب  دـنک و  تولخ  یناملظ ،
تیافک ار  تروما  ات  امن  لـکوت  نم  رب  منک و  اـطع  وتب  هک  اـمن  بلط  یهاوخیم  هچ  ره  نم ، ةدـنب  کـیبل  دـسر  باـطخ  دـنوادخ  فرط  زا 

یقیقحت  عبتت و  ام  گرزب  خیاشم  زا  ناینیشیپ  لاوحا  و  تیب ، لها  رابخا  رد  یسک  رگا  لاح  رهب  و  میامن .
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ار نیلصحم  زا  يرایسب  و  تسه ، نآ  يوق  بابـسا  زا  هکلب  درادن ، يداضت  ملع  لیـصحت  اب  ندناوخ  بش  زامن  هک  دباییم  رد  دشاب  هتـشاد 
هب یبای  تسد  لوصو و  رد  اهنآ  نهذ  يروراب  و  مهف ، تماقتـسا  ببـس  رما  نیمه  دـندوب و  يراد  هدـنز  بش  دـجهت و  لـها  هک  مسانـشیم 
هک دنلوغشم  یملع  بتک  ۀعلاطم  هب  هتـسویپ  هک  یبالط  فالخب  دندمآ  لئان  یملع  ۀیلاع  بتارم  هب  تشگ و  یملع  لئاسم  رد  هقح  بلاطم 

. دزیخرب اهنآ  نایم  زا  يرظن  بحاص  درف  دوشیم  رتمک 
ناشرون ریخ و  دارفا  نیا  تسین ، دشاب  تکرب  شملع  رد  هک  یققحم  یلو  دوشیم ، ادیپ  اهنآ  نایم  رد  ککـشم  نیب  کیراب  دارفا  هاگ  یلب 

. دنتسه قفومان  ملع  دیاوف  بسک  رد  كدنا و 
ياوه يور  زا  هکنیا  زا  دـنوادخ  متـشاد ، لد  رد  مایالا  میدـق  زا  هک  دوب  ياهدـقع  رطاخب  نیا  و  مدـش ، جراـخ  میدوب  نآ  رد  هک  یبلطم  زا 

. درذگ رد  دشاب  هدش  جراخ  قح  قیرط  زا  ملق  و  مشاب ، هتفگ  ینخس  سفن 
لوا رد  زور و  رد  باوخ  زا  ترابع  هک  يراد  هدنز  بش  دجهت و  بابـسا  هیهت  رکفب  بش  لوا  رد  زور و  يادتبا  زا  هک  تسیابیم  نمؤم  و 
ةروس رخآ  ۀیآ  ندیباوخ  ماگنه  رد  و  دشاب ، دوخ  يارب  تسا ، غارچ  كاوسم و  ءوضو و  بآ  و  اعد ، باتک  و  بسانم ، ناکم  ۀیهت  و  بش ،

هدش تباث  هبرجت  هب  دنتـسه  دجهت  لها  هک  یناسک  يارب  هلئـسم  نیا  هک  دـنک  تئارق  دوش  رادـیب  بش  زامن  تقو  رد  هکنیا  تینب  ار  فهک 
: دیوگب درک  هدامآ  ار  شرتسب  نوچ  دزیخرب  بش  زامن  يارب  دهاوخیم  هک  یسک  هک  هدش  تیاور  ادخ  لوسر  زا  نینچ  مه  تسا ،

نیلفاغلا  نم  ینلعجت  و ال  كرکذ ، ینسنت  كرکم و ال  یّنمؤت  ّمهّللا ال 
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. اذک ۀعاس  موقا 
يارب دهاوخیم  هک  ار  یتعاس  دعب  هدـم ، رارق  نالفاغ  ةرمز  رد  ارم  امنم و  مشومارف  ار  تدوخ  دای  و  نادرگم . نمیا  دوخ  رکم  زا  ارم  اهلاراب 

. دنک رادیب  باوخ  زا  تعاس  نامه  رد  ار  وا  هک  دنکیم  رومأم  ار  یکلم  دنوادخ  دروآ ، رظن  رد  دزیخ  اپب  زامن 
بادآ فیاظو و  رب  دراد  دجهت  دـصق  هک  یناسنا  هک  تسا  راوازـس  اذـل  تسا  رثؤم  بش  رخآ  قیفوت  رد  بش  لوا  تالاح  نوچ  هلمجلاب  و 

دشابیم سفن  ۀبساحم  یکی  باوخ  ماگنه  مهم  فیاظو  زا  و  دوش ، شبیـصن  بش  زامن  يارب  مایق  قیفوت  ات  دشاب  هتـشاد  تبظاوم  ندیباوخ 
تاکرح مامت  دورب  رتسب  هب  باوخ  يارب  دهاوخیم  هک  ماگنه  نآ  ات  هدش  رادیب  باوخ  زا  لبق  بش  رد  هک  یتقو  ادـتبا  زا  هک  تسیابیم  هک 

باوخ هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  بلطم  نیا  هب  دعب  دنک  هبـساحم  دـش  نایب  شیپ  رد  هک  یتیفیک  نامه  هب  ار  دوخ  لاعفا  لاوقا و  تانکـس و  و 
: دنک تئارق  ار  هفیرش  ۀیآ  نیا  دوشیم و  هتفرگ  هدرم  حور  هکنانچ  مه  دریگیم  ار  وا  حور  دنوادخ  باوخ  ماگنه  و  تسا ، گرم  ردارب 

. ا�هِما�نَم ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  َو  ا�ِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ّللا 
�

ُه
. باوخ لاح  رد  تسا  هدرمن  هکنآ  دریگیم و  گرم  ماگنه  ار  اهناج  هکنآ  تسا  ادخ 
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هدرم هشیمه  يارب  دنادرگن ، زاب  شندب  هب  دنوادخ  ار  شحور  رگا  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  تقیقح  نیاب  و  دنادب ، ریغـص  گرم  ار  باوخ  و 
: دنک توالت  ار  هیآ  نیا  دیوگب و  دنروآیم  نابز  رب  گرم  زا  سپ  ناگدرم  هک  ینخس  نامه  اذل  و  تسا ،

 467 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
. ًاِحلا�ص ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر 

. دشاب هدیدنسپ  کین و  ملامعا  هک  دیما  نادرگرب  ارم  اهلاراب 
زا يرایسب  یلو  دنداهن  نیلابب  رس  نتساوخرب  دیماب  دوب و  نیمه  ناشلاح  نابز  دنتفر  باوخب  هک  یناسک  نآ  ۀمه  هک  دشاب  هتـشاد  رطاخب  و 

: دیسر باطخ  اهنآ  تشگزاب  ياضاقت  باوج  رد  و  دنتشادن ، رب  نیلاب  زا  رس  رگید  اهنآ 
خزرب ملاع  گرم  نیا  سپ  زا  یتفگیم و  هتسویپ  هک  دوب  ینخـس  نیا  زگره ، َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  �یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئا�رَو  ْنِم  َو  ا�ُهِلئا�ق  َوُه  ٌۀَِملَک  ا�هَّنِإ  ّلَک 

�
ا

. دیوش هتخیگنارب  هک  زور  نآ  ات  تسا 
مامت بلاق و  و  بلق ، و  سفن ، حور و  و  دنکن ، تلفغ  هدیـسر  دروم  نیا  رد  هک  يراکذا  هیعدا و  زا  و  دور ، رتسب  هب  ادخ  دای  تراهط و  اب  و 

. موریم ادخ  يوسب  دیوگب  لاح  نابز  هب  دراپسب و  ادخ  هب  ار  دوخ  روما 
تئارق رتسب و  هب  دورو  يادتبا  رد  هّللا  مسب  نتفگ  هلمج  نآ  زا  تسا ، رایـسب  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  باوخ  ماگنه  يارب  هک  یفیاظو  اما  و 
مالـسا یمارگ  ربمایپ  تعافـش  هدش و  هفیرـش  ۀیآ  نیا  رد  یهلا  تالـضفت  هب  هک  یتاراشا  هب  هجوت  و  لد ، رد  لوسرلا ...  نمآ  هفیرـش  ۀـیآ 

. دشاب ربمایپ  تعافش  يدنوادخ و  ياهتمعن  رازگ  رکش  دشاب و  هتشاد 
هبترم هس  ار  اعد  نیا  دعب  و  هبترم ، هدزای  ای  دیحوت ، دمح و  ةروس  تئارق  هبترم  هس  نآ  زا  سپ  مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  سپس 

: دناوخب
. هتّزعب دیری  ام  مکحی  هتردقب و  ءاشی  ام  هّللا  لعفی 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  رب  دروآ  نابز  رب  هعبرا  تاحیبست  دیامن و  رافغتسا  دنک و  توالت  ار  هّللا  دهش  ۀیآ  یـسرکلا و  ۀیآ  سپس 
راوگرزب و  نآ  لآ  و 
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. دتسرف دورد  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  هتشذگ  ءایبنا  رب 

ربـق رد  ار  تیم  هک  هنوگناـمه  هلبقب  ور  تسار و  فرط  رب  دور  رتـسبب  نوـچ  و  تسا ، هدیـسر  يرایـسب  لـیاضف  اـهنیا  زا  کـی  ره  يارب  و 
مه شباوخ  دباوخب  هنوگنیدب  رگا  دنک و  هبلغ  وا  رب  باوخ  لاح  نیمه  رد  ات  دشاب  وا  دایب  هتـشاد و  بل  رب  ادـخ  رکذ  و  دـباوخب ، دـنهنیم 

. دوب دهاوخ  یلاعت  قح  تفوطع  لظ  فنک و  رد  ادخ و  دزن  وا  حور  هکلب  دوب  دهاوخ  تدابع 
زا یـضعبب  وا  رب  دنوادخ  هک  تسا  دـیما  دور  باوخب  وحن  نیدـب  رگا  تسا و  رتالاو  رتهب و  نالفاغ  يرادـیب  زا  بتارمب  یباوخ  نینچ  هکلب 

: دیامرفیم هدومن و  هراشا  نادب  هفیرش  ۀیآ  نیا  رد  هکنانچ  دهن  تنم  نآ  ریغ  ایؤر و  هب  صاخ  تاراشب  تامارک و 
. ِةَرِخْآلا ِیف  َو  ا�ْینُّدلا  ِةا�یَْحلا  ِیف  �يرُْشْبلا  ُمَُهل 

زا یـضعب  ترایزب  باوخ  رد  هک  مسانـشیم  ار  يدارفا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  و  تسا . هدش  ریـسفت  ۀـحلاص  يایؤر  هب  ایند  تراشب  هک 
ار رگید  یضعب  و  تسا ، هتـشاد  تفایرد  باوج  هدومن و  لاؤس  اهنآ  زا  ياهیفخ  رارـسا  هلیلج و  فراعم  زا  هدش و  لئان  مالّـسلا  مهیلع  همئا 

سفن حور و  اهنآ  ياجب  هدـش و  یـشالتم  یگلمج  ملاوع  هک  تسا  هدـید  هتـشگ و  رهاظ  وا  رب  شـسفن  تقیقح  باوخ  رد  هک  مسانـشیم 
زا سپ  تسا و  هدـش  رادـیب  باوخ  زا  لاـح  نیمه  رد  هدـید و  دـحتم  توملا  کـلم  تقیقح  اـب  ار  دوخ  سفن  و  هدومن ، هدـهاشم  ار  دوـخ 
ادص ار  شرـسمه  دنلب  يادص  اب  هدومن و  تشحو  رما  نیا  زا  وا  و  دشکیم ، دوخ  تمـسب  ار  شندـب  شحور  هک  هدومن  هدـهاشم  يرادـیب 

هدـمآ رابخا  رد  هکنانچ  هک  تسا  سفن  تفرعم  نامه  لاح ، نیا  و  تسا ، هدـش  فرط  رب  وا  زا  لاح  نیا  هکنیا  ات  ینالف ، ینـالف ، هک  هدومن 
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ادخ  تخانش  هار 
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. اهنیا ریغ  و  تسا ،
هدیـسرن نادـب  يرادـیب  رد  هک  دـبای  تسد  یناحور  ملاوع  زا  يروما  هب - باوخ  لاـح  رد  هک  دراد  ناـکما  دـهاجم  يارب  هکنیا  هصـالخ  و 

زا دوش ، رادـیب  تسیابیم  بش  زامن  يارب  هک  ررقم  تقو  نآ  زا  لبق  هک  راب  ره  تسیاـبیم  دوریم  باوخب  تیفیک  نیا  اـب  هک  یـسک  و  دـشاب ،
، هثالث تاحیبست  ای  و  هعبرا ، تاحیبست  دطلغب  رگید  يولهپ  هب  یئولهپ  زا  دهاوخب  نوچ  دشاب و  وا  دایب  دیوگب و  ادخ  رکذ  دش  رادیب  باوخ 

. دروآ نابز  رب  هّللا ، ناحبس  رکذ  نودب 
ار بش  زا  یمک  و  َنوُعَجْهَی . ا�م  ِْلیَّللا  َنِم  اًلِیلَق  اُونا�ک  دیامرف : یم - هک  هفیرـش  ۀیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

: دنتفگیم دنتشگیم  رگید  يولهپ  هب  یئولهپ  زا  هاگره  یلو  دندیباوخیم  نانآ  دومرف  دندرکیم  باوخ 
. ربکا هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دمحلا 

لبق دشاب و  هتشاد  هجوت  هدیشخب  واب  ياهزات  تایح  هک  واب  تبسن  دنوادخ  تیانع  لضفب و  تسیابیم  تساوخ  اپب  بش  زامن  يارب  نوچ  و 
: دیوگب هک  تسنیا  نآ  نیرتمک  و  دناوخب ، هدیسر  هک  یئاهاعد  دور و  هدجسب  دنیشنب  هکنیا  زا 

. هرکشا هدبعال و  یحور  ّیلع  ّدر  يّذلا  هّلل  دمحلا 
: دیوگب دور و  هدجسب  سپس  دناوخب ، ار  اعد  نیا  ندش  رادیب  ضحمب  هدجس و  زا  لبق  هکنیا  ای 

نمل  ۀفلخ  راهّنلا  لیّللا و  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  ۀمایقلا  موی  یلا  انکاس  هلعجل  ءاش  ول  و  اذه ، يدقرم  نم  ینثعب  يّذلا  هّلل  دمحلا 
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تنک ّینا  کناحبس  تنأ  ّالا  هلا  ال  اروشن . راهّنلا  لیّللا و  لعج  اتابس و  مّونلا  اسابل و  لیّللا  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  اروکش . دارا  رّکّذی  نا  دارا 
. رودّصلا یف  ام  هیلع  یفخی  روتسلا و ال  هنم  ّنکت  موّجنلا و ال  هنم  ؤبخی  يّذلا ال  هّلل  دمحلا  نیملاظلا ، نم 

: دیوگب دنیشنب و  سپس 
. لیکولا معن  هّللا و  یبسح  یبسح ، تنک  ذنم  یبسح  وه  يّذلا  یبسح  دابعلا ، نم  بّرلا  یبسح 

هک ار  تصرف  نیا  تسیابیم  تفگ  ساپـس  تمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  دومن و  هجوت  دـشاب  دـیدج  یگدـنز  نیمه  هک  تمعن  نیاب  هدـنب  نوچ  و 
یقاب و تایح  هزور  دنچ  یگدنز  تایح و  نیا  اب  هک  دنک  رما  نیا  هجوتم  ار  دوخ  ششوک  یعـس و  مامت  درامـشب و  تمینغ  هدروآ  تسدب 

تیانع واب  دنوادخ  هک  تسا  ياهیامرـس  ۀـلزنمب  یئایند  یگدـنز  نیا  هک  دـنادب  دروآ و  مهارف  دوخ  يارب  درادـن  یپ  رد  یگرم  هک  رادـیاپ 
يراگنا لهـس  هنیمز  نیا  رد  دـنک  هیهت  دـناوتیم  اهعاتم  نیرتسیفن  هیامرـس  نیا  اب  هک  دـنیبیم  رگا  دزادرپب و  تراجت  هب  نآ  اب  هک  هدومن 

تاذ زا  رتهدنشخب  رتفیرش و  و  رتابیز ، و  رتلماک ، و  رتسیفن ، رتدنمدوس و  يدوجوم  مهو ، رد  یتح  دوجو ، ملاع  رد  هک  دنادب  هدومنن و 
لقاع اذل  تسین ، وا  زا  و  وا ، رد  و  واب ، زج  يدوجو  هکلب  و  دوج ، و  فرـش ، ءاهب و  لامج و  تسافن و  و  عفن ، چـیه  هکلب  تسین  لالجلا  وذ 

زا شتیبولطم  زاب  دـشاب  ناـسنا  بولطم  یتهج  زا  مه  رگا  تسا  وا  ریغ  هچ  ره  و  دـنکن ، راـیتخا  دوخ  يارب  قح  ترـضح  زج  یبولطم  چـیه 
ار شتمه  مه و  تفگ و  دـهاوخ  كرت  ار  وا  ریغ  دـمآ ، رب  وا  يوجتـسج  بلط و  رد  تسناد و  ار  اـنعم  نیا  لـقاع  نوـچ  و  تسا . وا  ۀـیحان 

يزیچ  یپ  رد  هاگچیه 
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تـسا وا  زا  ریغ  هچ  ره  سپـس  ادـخ  وگب  مهرذ  مث  هّللا  لق  هک  دـمآ  دـهاوخرب  وا  ياـضر  بسک  یپ  رد  درک و  دـهاوخن  فرـص  وا  زا  ریغ 
اما دوـب ، دـهاوخن  شاـعم  روـما  و  یناـسفن ، تایهتــشم  یپ  رد  داد و  دـهاوخن  ردـهب  وا  زا  ریغ  يزیچ  بـلط  رد  ار  رمع  رگید  و  دراذـگاو ،
دراد یعقاو  یناحور  تاذل  اب  هک  يداضت  اهنآ و  ءاقب  مدع  تسه و  اهنآ  رد  هک  یترودک  یگریت و  رطاخب  اهنآب  لاغتـشا  یناسفن ، ياهاوه 
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دوخ مغ  مه و  مامت  و  یئایند ، روما  بادرگ  رد  ندـش  قرغ  هکنیا  تلعب  دـشاب  شاعم  روما  هک  یمود  اما  و  تسا ، ریذـپان  ناربج  یتراسخ 
يراخ روما  نیا  رد  رکف  و  تسه ، داضت  رد  ادخ  دای  اب  روما  نیا  و  هدـش ، ساوح  قرفت  و  لد ، تکاله  ببـس  نتفرگ ، راکب  هار  نیا  رد  ار 

مغ مه و  و  دسریم ، ناسناب  هدش  ردقم  هک  هچنآ  اریز  تسین  نآ  يارب  مه  ياهدیاف  و  تسا ، لکوت  ضیقن  و  یگدـنب ، تیدوبع و  مشچ  رد 
دومن ادیپ  تفرعم  نادب  هیقیقح  ۀیصخش  تفرعمب  تفایرد و  ار  انعم  نیا  ناسنا  رگا  و  دروآیمن . رابب  نارسخ  زج  يزیچ  هار ، نیا  رد  ناسنا 
تبحم رد  قرغتـسم  ار  دوخ  رـس  حور و  بلق و  دنتـسه ، ایند  تاذل  هب  تبـسن  ایند  لها  هک  هنوگنامه  دش  وا  تاینادجو  ءزج  هک  ياهنوگب 

مدق نآ  رب  هچنآ  زا  تسا  ادخ  ریغ  هک  ار  هچ  ره  و  دومن ، دـهاوخ  تیارـس  شحراوج  ءاضعا و  ریاس  هب  تبحم  نیا  و  تفای ، دـهاوخ  ادـخ 
زا شلد  هک  دوشیم  قرغ  یلاعت  قح  تبحم  يایرد  رد  نانچ  نآ  هک  دوشیم  هاگ  هکلب  دوب ، دهاوخ  رتشزرایب  رتریقح و  شیارب  دهنیم 

ضراع وا  رب  قشع  یئادیـش و  تلاح  دنامیم و  زاب  وا  روما  ریبدـت  زا  شلقع  و  درادـن ، یتافتلا  وا  ياوس  ام  هب  و  لفاغ ، تسا  وا  ریغ  هچ  ره 
دنوادـخ هک  هدـش  هراـشا  نادـب  جارعم  ثیدـح  رد  تسا و  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ـالوم  تـالاح  یـضعب  رد  هکناـنچ  دوشیم 

: دیامرفیم
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. هلقع ماقم  نموقال  مث  یتفرعمب  هلقع  نقرفتسأ  و 
. مشاب شلقع  ياجب  دوخ  سپس  منادرگ  دوخ  تفرعم  رد  قرغ  ار  وا  لقع  و 

. تسا ادخ  اب  سنا  رد  اهیشوخ  و  تاذل ، نیرتذیذل  و  تسا ، وا  تبحم  ادخ و  تفرعم  اهتداعس  و  اهیبوخ ، ۀمه  دیلک  مالک  ۀصالخ  و 
يرادهدنز بش  و  بش ، زامن  تیفیک  لیصفت  رد  میئوگیم ، و  میوریم : نخـس  رـس  رب  هرابود  اذل  میداتفا  رود  ثحب  زا  رـصتخم  نیا  رکذ  اب 

لاوحا راگدرورپ و  رضحم  نوئش  اب  دراد و  يدنلب  یلاع و  نیماضم  هک  یتاجانم  اهاعد و  لصفم و  فیاظو  بادآ و  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا 
تادلجم زا  ةولص  باتک  هب  دناوتیم  دشاب  نآ  بلاط  سک  ره  هک  تسا  هدیـسر  دراد  تبـسانم  دشاب  یماقم  هبترم و  ره  زا  هّللا  یلإ  نیکلاس 

. دنک هعجارم  راونالا  راحب 
لاح بسانم  هک  ار  هچنآ  بادآ  فیاظو و  نیا  زا  دـشاب و  دوخ  لاح  بقارم  تسیابیم  هدـنب  هکنیا  نآ  تسا و  ینخـس  ماقم  نیا  رد  ار  ام  و 

دوب و لد  نتخاس  مرن  تقر و  لیصحت  رد  ناشـشوک  یعـس و  هّللا  لها  زا  ام  ناینیـشیپ  دنک ، رایتخا  دهدیم  صیخـشت  رثؤم  دنیبیم و  دوخ 
كاخ رد  و  ندرگب ، اهتـسد  نتـسب  و  نشخ ، ربز و  ياهـسابل  ندیـشوپ  لثم  تالاح  زا  یـضعبب  هیلاـع  تـالاح  ریاـس  نآـب و  یباـیتسد  يارب 

تمالم و  ناگدرم ، ءادن  و  اهروگ ، رد  لوخد  دوخ و  يور  رـس و  رب  كاخ  ندیـشاپ  و  نتـشاد ، شتآ  کیدزن  ار  ندب  ءاضعا  و  ندـیطلغ ،
اهنیا ۀـمه  و  دـندشیم ، لسوتم  دـنزیم  شتآ  ار  لد  هک  یئاهتاجانم  اهاعد و  رایتخا  و  ینآرق ، ياهباقع  هب  دوخب  باطخ  و  نتـشیوخ ،

شلاح  هکنیا  زا  تسیابیم  نینچ  مه  تسا ، رثؤم  دوش  نآ  تیاعر  دیاب  هک  تسا  یلئاسم  نیرتمهم  زا  هک  بولطم  یتلاح  بلج  يارب 
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تاجانم نیا  رگا  الثم  دـیوگن  غورد  ادـخ ، اب  يوگتفگ  تاجانم و  ماقم  رد  و  دزیهرپب ، ادـج  دـشاب  فلاخم  دروآیم  نابز  رب  هک  هچنآ  اـب 
زا هک  ار  ماهرهلد  نیا  و  هتشگ ، ناور  وت  سرت  زا  هک  ار  میراج  کشا  نیا  اهلاراب  هک : دنکیم  تئارق  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نبا - یلع  الوم 

مدنـسپان لامعا  زا  میراسمرـش  ءایح و  رطاخب  اـهنیا  ماـمت  ینیبیم ، تسا  وت  تبیه  زا  هک  ار  محراوج  ءاـضعا و  ةزرل  نیا  و  تسا ، وت  سرت 
. متسه زجاع  میوگب  نخس  دنلب  ترضحم  رد  هکنیا  زا  هتفرگ و  میادص  هک  تسا  رطاخ  نیدب  و  تسه ،

تسا و كانمیب  یلاعت  قح  تبیه  زا  هن  و  دراد ، لد  رد  یسرت  هن  و  تسا ، يراج  وا  مشچ  زا  یکشا  هن  هک  یلاح  رد  دیوگب  ار  نانخـس  نیا 
. تسا هتفرگ  شیادص  هن  و  هتشگ ، ضراع  وا  رب  يراسمرش  ءایح و  هن  هداتفا و  وا  مادنا  رب  ياهزرل  هن 

يا دیوگ  وا  خساپ  رد  دنوادخ  هک  دسرتیمن  ياهدـنب  نینچ  ایآ  دـنوادخ ، رـضحم  رد  مهنآ  تسا  يرگید  زیچ  ضحم  غورد  زج  نیا  ایآ 
لد رد  هک  هچنآ  منیبیمن و  ار  وت  لاح  رهاظ  نم  هک  يرادـنپ  یم - ایآ  ینکیمن ؟ اـیح  لـطاب  ياـعدا  حیرـص و  غورد  نیا  زا  اـیآ  وگغورد 
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؟ ینادیم زیاج  ارم  رضحم  رد  غورد  نم و  اب  تفلاخم  هکنیا  ای  تسا ؟ ناهنپ  نم  رب  يراد 
غورد زا  و  ینکیم ، ایح  يروآ  نابز  رب  ینخس  اهنآ  تیاضر  فلاخم  یئوگب و  غورد  اهنآ  روضح  رد  هکنیا  زا  نامدرم  زا  هک  تسا  هنوگچ 

؟ یـسرتیمن نم  بضغ  رهق و  زا  و  ياهتفرگ ، هرخـسمب  ارم  ایآ  يرادـن ، مرـش  نم  اب  يوگتفگ  تاـجانم و  ماـقم  رد  مهنآ  نم  رـضحم  رد 
. دوش وت  هجوتم  تسین  نآ  لمحت  بات  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  نم  بضغ  رهق و  هک  هاگنآ  دوب  یهاوخ  هنوگچ 
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یئاعد نآ  نیماضم  اب  ناسنا  بلق  تسیابیم  هک  هّللا  رفغتـسا  ظفل  یتح  هدیـسر  اههنیمز  نیا  رد  هک  یئاهاعد  اهتاجانم و  ریاـس  روط  نیمه  و 

. دشاب قفاوم  دروآیم  نابز  رب  هک 

[ رافغتسا تقیقح  نایب  رد  ]

ایآ دنیـشنب  تیازعب  ترداـم  دومرف  واـب  ترـضح  هّللا . رفغتـسا  تفگ  یـسک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ـالوم  رـضحم  رد  هک  هدـش  تیاور 
: دراد رب  رد  ار  انعم  شش  هک  تسا  یمسا  نآ  تسا و  نییلع  ۀجرد  رافغتسا  هچ ، ینعی  رافغتسا  هک  ینادیم 

تسا وت  ندرگ  رب  یـسک  زا  یقح  رگا  موس  هشیمه ، يارب  هانگ  نآب  تشگزابب  كرت  رب  میمـصت  مود  هتـشذگ ، زا  تمادن  ینامیـشپ و  لوا 
. ینک تاقالم  ار  ادخ  تسین  وت  رب  یسک  زا  یقح  هک  یلاح  رد  ات  ینک  ادا  ار  قح  نآ 

نآ رب  هودنا  مغ و  اب  هدـیئور  وت  نت  رب  تیـصعم  هار  زا  هک  یتشوگ  مجنپ  يروآ . اجب  ار  شیاضق  ياهدومن  عیاض  هک  ياهضیرف  ره  مراهچ 
درد يدیناشچ  تمسجب  ار  تیصعم  تذل  هک  هنوگنامه  مشش  دیورب : ون  تشوگ  دبسچب و  ناوختساب  تسوپ  هک  ياهنوگب  ینک  بآ  هانگ 

. هّللا رفغتسا  وگب  اهنیا  ۀمه  زا  سپ  و  ناشچب ، واب  مه  ار  تعاط  جنر  و 
تـسا وا  لاح  اب  بسانم  هک  یئانعم  دـصقب  ار  اهاعد  تاجانم ، لاح  رد  ناـسنا  هک  تسیاـبیم  تسا ، قیقد  ردـق  نیا  رما  هک  ـالاح  میوگیم 
نتـشاد هدیـشوپ  و  ترفغم ، بلط  رافغتـسا  زا  هک  دـیابیم  دـیوگب  هیلإ  بوتا  یبر و  هّللا  رفغتـسا  تساوخ  بش  زاـمن  رد  رگا  ـالثم  دـناوخب ،

ۀبوت هکنیا  هن  دیامن  دصق  یهلا  شزرمآ  ترفغم و  بلط  وا و  دایب  ادـخب و  عوجر  هبوت ، زا  و  دـنک . هدارا  ار  یلاعت  قح - تمحرب  شناهانگ 
هک  تسا  یعقاو  یتقیقح  يرکذ  ره  يارب  هک  ارچ  اهاعد ، راکذا و  عیمج  رد  روط  نیمه  و  دشاب ، شروظنم  قلطم 

 475 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
رگید داروا  راکذا و  ربکا و  هّللا  و  هّللا ، ناحبـس  و  هّلل ، دـمحلا  و  هّللا ، ّـالا  هلا  ـال  يارب  ـالثم  دـشاب ، رکذ  نآ  تفـص  رب  نآ  ةدـنیوگ  دـیابیم 

و دماح ، هّلل ، دمحلا  ةدنیوگ  و  دحوم ، دیاب  هّللا  ّالا  هلا  ةدنیوگ ال  الثم  دشاب ، فصتم  قیاقح  نادـب  دـیاب  اهنیا  ةدـنیوگ  هک  تسا  یقیاقح 
. دشاب ربکم  دیاب  ربکا  هّللا  ةدنیوگ  و  حبسم ، دیاب  هّللا  ناحبس  ةدنیوگ 

[ دشاب شراتفگ  اب  قباطم  شلاح  تاجانم  لاح  رد  دیاب  ناسنا  هک  انعم  نیا  نایب  رد  ]

هک یئانعم  دیابیم  راکذا  ۀیقب  روط  نیمه  و  دشاب ، فلاخم  لماک  قلطم  دیحوت  اب  شبلق  تقیقح  دیوگیم ، هّللا  ّالا  هلا  هک ال  یـسک  رگا  سپ 
ۀطقن هک  دنک  دصق  ار  يدیحوت  هّللا  ّالا  هلا  زا ال  الثم  تسین ، فصتم  نادب  هک  یقلطم  يانعم  نآ  هن  دریگب  رظن  رد  تسه  شلاح  اب  بسانم 

ار یئانعم  دوخ  ریبکت  هب  نینچ  مه  تسه ، نآ  ضقان  ریغ  هب  ءاکتا  هک  يدـیحوت  هن  تسه  ناتـسرپ  تب  و  نارفاـک ، ناکرـشم و  لوق  لـباقم 
حابـصم باتک  رد  هک  ار  یلمع  ریبکت  تقیقح  هن  دنتـسه  لیطعت  ای  و  مسجب ، لـئاق  هک  تسا  یناـسک  ةدـیقع  لـباقم  ۀـطقن  هک  دـنک  دـصق 

زا ندرب  تذل  مدع  اب  ریبکت  تقیقح  اریز  دشاب ، ریبکت  نآ  اب  یفانم  راگدرورپ  اب  تاجانم  زا  ندرب  تذل  مدع  ات  هدش ، هراشا  نادب  ۀعیرـشلا 
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و تسا ، بغار  لیام و  اهنآ  اب  سنا  ینیشن و  مه  ترـشاعم و  ناگرزبب و  هک  هدش  هتـشرس  نیا  رب  ناسنا  تعیبط  اریز  دراد  تافانم  تاجانم 
رتالاو رتگرزب و  دیآ  رد  فصوب  هکنیا  زا  وا  هکنیا  ای  تسا و  رتگرزب  زیچ  همه  زا  نمؤم  ةدـنب  بلق  رد  قح  سدـقا  تاذ  هک  میتفریذـپ  رگا 

دوخ لد  رد  رگا  و  دـشاب ، بغار  وا  اب  تولخ  سنا و  رکذـب و  درب و  تذـل  وا  اب  يوگتفگ  تاـجانم و  زا  دـیاب  ناـسنا  هاوخاـن  هاوخ  تسا ،
. تسین یعقاو  ریبکت  وا  ریبکت  هک  تسا  تقیقح  نیا  زا  فشاک  نیا  دیدن  یتبغر  تذل و 

. هّللا ّالا  هلا  نا ال  دهشا  یئوگیم  هک  وت  نخس  نیا  هکنیا  بلطم  ۀصالخ  و 
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نامه رب  مه  تراتفر  لامعا و  هاوخان  هاوخ  داد  تداهـش  دیحوتب  بلق  رگا  و  دهد ، یهاوگ  انعم  نیا  رب  مه  تبلق  هکنیا  رگم  تسین  دـیحوت 
ای تنابز و  اب  فلاخم  تبلق  هک  يدید  رگا  سپ  تشاذگ ، دهاوخ  رثا  ترادرک  لامعا و  رد  قح  سدـقا  تاذ  دـیحوت  دوب و  دـهاوخ  لاور 

. یقفانم هکلب  یتسین  قداص  دنوادخ  یگناگی  هب  تداهش  نیا  رد  هک  نادب  تسه  تبلق  اب  فلاخم  تلمع 
یهاوخ جراخ  قلطم  قافن  زا  هزادنا  نامهب  ددرگ  تفای  نآ  راثآ  تلمع  رد  دوش و  فصتم  دیحوت  بتارم  زا  یضعبب  تبلق  هک  هزادنا  ره  و 

نیا یئوگب ، هّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  يدـصق  نینچ  اب  رگا  و  دـش ، یهاوخن  قلطم  دـحوم  دـیحوت  بتارم  زا  یـضعبب  یبایتسد  اـب  یلو  دـش ،
هاـگ ره  هک  تسا  نیا  رتـهب  سپ  تشگ ، یهاوخ  لـخاد  قاـفن  بتارم  زا  یـضعب  رد  دـش و  دـهاوخن  هتفریذـپ  وت  زا  تقیقح  نودـب  يوعد 

اب فلاخم  تدـصق  هک  ياهنوگب  ینک  دـصق  ینیبیم  دوخ  لاح  اب  بسانم  هک  ار  هچنآ  یناوخب  یئاـعد  اـی  يروآ  ناـبز  رب  يرکذ  یهاوخیم 
نیا رد  دزیخیم  اـپب  دـجهت  يارب  هک  یـسک  هک  تسیاـبیم  اذـل  و  زوجت ، زا  يوحنب  هچ  رگ  دـشابن ، ینکیم  لـمع  يراد و  لد  رد  هک  هچنآ 

رد و  ددرگ ، اعد  رکذ و  نآ  اب  ةدامآ  قفاوم و  شلاح  ات  دـشیدنیب  نآ  ةرابرد  دروآ  نابز  رب  يرکذ  هکنیا  زا  شیپ  دزادرپب و  رکفب  فراـعم 
. دشاب هاگآ  دوخ  لامعا  اههتفگ و  رد  قافن  غورد و  ذوفن  ياههار  هب  رگا  صوصخب  دوشیم ، رتمک  بلق  اب  نابز  تفلاخم  تروص  نیا 

هک تسیابیم  نآ  ریغ  و  ندرگب ، اهتـسد  نتـسب  لیبق  زا  میتشاد  نایب  تاـجانم  اـعد و  تلاـح  بلج  يارب  اـم  هک  ار  هچنآ  هکنیا  رگید  بلطم 
رد  هک  یتروص  نآ  اب  ناسنا  لاح  رگا  و  دوش ، تاعارم  تروص  نآ  اب  لاح  تقفاوم 
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نیاب مادـقا  ناسنا  هک  رما  ادـتبا  رد  هک  تسین  بجاو  یلب  تسا ، قافن  یعون  زین  مه  لمع  نیا  دـشاب  فلاخم  هدومن  مهارف  دوخ  يارب  رهاظ 

لقا یلو ال  دـشاب ، لـماک  تهج  ره  زا  شلمع  دـبای ، تسد  یلاـمکب  دـنک و  ادـیپ  یلاـح  دـهاوخیم  لاـمعا  نیا  اـب  دـنکیم و  اـهراک  هنوگ 
میتفگ هچنآ  رد  و  دـش ، رادـیب  باوخ  زا  میتشاد  نایب  ام  هک  یتیفیک  نآ  اب  رگا  الثم  دـشاب ، اراد  ار  تقیقح  بتارم  زا  یـضعب  هک  تسیابیم 

هک دمآ  دهاوخ  دیدپ  وا  لد  رد  یتلذ  سرت و  تیشخ و  تشاذگ و  دهاوخ  يرثا  شبلق  رد  لاوقا  لامعا و  نیا  هاوخان  هاوخ  تخادرپ  رکفب 
، هدش رادیب  باوخ  زا  هک  یـسک  یلو  دزاسیم ، هدامآ  ددـنبب  ندرگب  ار  دوخ  ياهتـسد  دنیـشنب و  كاخ  رب  هکنیا  يارب  ار  وا  تلاح ، نیمه 

تسا هتفرگ  تأشن  هیلاع  تالاح  زا  هک  لامعا  هنوگ  نیا  ماجنا  وا  يارب  تسا ، یئایند  روما  رد  قرغ  شرکذ  رکف و  لفاغ و  ادخ  دای  زا  یلو 
زا لامعا  هنوگ  نیا  هک  تسنیا  رتهب  دشاب و  هتشاد  مه  ررض  هک  اسب  هچ  يا  تفرگ و  دهاوخن  نآ  زا  ياهرهب  دنکب ، مه  رگا  و  تسین ، زیاج 

او لامعا  هنوگ  نیا  مادقاب  ار  ناسنا  لاح  نامه  درک  ادـیپ  یلاح  دیـسر و  لامک  ۀـلحرمب  بلق  هکنیا  زا  سپ  دریگب و  تأشن  بلق  تالاوحا 
. دراد

هک درک  تیـصو  همادق  یبا  هب  داتفا  كاخ  رب  هک  یماگنه  دیـسر و  تداهـشب  داهج  ۀکرعم  رد  یناوج  هک  هدش  تیاور  یماش  همادق  یبا  زا 
ادیپ يدیفـس  ناگدنرپ  ناهگان  دنکفا  نوریب  ار  ندب  كاخ  هک  دندید  دندرک  نفد  ار  وا  ندـب  نوچ  درم ، دـناسرب و  شردامب  ار  شنیجرخ 

نآ دندمآ و  شناتـسود  دنامن ، ياج  رب  وا  زا  يزیچ  ناوختـسا  یتشم  زج  دندروخ  ار  وا  ندب  تشوگ  دـندمآ و  درگ  وا  ةزانج  رب  دـندش و 
ارجام  وا  دیسرپ  دنزرف  لاح  زا  ردام  درب  ناوج  نآ  ردام  دزن  ار  نیجرخ  نآ  همادق  وبأ  نوچ  دندومن ، نفد  ار  اهناوختسا 
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نیا دشیم  هک  بش  مرـسپ  تفگ  دروآ و  نوریب  ینیمـشپ  سابل  و  ریجنز ، نآ  نایم  زا  دوشگ و  ار  نیجرخ  دومن و  ادخ  دمح  نز  تفگ  ار 
تاـجانم نمـض  رد  تخادرپیم و  وگتفگ  تاـجانمب و  شیادـخ  اـب  دیـشکیم و  دـنبب  ریجنز  نیا  اـب  ار  دوخ  درکیم و  نت  رب  ار  ربز  ساـبل 

. درک باجتسم  ار  وا  ياعد  مه  ادخ  امرف  روشحم  ناگدنرپ  ياهناد  هنیچ  زا  ارم  اهلاراب  تفگیم :
مرک لضفب و  دـنوادخ  تشاد  دـهاوخ  يرثا  نینچ  تساور و  وا  يارب  مه  لمع  نیا  دوب  ناوج  نیا  لاح  لـثم  ياهدـنب  لاـح  رگا  میوگیم 

. دنادرگ ام  بیصن  ار  یتالاح  نینچ  وا  اب  سنا  تولخ و  لها  شرادهدنز و  بش  ءایلوا  قحب  دوخ و 

[ لمع بتارم  نایب  رد  ]

: تسا هجو  هس  رب  اهنآ  لاعفا  هچ  و  لاوقا ، هچ  ناگدننک ، لمع  لمع  هک  نادب  و 
نودـب دزوسب  الثم  دـنزرف  گرم  زا  هک  هاگنآ  لد  اریز  دریگب ، تأشن  تسا  بلق  رد  هک  یتفـص  زا  لاح و  زا  ناسنا  لمع  لوق و  هکنیا  لوا 

زا رایتخایب  اهنیا  مامت  و  دنکیم ، هودنا  نزح و  راهظا  ددرگیم و  دنلب  شاهلان  دوشیم و  يراج  شکـشا  هاوخان  هاوخ  ایر ، عنـصت و  چـیه 
هوکش یئادج  زا  دیوگیم و  مغ  ثیدح  رایتخایب  دوش  راتفرگ  يزیزع  قارفب  یـسک  رگا  نینچ  مه  دزیخیم ، رب  هداد  تسد  زا  دنزرف  لد 

: تسا نینچ  شلاح  نابز  دیامنیم و  قشع  قوش و  راهظا  دنکیم و 
دشیم  رتشن  رس  میوم  نب  ردنا  یئوگ  نم  دمآ و  رایب  هدید  ار  همه  دمآ  بش  نوچ 

كاخب دیاشگیم و  زاین  يراز و  عرـضتب و  نابز  رایتخایب  تسا  وا  لاوحا  دـهاش  درگنیم و  واب  بیبح  هک  دوش  هجوتم  رگا  روط  نیمه  و 
دتفایم 
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دوب دهاوخ  رتشیب  سامتلا  يراز و  نیا  دشاب ، رتگرزب  وا  هانگ  تیانج و  و  رتشیب ، بوبحم  تمظع  هک  هزادنا  ره  دـلامیم و  كاخب  هرهچ  و 

: رعاش لوقب  و 
دشاب  یمشتحم  اب  شرازاب  هک  شیورد  دراد  اور  شیوخ  رب  اهینوبز  رایسب 

سنا و راهظا  ای  قوش و  يوعد  ای  دوجس و  ای  عوکر و  ای  ریبکت  ای  حیبست  ای  دشاب  دیحوت  هاوخ  دزیخرب  لد  زا  هک  یلمع  ای  نخس و  ره  سپ 
. تسا تادابع  رگید  زامن و  مایق و  و  يرادهدنز ، بش  دجهت و  زا  یلعا  دصقم  و  لوا ، بولطم  نامه  اهنیا  ریغ  ای 

، دنزیخیم رب  هضیرف  نیا  ماجناب  تلاسک  اب  هک  دنراذگیم  ناقفانم  هک  يزامن  لثم  دشاب  هتـشاد  مات  یتفلاخم  لمع  اب  بلق  هکنیا  مود  هجو 
قارف زا  ةوکـش  قوش و  راهظا  هدربن و  تبحم  زا  یئوب  هکیـسک  زا  تبحم  قشع و  يوعد  ای  و  دنراد . مدرم  هماع  هک  لکوت  يوعد  لثم  ای  و 

. دوب دهاوخ  مه  ررض  ۀیام  هکلب  تسین  ياهدیاف  دیفم  اهنت  هن  اهنیا  ۀمه  هک  درادن ، یبوبحم  هکیسک  زا 
نیا رد  هک  دراد  او  يراتفگ  ای  و  یلمع ، ماجناب  ار  ناسنا  رایتخا  هک  دح  نآب  هن  یلو  دـشاب ، بتارم  نیا  زا  یتفـص  بلق  رد  هکنیا  موس  هجو 

اب دـهد و  ماجنا  تسوا  بلق  يارب  هک  یتفـص  و  لاح ، زا  هبترم  نآ  اب  قفاوم  هک  يدـصقب  ار  شلمع  لوق و  یـسک  نینچ  تسیابیم  تروص 
نیا رد  هک  دـنک  دـصق  شلمع  لوق و  زا  دراد  لد  رد  هک  هچنآ  زا  شیب  ادابم  دـنادرگ و  لماک  ار  تاجانم  اعد و  تلاح  دوخ  لـمع  لوق و 

. تشگ دهاوخ  نارسخ  نالذخ و  ببس  شلمع  دوب و  دهاوخ  قفانم  وگغورد و  تروص 
يور  زا  يرادهدنز  بش  دجهت و  يارب  هدنب  مایق  هک  تسیابیم  و 
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يارب ادخ  باتک  رد  هک  يرادقم  نامهب  دجهت  هک  تسا  نیا  رتهب  و  دش ، دـهاوخن  یـضار  كدـنا  لمعب  دوب  نینچ  رگا  نوچ  دـشاب ، قوش 

ناتـسمز رد  هک  دنک  یعـس  دشن  قفوم  هزادنا  نیاب  یـصاخ  ای  ماع و  رذع  رطاخب  رگا  و  دشاب ، هدش ، نیعم  دندوب  وا  اب  هک  ینانمؤم  ربمایپ و 
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همین هب  بش  نوچ  تشاد  ناکما  شیارب  رگا  و  دـشکب ، لوط  شتادابع  تاجانم و  تعاس  هس  ات  ود  ناتـسبات  رد  تعاس و  جـنپ  یلإ  راـهچ 
ار ادـخ  تسا و  تولخ  لها  صوصخم  تعاس ، نیا  هک  اریز  دروآ  ياجب  تقو  نیا  رد  ار  بش  ياهزامن  زا  تعکر  راهچ  دزیخرب و  دیـسر 

نیا اریز  دزیخرب ، هرابود  لامعا  ۀیقب  ماجنا  يارب  و  دباوخب ، درک  هبلغ  وا  رب  باوخ  رگا  دعب  و  دـنک ، بلط  وا  زا  ار  دوخ  جـئاوح  دـناوخب و 
هک تسا  یتعاس  بش  رد  دومرف  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا ، ادـخ  اـب  تولخ  ءاـعد و  تباـجا  صوصخم  تعاـس ،

. دیامنن باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ  و  دناوخب ، ار  ادخ  دراذگب و  زامن  دزیخ و  اپب  تعاس  نآ  رد  یناملسم  ةدنب  دوشیمن 
. بش مود  ۀمین  زا  لوا  مشش  کی  دومرف ، تسا  یتعاس  هچ  نیا  متفگ  دیوگیم  يوار 

تادابع هیقب  ماجنا  يارب  و  دیباوخیم ، زامن  تعکر  راهچ  ماجنا  زا  سپ  ترضح  نآ  اهبـش  زا  یـضعب  رد  هک  هدش  تیاور  ادخ  لوسر  زا  و 
. تساوخیم اپب  هرابود 

زا ار  وا  دـنوادخ  هک  ام  راوگرزب  دیـس  تبحم  لها  ياوشیپ  رطاخ  نیمه  هب  و  تسا ، بیبح  ةداتـسرف  مارکا  تبحم  لها  تاـمهم  هلمج  زا  و 
ترـضح اب  تاجانم  سنا و  تولخ و  هب  ار  ناگدـنب  اهبـش  هک  راگدرورپ  يدانم  باوج  يارب  دـیامرف  تمارک  نیملعم  شاداپ  شدـج  تما 

، دناوخیم ارف  قح 
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: تسا رارق  نیا  زا  نآ  و  تسا . ءادن  يدانم و  نآ  قح  ءادا  اب  بسانم  ماقم و  نیا  مسارم  عماج  هک  هدومن  هیهت  یبلطم 
و مدروآ ، نامیا  دهدیم  ادن  ار  ام  وت  راوج  زا  هک  يدانم  نیا  هب  و  وت ، ةداتسرف  نیرخآ  دمحم  ترـضح  تلاسرب  و  وت ، تیبوبرب  نم  اهلاراب 

تـسا هتفایرد  ار  وا  ءادـن  تسا  وت  توعد  نمـضتم  هک  يرابخا  ۀطـساوب  ملقع  یلو  مدینـشن  شوگب  ار  شیادـص  هچ  رگ  هک  يدانم  نیا  هب 
ار وت  نخس  لقع  شوگ  اب  ام  ياهدمآ  ام  يوسب  ام  نسحم  داوج و  میرک و  میکح و  کلام  بناج  زا  هک  ياهتـشرف  يا  وتب  ابحرم  میوگیم 
ره هب  هک  متـسه  لئاس  نآ  نم  مینک و  اطع  واب  ات  دـهاوخب  يزیچ  ام  زا  هک  تسه  یلئاس  ایآ  هک  يداد  ادـن  دـنوادخ  بناج  زا  هک  میدـینش 
رد ار  مبدا  لامک  و  نم ، هب  ار  وا  ناسحا  مامت  راتساوخ و  ار  وا  هب  لابقا  يارب  قیفوت  ماود  دنمزاین و  دنک  اضتقا  ار  نآ  نم  رب  وا  لابقا  هک  هچ 

ار تنخـس  نیا  هتـشرف  يا  دـیامن ، ظفح  هدومن  اطع  نم  هب  ناسحا  هار  زا  هک  ار  هچنآ  ارم و  هک  مهاوخیم  وا  زا  منکیم و  بلط  وا  رـضحم 
ار شاهبوت  هک  تسه  ياهدـننک  هبوت  ایآ  هک  يداد  ادـن  تسا  اناوت  اـم  ياـهوزرآ  لاـمآ و  ۀـمه  ندروآ  رب  رب  هک  اـم  يـالوم  بناـج  زا  هک 
و زجاع ، نم  هک  ارچ  مراد ، تشگزاب  هبوت و  دصق  رارطـضا  هار  زا  مه  و  رایتخا ، يور  زا  مه  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  و  میدینـش ، مریذپب ،
هک الا  و  رتهب ، هچ  هک  دنک  قیدصت  ار  هبوت  نیا  مه  مسفن  رگا  متسه ، وا  باوث  ءاضر و  هب  رطضم  و  فیعـض ، وا  باقع  بضغ و  لباقم  رد 
دیس لوق  زا  هک  میدینش  ار  تنخس  نیا  هتـشرف  يا  دراد . ار  وت  يوسب  تشگزاب  هبوت و  ياوه  قیفوت ، ياههار  زا  یهار  رهب  ملقع  لاح  نابز 

، میاشخبب وا  رب  ار  شناهانگ  ات  دنک  ترفغم  شزرمآ و  بلط  هک  تسه  یسک  ایآ  یتفگ  تسا  ام  لوبق  تمحر و  لها  هکنآ  ام و  ناطلس  و 
ةدنب  نآ  منم 
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بلق و رگا  مروآیم ، هانپ  وت  شـشخب  وفع و  هب  دوخ  ناـهانگ  زا  و  منکیم ، ترفغم  بلط  يدنـسپن  ار  نآ  وت  هک  هچنآ  ره  زا  هک  كولمم 
و یتسدگنت ، يزیچیب و  و  متسه ، نآ  رد  هک  يرارطضا  و  ملقع ، لاح  نابز  هک  الا  و  رتهب ، هچ  هک  درک  قیدصت  ار  رافغتـسا  نیا  مه  منابز 

يا ماهداتسیا ، وت  تفأر  تزع و  هاگشیپ  رد  ریقح  لیلذ و  نم  دننکیم و  شزرمآ  بلط  وت  تمحر  وفع و  لالج و  هاگشیپ  زا  مایگتـسکش 
و منکیم ، وـت  میلـست  یتناـما  تروـصب  متـشاد ، هضرع  وـت  رب  راـسکنا  تلذ و  زاـین و  و  رافغتـسا ، هبوـت و  و  لاؤـس ، زا  هک  ار  هچنآ  هتـشرف 

لسوت باوبا  و  داتـسرف ، ام  يوسب  ار  وت  دیـشخب و  تمعن  ام  رب  هکنآ  رب  شـشخب ، مرک و  تمحر و  ملح و  باب  زا  ار  اهنآ  وت  هک  مراودیما 
. يرادب هضرع  دوشگ  ام  يورب  ار 

دوخ اب  و  سیونب ، ار  نآ  یناوخب ، ار  نآ  بش  ره  هک  دـشن  نکمم  تیارب  يدرکن و  ظـفح  زا  مدومن  ناـیب  هک  ار  هچنآ  رگا  دـیوگیم  دـعب 
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ناـنابرهم و نیرتناـبرهم  بناـج  زا  هک  ياهتـشرف  يا  وگب  راذـگب و  دوخ  يور  شیپ  ار  نآ  دـسر  ارف  بش  رخآ  ثلث  نوچ  شاـب و  هتـشاد 
هک یلد  نابز و  ارم  و  مدومن ، وت  میلـست  هک  تسا  نم  ۀـصق  نیا  یهدیم ، ادـن  ناگدنـشخب  ناراوگرزب و  نیرت  هدنـشخب - نیرتراوگرزب و 

. تسین میوگ  دوخ  لاح  تیاکح 
یباوج وکین  هچ  و  تسا . هیلع  هّللا  ۀمحر  لیلج  دیـس  نیا  ةرهب  دوش  هداد  یباوج  دـناوخیم  ارف  ار  ناگدـنب  هک  ياهتـشرف  هب  هکنیا  میوگیم 

هک مه  ترـضح  نآ  ۀـناگهدزاود  ءایـصوا  قیدـصت  مالـسا ، ربماـیپ  تلاـسر  قیدـصت  زا  سپ  هک  دوـب  اـجب  نم  ناـمگ  هب  یلو  تسا ، هتفگ 
. دومنیم هفاضا  دنتسه  نیمز  رد  وا  ءافلخ  و  دنوادخ ، ياهتجح 

بش  یشاب  هدرک  عمج  رما  ود  ره  نیب  هک  یتساوخ  رگا  میوگیم 
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: نک تئارق  ار  اعد  نیا  بش  رخآ  ثلث  ادتبا  رد  رگید  ياهبش  و  بش ، لوا  رد  هعمج 
کئاعد و کتمحر و  یلإ  انبدـنی  انیلع  دراولا  میرکلا  کلملا  اذـه  یلع  ّلص  و  کتاولـص ، لـضفاب  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  یلع  ّلـص  ّمهّللا 

باب نم  کـلامج  ترـضح  یلإ  اـنتبوت  اـنئاعد و  انرافغتـسا و  ضرعی  نا  هرم  كاـضر و  قفو  یلع  هتباـجال  اـنقفو  و  کـلوبق ، کـترفغم و 
مهب انقحلا  هلآ و  دّمحم و  یلع  ّلص  نیمحاّرلا و  محرا  ای  ناّنم  ای  ناّنح  ای  کنانح  کفطع و  کنم و  كدوج و  كوفع و  مرک  کملح و 

تاهج رد  هک  تسا  بجاو  لـقع  مکح  هب  بقارم  ةدـنب  رب  نیعمجا و  مهیلع  کمالـس  کتاولـص و  مهئاـیلوال  هتدـعو  اـم  لـضفا  اـنطعا  و 
فیاظو دـنک و  ادـتقا  ینید  نایاوشیپ  هب  دراد  هک  يراکذا  داروا و  رگید  و  اصوصخ ، يراد  هدـنز  بش  دـجهت و  رد  یگدـنب و  تیدوبع و 

لاح تسیابیم  هکلب  دـهد ، رارق  دوخ  يوگلا  هوسا و  هدیـسر  ناـنآ  زا  هک  ار  هچنآ  و  دـیامن ، ذـخا  توبن  تیبلها  زا  دراوم  نیا  رد  ار  دوخ 
دروآ تسدب  تسا  بجاو  وا  رب  يراز  عرـضت و  و  للذت ، و  نکمت ، زا  هک  ار  هچنآ  هسیاقم  نیا  زا  دـنک و  هسیاقم  اهنآ  تالاوحا  اب  ار  دوخ 

دناهدـشن لفاغ  وا  دای  زا  هدرکن و  وا  تیـصعم  ياهظحل  و  دـناهدوب ، وا  نیمارف  عیطم  و  یهلا ، هاگرد  نابرقم  هکنیا  اب  اهنآ  هک  یئاج  دـنیبب  و 
دنسپان تشز و  قالخا  همه  نیاب  فاصتا  هانگ و  همه  نیا  اب  ام  ۀفیظو  دنزادرپیم ، هلان  هیرگ و  يراز و  عرضت و  هب  وا  لباقم  رد  هنوگ  نیا 

. دوب دهاوخ  هچ 
هتشادیم نایب  بش  ياهزامن  زا  زامن ، تعکر  ود  ره  نیب  هک  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مراهچ  ماما  ياهتاجانم  زا  ياهعطق  هنومن  يارب  نم 

اجنیا  رد 
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رد دروآیم و  ياجب  رکـش  ةدجـس  ود  زامن  تعکر  ود  ره  نیب  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  دشاب ، یتربع  ۀیام  ام  لاثما  يارب  ات  مروآیم 
: دومرفیم هدجس 

متخادرپیم وت  تدابع  هب  يدروآ  دیدپ  رهد  زور  نیلوا  رد  ارم  ترطف  هک  زور  نآ  زا  رگا  هک  دـنگوس  تتمظع  لالج و  تزع و  هب  اهلاراب 
ياهتمعن زا  تمعن  کی  یناهنپ  رکش  ءادا  زا  ار  دوخ  زاب  متفگیم  وت  ساپس  دمح و  مدادیم و  همادا  وت  شتسرپب  تساج  رب  وت  یئادخ  ات  و 

زا و  مدزیم ، مخـش  مشچ  کلپ  اب  ار  یـضارا  مامت  و  مدیـشارخیم ، میاهنادند  اب  ار  ایند  نیا  نهآ  نداعم  مامت  رگا  و  مدـیدیم ، ناوتان  وت 
رگا اهلاراب  يراد ، نم  رب  وت  هک  یگرزب  قح  زا  دوب  یکدـنا  اهنیا  ۀـمه  متـسیرگیم ، نوخ  نیمز  اهنامـسآ و  ياهایرد  ةزادـناب  وت  سرت 

ياهنوگب دنک  رپ  ار  منهج  تاقبط  مامت  هک  ینادرگ  گرزب  ردقنآ  ارم  مسج  و  ینک ، بذعم  قیالخ  ۀمه  باذعب  ارم  وت  اهنیا  ۀمه  زا  سپ 
راوازـس نم  هک  تسا  یتبوقع  زا  یکدنا  و  وت ، لدع  اب  قفاوم  نیا  دـشابن ، نم  مسج  ياوس  ياهریگ  شتآ  و  نم ، ریغ  یبذـعم  شتآ  رد  هک 

. متسه نآ 
ار ادخ  ساپـس  رکـش و  قح ، سدقا  تاذ  لالج  تزعب و  دنگوس  زا  سپ  هک  نیبب  امن و  لمأت  اعد  نیا  رد  لاح و  نیا  رد  یکدـنا  نم  ردارب 

شیالوم روضح  رد  وا  لاح  دروآ  نابز  رب  ینانخـس  نینچ  هکیـسک  و  دنادیم ، وا  تبوقع  قحتـسم  ار  دوخ  هنوگچ  و  دـنیبیم ، هزادـنا  هچ 
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دوخ يالوم  هب  تبسن  شـشخب  تفرعم و  نآ  اب  دهز و  تدابع و  نآ  اب  و  یکاپ ، تراهط و  نآ  اب  ترـضح  نآ  رگا  و  دوب ، دهاوخ  هنوگچ 
رب ياو  دوب و  دهاوخ  هچ  تیـصعم  هانگ و  لابو و  رزو و  همه  نیا  اب  ام  لاح  سپ  دشاب ، شلاح  نابز  نیا  دـنوادخب  وا  یکیدزن  برقت و  و 

هب  تبسن  ام  هک  هچنآ  رب  سوسفا  هآ و  ام و  لاح 
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ام رورغ  لهج و  رطاخب  اهنیا  ۀمه  و  میاهتفرگ . هرخـسم  هب  ار  دوخ  ام  هک  دـید  یهاوخ  يرگنب  کین  رگا  و  میداد ، ماجنا  دوخ  راگدرورپ 
یتلاح دوش  يراج  شمـشچ  زا  کشا  لاقثم  مهد  کی  دـیرگب و  ادـخ  فوخ  زا  یتعاس  رگا  لهاج  دارفا  زا  نم  لاثما  نم و  هکنیا  تسا و 

مه بش  کی  يرادهدنز  بش  ءایحا و  رگا  تسا و  هدش  مهرتدایز  هکلب  و  هدومن ، ادا  دوخ ، رب  ار  ادخ  رکش  قح  ایوگ  هک  دنیبیم  دوخ  رد 
يرگید زیچ  لهج  رورغ و  تارثا  زج  تسه  راکبلط  ادخ  زا  مه  يزیچ  ایوگ  هک  دنکیم  تکرح  همشرک  زان و  اب  نانچنآ  دوش  هفاضا  نیاب 

ۀمه اب  هک  ینیبب  و  ینک ، هسیاقم  دوخ  لاح  اب  شاهیرگ  لاس  لهچ  و  دـهز ، اهتدابع و  نآ  اب  ار  راوگرزب  نیا  لاح  هک  تسیابیم  و  تسین ،
لباقم رد  نیا  یئامن ، رپ  نم  زا  ار  منهج  تاقبط  ینادرگ و  بذعم  قیالخ  ۀـمه  باذـع  هب  ارم  رگا  هک  دـیامرفیم : ترـضح  نآ  زاب  اهنیا 

. دوب دهاوخ  كدنا  متسه  نآ  قحتسم  هک  یتبوقع 
لالج زع  وا و  هجو  مرک  راوازس  هک  یئانث  دمح و  مهنآ  تسا ، راگدرورپ  نآ  زا  ءانث  دمح و  تسا و  رون  ةدننیرفآ  هک  یئادخ  تسا  هزنم 

يدورد داب  نانآ  رب  ادـخ  دورد  داهن و  تنم  ام  رب  اهنآ  تیالو  تفرعمب و  اهنیا و  شنیرفآب  هک  وا  تسا ، كاـنبات  راونا  نیا  شنیرفآ  رد  وا 
. تسا وا  لامک  دوج و  ضیف  لامج و  رون  و  وا ، هجو  مرک  ۀتسیاش  هک 

نانیا ۀطـساوب  دنادرگ و  رود  ام  زا  ار  رورغ  لهج و  لابو  رزو  و  درذگ ، رد  ام  زا  نانیا  تعافـش  هب  دوخ و  تمحرب  هک  میهاوخیم  وا  زا  و 
نایملاع راگدرورپ  هّللا  نآ  زا  انث  دمح و  دنک و  نامتیاده  میقتسم  طارـص  هب  و  دنادرگ ، جراخ  رون  يوسب  اهیکیرات  زا  دوخ  نذا  هب  ار  ام 

. تسا
فیطلت  رد  دزیخیم  اپب  هک  بش  زامن  يارب  ناسنا  هک  تسا  راوازس  و 

 486 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
، توکس و  وا ، هیلامج  ءامـسا  هب  ار  راگدرورپ  ندناوخ  اعد و  هآ و  هلان و  يراز و  هیرگ و  زا  دناوتیم  هک  يوحن  رهب  دنک و  یعـس  تبقارم 
: دـیوگب دزادرپب و  تاجانم  هب  دوخ  يادـخ  اب  و  دـشخبب ، ققحت  ار  اـنعم  نیا  نتفر  ورف  دوخ  رد  ندـنکفا و  ریزب  رـس  و  نامـسآ ، هب  هاـگن  و 

هنوگچ نم  اب  تشحو  يارـس  نآ  رد  و  تسا ، هنوگچ  نم  هب  تبـسن  ترظن  كاخ  ةرک  نیا  نانکاس  نیب  هک  منادـیمن  نم  ياقآ  يا  اهلاراب ،
رد ار  دوخ  و  دـنک ، رارکت  ار  تـالمج  نیا  و  یئوگیم ، هچ  نم  ياـعد  خـساپ  رد  هک  متـسنادیم  شاـک  نم  يـالوم  درک ، یهاوخ  راـتفر 

« هن  » نیا نتفگ  و  هن ؟ یئوگیم  مه  زاب  ایآ  دیوگب  شیالوم  هب  باطخ  دعب  تسا و  وا  رضحم  رد  ایوگ  هکنانچ  دنیبب  لاعتم  دنوادخ  رضحم 
. دشاب رتنیگنس  اههوک  زا  شیارب 

رـضحم زا  ندش  هدنار  نیا  زا  هک  یتلذ  يراوخ و  رد  دعب  یگراچیب  نیا  زا  ياو  و  نم ، رب  ياو  نم  رب  ياو  سپ  هن  یئوگب  رگا  دیوگب ، دعب 
زا کـی  ره  رب  ندرک  هحون  هب  سپـس  دزادرپـب ، رکفت  هب  دوخ  ندـب  بلق و  حور و  لـقع و  رد  نآ  راـثآ  دوشیم و  شریگناـبیرگ  دـنوادخ 

فرـش رون و  ماـقم  زا  دـنارب و  دوخ  زا  ار  وا  مراـگدرورپ  هک  رگا  لـقع  نیا  رب  ياو  دـیوگب ، دوش و  لوغـشم  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهنیا 
ناگزیکاپ اب  ترواجم  زا  و  ددرگ ، بضغ  گس  مداخ  و  توهش ، كوخ  عیطم  و  سوه ، اوه و  ةدنب  ددرگ و  رود  نیکمت  ۀبترم  و  روضح ،

زاب هلیح  یسیلبا  و  رگهنتف ، یناطیش  هتـشگ و  خسم  دوخ  تقیقح  زا  تروص ، نیا - رد  دوش ، مورحم  راگدرورپ  هب  یکیدزن  زا  و  بوجحم ،
رگا نم  حور  رب  ياو  دیوگب  و  دمآ ، دهاوخ  شرـس  رب  هچ  دوش  هدنار  یبوبر  هاگراب  زا  رگا  هک  دزادرپب  دوخ  حور  هب  دعب  تشگ ، دـهاوخ 

، درط سنا  سلجم  روضح  زا  و  مورحم ، سدق  زعب  قلعت  زا  و  عنم ، يدنوادخ  راوج  زا 
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. ددرگ نیرق  نیطایش  اب  دنیزگ و  ياج  نیجس  تاکرد  رد  و  هتشگ ، بوجحم  نییلع  ۀبترم  هب  دورو  زا  و 
نابرهم دنوادخ  تبحم  زا  و  عنم ، ادـخ  دای  زا  رگا  نم  بلق  لثم  یبلق  رب  ياو  يا  دـیوگب  دـنک و  هحون  وا  رب  دزادرپب و  دوخ  بلق  هب  سپس 

هک دبـسچب  نیمزب  دتفیب و  وا  ماد  رد  و  هتـشگ ، وا  تبحم  يادیـش  هدش و  تسپ  يایند  نیا  قشاع  و  دـنک ، ناطیـش  ياوه  و  هتـشگ ، مورحم 
دای زا  ار  ادـخ  دای  هتـشگ و  هایـس  یـصاعم  تملظ  زا  هجیتن  رد  درک ، دـهاوخ  سراپ  وت  رب  ینک  وا  گنهآ  رگا  هک  تسا  گس  لـثم  شلثم 

یقاب وا  يارب  رگید  یصالخ  هار  و  دش ، دهاوخ  هدز  وا  رب  رهم  و  تشگ ، دهاوخ  ساوسو  راتفرگ  شناد  ملع و  بسک  ياجب  و  درب ، دهاوخ 
بـضغ رگا  دوب  یهاوخ  هنوگچ  رـس  يا  دیوگب ، هداد و  رارق  بطاخم  ار  شرـس  ادتبا  دـیرگب  شندـب  ءزج  ءزج  رب  سپـس  دـنام ، دـهاوخن 
تاهرهچ هکنیا  ای  دنادرگ  خسم  ار  وت  ینومیم  ای  كوخ و  رـس  هب  دنک و  باذع  ار  وت  دهاوخب  ایند  نیا  رد  دریگب و  ار  وت  نامحر  دـنوادخ 

ای و  دریگب ، وت  زا  ار  وت  یئایوگ  اـی  و  یئاونـش ، اـی  یئاـنیب  هکنیا  اـی  دزاـس ، حـضتفم  اوسر و  ار  وت  ناـیملاع  ۀـمه  نیب  هدـینادرگ و  هایـس  ار 
رد هنوگنیدـب  ار  نانآ  دومن و  بضغ  اهنآ  رب  دـنوادخ  هک  دـندوب  ناراکهانگ  زا  يرایـسب  هک  ياهدینـشن  اـیآ  دـنادرگ ، تشز  ار  تاهرهچ 

تلاح و  دومن ، هناور  ار  اهنآ  خزود  شتآ  هب  دـعب  و  دـینازوس ، ار  اهنآ  ایند  نیمه  رد  هک  داتـسرف  یـشتآ  هکنیا  ای  دومن ، باذـع  ایند  نیمه 
بحاص نالا  هکنآ  يا  دوب ، دـهاوخ  رتکاندرد  بتارمب  باذـع  نآ  هک  يوش  راتفرگ  یهلا  باذـعب  گرم  زا  سپ  رگا  دوب  دـهاوخ  هنوگچ 

ایند نیا  زا  ار  تاهرهب  هک  هاـگنآ  هک  يروآیمن  رظن  رد  روگ  رد  ار  ندـب  یگدیـسوپ  ربـق و  لاوـحا  اـیآ  يریبدـت  يأر  تریـصب و  لـقع و 
هک  تسا  دوز  یتفرگ 
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و فیظن ، رظنم  نیا  ددرگ و  يراـج  تیاـههنوگ  رب  مشچ  ياههقدـح  دـنوش و  لـخاد  تاینیب  رد  اـهمرک  و  دروخب ، ار  وت  تشوگ  كاـخ 

هنیئآ رد  دوخ  سپ  دزیمآ ، رد  مه  اب  نوخ  كرچ و  و  دزیر ، كاخ  رب  تتروص  تشوگ  دوش و  لدـبم  ياهدـیدنگ  ۀـفیج  هب  فیطل ، لامج 
ترخآ باذـع  هجوتم  ار  ترکف  نانع  دـعب  و  ریگ ، دـنپ  هنایم  نیا  زا  و  روآ ، رظن  رد  مه  ار  تـالاح  نآ  و  رگنب ، ار  تتروص  لاـمج  تلقع 

هب و  دیآ ، شوجب  تسا  اهنآ  ياهمکش  رد  هک  هچنآ  دنزیر  اهنآ  رس  رب  شوج  بآ  نوچ  هنوگچ  هک  شیدنیب  شیاهباذع  خزودب و  و  امن ؟
رویز و  رایـسب ، نآ  يدوگ  و  دـیدش ، شترارح  هک  دـنوشیم  هدـنکفا  یـشتآ  رد  ناراکهانگ  هک  نادـب  و  شیدـنیب ، نینهآ  ياـهکتپ  نآ 

. تسا نوخ  كرچ و  و  شوج ، بآ  شبارش  و  نینهآ ، ياههریجنز  نآ  تالآ 
دهاوخ شرـس  رب  هچ  دشاب  باذع  لها  زا  رگا  هک  دروآ  دایب  و  دیرگب ، دـنک و  هحون  يرگید  زا  سپ  یکی  شندـب  ءزج  ءزج  رب  هصالخ  و 

ماما زا  يرهز  هک  ار  هچنآ  اهبـش  زا  یـضعب  رد  تساوخ  رگا  و  دیرگب . دوخ  ندـب  ياضعا  زا  وضع  کی  رب  بش  ره  تساوخ  رگا  و  دـمآ ،
دوخ يراسمرـش  ءایح و  رب  هیرگ  هحون و و  هب  ار  یبش  دناوخب و  هدومن  تیاور  رعـش  رثن و  هب  دوخ  رب  ۀـیرگ  هحون و  زا  مالّـسلا  هیلع  داجس 

ینامرفان همه  نیا  لباقم  رد  وا  يراـبدرب  ملح و  رد  دروآ و  رظن  رد  دوخ  هب  تبـسن  ار  دـنوادخ  ياـهتمعن  ادـتبا  سپ  دـهدیم ، صاـصتخا 
لیلج راگدرورپ  نیا  هب  تبسن  ار  دوخ  رادرک  راتفر و  دعب  دشیدنیب  دوخ  سنا  سلجم  تولخ و  هب  شاهدنب  توعد  رد  ار  وا  فطل  و  دوخ ،

تیاـنع و فـطل و  همه  نیا  رب  سپـس  و  دـشیدنیب ، دادیم  ماـجنا  تاـمارک  همه  نیا  لاـبق  رد  تسیاـبیم  وا  هک  هچنآ  رد  و  دروآ ، رطاـخب 
هحون  هب  دوخ  فرط  زا  یساپسان  یئایحیب و  همه  نیا  و  راگدرورپ ، فرط  زا  يراوگرزب 
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راـبج و  ناـهاشداپ ، هاـشداپ  نم و  معنم  اـقآ و  راـگدرورپ و  نیا  تحاـضف ، نیا  زا  ياو  یئاـیحیب ، نیا  زا  ياو  دـیوگب  دزادرپـب و  هیرگ  و 
کلم وا  هکیلاـح  رد  دـناوخیم  ارف  دوخ  اـب  سنا  تسلاـجم و  هب  دـنکیم و  توعد  دوخ  داـی  هب  ارم  ناراوگرزب  نیرتراوـگرزب  و  هرباـبج ،

نم هکیلاح  رد  منزیم  زاب  رـس  یمظع ، تمارک  نیا  لوبق  زا  نم  و  تسا ، نامـسآ  نیمز و  دـنوادخ  و  نازاـینیب ، نیرتزاـینیب  و  كولملا ،
و وا ، تایح  هب  هدـنز  و  وا ، تیاـنعب  دوجوم  و  وا ، ياـهتمعن  نوهرم  و  ضحم ، رقف  هکلب  زیچیب ، ریقف و  تهج  ره  زا  و  نـالیلذ ، نیرتلـیلذ 

. متسه وا  تمدخ  رد  یناج  رصقم و  و  وا ، ياهتمعن  هب  هدش  هداد  يزور 

( يزیربت یکلم   ) هالصلا www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


ارم دوخ  تفرعمب  و  تشاد ، هدیـشوپ  ارم  بویع  هداد و  تلهم  ارم  وا  هکنآ  لاح  و  دـمآیم ؟ نم  رـس  رب  هچ  دوبن  وا  يرابدرب  ملح و  رگا  و 
دوخب یکیدزن  برقت و  هار  و  تخاس ، راومه  میارب  ار  دوخ  تمارک  هب  یبایتسد  هار  و  دومن ، تیادـه  ارم  دوخ  تعاط  هار  هب  دومن و  مارکا 

وا و تمارک  سلجم  روضح  يارب  و  دـمآ ، رب  نم  یئوجلد  یپ  رد  تشاد  ینازرا  نم  رب  هک  یپ  رد  یپ  ياهتمعن  اب  و  دومن ، هداـمآ  میارب  ار 
رگید و تمعن  ریغ  یتمعن  هب  هار  نیا  رد  و  دومن ، نم  توعد  رومأـم  ار  شناگدـنب  نیرتبوبحم  و  قلخ ، نیرتیمارگ  وا ، تاـجانم  اـب  سنا 

نیا لابق  رد  نم  اما  هداتسرف  نم  توعد  يارب  ار  ياهتـشرف  بش  ره  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  هکلب  دومنن  تعانق  رگید  تامارک  قوف  یتمارک 
دوـشیم وا  بضغ  مشخ و  بجوـم  هک  هچنآ  ماـجنا  رب  و  متخادرپ ، يراـتفر  دـب - هـب  و  مدوـمن ، برد  هئاـسا  ناـسحا ، يراوـگرزب و  هـمه 

مه ار  دوخ  زاب  اهنیا  ۀمه  اب  متخادرپ و  وا  تیصعم  هب  مدوب ، هتسشن  وا  تمعن  ناوخ  رب  و  مدروخیم ، وا  يزور  هکنیا  اب  و  متشگ ، صیرح 
راکبلط  وا  زا 

 490 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
انا متسه ، ناما  رد  تیانج  مرج و  همه  نیا  صاصق  زا  و  نمیا ، وا  باذع  زا  ایوگ  هک  ياهنوگب  مدیبلطیم ، وا  زا  ار  متامهم  ماجنا  هتسناد و 

تحاضف و هچ  و  یئایحیب ، هچ  نیا  تسا . گرزب  تخـس و  شباقع  و  نیگنـس ، شلابو  رزو و  هک  تیـصعم ، نیا  زا  نوعجار  هیلإ  انا  هّلل و 
یلو متـشاد ، ناهنپ  ار  نآ  دارفا  نیرتکچوک  زا  مدـش  یهانگ  بکترم  هاگ  ره  هک  یئاـفویب  یمرـشیب و  نیا  زا  ياو  و  تسا ، یئاوسر  هچ 

. تسا نم  اب  وا  متسنادیم  هک  یلاح  رد  مدومنن  ار  وا  روضح  ۀظحالم 
يا مدومنن ، وا  نتـشاد  هدیـشوپ  رتس و  نیا  تاعارم  زاب  یلو  تخاسن ، اوسر  ارم  تشاد و  هدیـشوپ  ارم  ناهانگ  دوخ  يراوگرزب  فطلب و  وا 

رایـسب هکیلاح  رد  منیـشنب ، وا  اب  يوگتفگ  تاجانم و  هب  ینابز  هچ  اب  و  منک ، تاقالم  ار  وا  مهاوخیم  یئور  هچ  اـب  یمرـشیب ، نیا  زا  ياو 
زاینیب وا  هکیلاح  رد  زاب  داد و  مباوج  وا  مدناوخ و  ار  وا  مدزیم  اپ  تسد و  هانگ  بادرگ  رد  هکیلاح  رد  و  متـسکش ، اهدنگوس  اهدـهع و 

. مدینادرگ يور  نم  یلو  دروآ  نم  يوس  ور  مدومنن و  تباجا  ار  وا  نم  یلو  دناوخ  ارم  دوب  نم  زا 
یئاوسر نیا  زا  دیاب  سپ  مدروآ ، مهارف  دوخ  يارب  هک  دوب  یـشنزرس  هچ  نیا  و  مدرک ، هک  دوب  یتئرج  هچ  نیا  یئایحیب ، نیا  زا  ياو  سپ 

وت ماقتنا  لباقم  رد  یتوق  وت و  باذـع  رب  تقاط  ارم  رگا  هک  نم  ياقآ  الوم و  يا  دـنگوس  تلالج  تزع و  هب  درب . هانپ  ادـخ  هب  تحاـضف  و 
رب هک  تامارک  همه  نیا  زا  سپ  هنوگچ  هک  مدیبلطیم  ار  دوخ  باقع  باذع و  هکلب  مدشیمن  راتساوخ  ار  تشـشخب  وفع و  زگره  دوبیم 

يور وت  زا  فـطل  همه  نیا  زا  سپ  هدوـمن و  ضارعا  وا  يدوـمن ، وا  يوـس  ور  وـت  هکنیا  اـب  و  دوـمن ، وـت  تیـصعم  زاـب  یتـشاد ، ینازرا  وا 
هّللا  ناحبس  و  نابرهم ، راگدرورپ  نیا  تسا  هزنم  دینادرگرب ،

 491 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
ار هبوت  باـب  تسپ ، ناـیغاط  هیاـمورف و  ناراـکهانگ  زا  نم  لاـثما  نم و  يارب  زاـب  اـهنیا  ۀـمه  اـب  هک  فـطل ، همه  نیا  ملح و  همه  نیا  زا 

ربارب نیدنچ  هب  نآ  لیدبت  و  ناهانگ ، وفع  و  لوبق ، ةدـعو  ناگدـننک  هبوت  يارب  و  هدومنن ، عنم  دوخ  راوج  هب  تشگزاب  زا  ار  ام  و  هدوشگ ،
. تسا هداد  تانسح  زا  نآ 

ترـسح و ات  دروآ  نابز  رب  دـشیدنیب و  وا  هب  تبـسن  راگدرورپ  تاـمارک  و  دوخ ، ناـهانگ  تاـیانج و  راـهظا  رد  هک  تسیاـبیم  هصـالخ  و 
. دوش عقاو  رثؤم  وا  تمارک  لومش  راگدرورپ و  تمحر  لوزن  رد  و  دوش ، نوزفا  شاهیرگ 

مهیلع نیموصعم  زا  تما  نارادـساپ  و  بش ، نآ  ناـنابهگن  هب  بش  ره  رخآ  رد  هک  هک  تسنیا  تشاد  هجوت  نادـب  دـیاب  هک  يرگید  بلطم 
هب ار  شناهانگ  و  دریذپب ، ار  وا  دنوادخ  ات  دندرگ  وا  عیفش  راگدرورپ  دزن  هک  دهاوخب  نانآ  زا  دهد و  مالس  اهنآ  رب  دوش و  لسوتم  مالّسلا 

ار وا  دوش و  یـضار  وا  زا  هک  دـنهاوخب  دـنوادخ  زا  و  دـهد ، رارق  اهنآ  تاعد  بزح و  نایعیـش و  ةرمز  رد  ار  وا  و  دـیامن ، لدـبم  تانـسح 
. دهد رارق  ار  وا  اهنآ  نیقباس  ءایلوا  برقم و  نایعیش  زا  و  دزاس ، قحلم  اهنآب  دریذپب و 
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[ رگیدکی هب  تبسن  نیمومأم  ماما و  ۀفیظو  تعامج و  زامن  باب  رد  ]

كرت زا  یهن  نآ و  هب  بیغرت  تعامج و  زامن  ةرابرد  هک  تسا  تعامج  دوش  هجوت  نادـب  دـیاب  زاـمن  باـب  رد  هک  يرگید  مهم  روما  زا  و 
بتک هب  دـیاب  تسا  بلطم  نیا  لیـصفت  ناهاوخ  سک  ره  هک  تسا  هدیـسر  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  يدایز  تاـیاور  راـبخا و  نآ 

. منکیم هراشا  تایاور  نآ  زا  یضعب  هب  نآ  عیرشت  رس  هب  هراشا  زا  سپ  نم  و  دنک ، هعجارم  رابخا 
زا  يرایسب  دئاوف  داحتا  نیا  يارب  و  تسا ، ادخ  رما  رد  نینمؤم  بولق  داحتا  تعامج ، زامن  عیرشت  رد  یلصا  تمکح  هک  میوگیم  سپ 
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بلج و  هّللا ، یلإ  ریـس  رد  اـهنآ  توق  و  سوـفن ، لـیمکت  رد  تعاـمج  زاـمن  نیا  زا  هتـشذگ  دـشابیم ، نآ  ریغ  نیملـسم و  مالـسا و  توـق 
يارب اهنآ  داحتا  عامتجا و  رگا  صوصخب  دوش  اهنآ  زا  یکی  لاـح  لـماش  یلاـعت  قح  تمحر  رگا  اریز  تسا ، رثؤم  رایـسب  یهلا  تاـضویف 

لاصتا لثم  بولق ، عامتجا  لثم  و  دنـشابن ، تمحر  نآ  قحتـسم  نارگید  هچ  رگ  تفرگ ، دهاوخ  ارف  ار  اهنآ  ۀمه  دشاب ، ادخ  هار  رد  ادخ و 
كدـنا هب  رگید  هک  دوش  یمرک  هدـش و  جراخ  لـیلق  بآ  تروص  زا  دـنوش  لـصتم  رگیدـکیب  نوچ  هک  تسا ، رگیدـکیب  لـیلق  ياـهبآ 

لثم تعامج  زامن  نینچ  مه  تسا . یفیطل  هجو  فیرـش و  رـس  تفرعم  ملع  رد  انعم  نیا  يارب  و  دـهدیمن ، تسد  زا  ار  شتراـهط  یتساـجن 
يرگید دارفا  و  دنـشاب ، اراد  ار  زاـمن  لاـمک  تلیـضف و  طیارـش  زا  یـضعب  نارازگ  زاـمن - زا  یـضعب  هک  مینک  ضرف  رگا  تسا  ادارف  زاـمن 

هدمع و  دریذپیم ، يرگید ، هجوت  رطاخب  هدوب  طیارش  نآ  دقاف  هک  ار  کی  ره  زامن  زا  تمسق  نآ  میرک  دنوادخ  ار ، رگید  طیارش  یـضعب 
نینمؤم و بولق  داحتا  رما  تیوقت  رد  هک  تسا  بجاو  هدـنب  رب  تبقارم  مکح  هب  نیا  ربانب  میتشاد . ناـیب  ادـتبا  رد  هک  دوب  یتهج  ود  ناـمه 

تیناحور تشگ و  دـهاوخ  رتشیب  يرگید  رون  زا  کی  ره  رثأت  ددرگ ، رتدایز  افـص  رتشیب و  داحتا  هچ  ره  هک  ارچ  دـشاب ، اشوک  اهنآ  ءافص 
رب ار  نارگید  ای  هدومن و  تاساوم  نارگید  اب  هک  ار  یناسک  و  هدومن ، هغلابم  ردقچ  هراب  نیا  رد  سدقم  عرش  هک  نیبب  و  دش ، دهاوخ  رتشیب 
هچ و  دناهدش ، شیاتـس  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  رد  هزادنا  هچ  دنـشاب ، هتـشاد  نآب  زاین  دوخ  هچ  رگ  دـنرادب  مدـقم  دوخ 

قح  رب  ار  دوخ  اعقاو  ناسنا  رگا  هکیئاج  ات  تسا  هدومن  شرافس  هدیرب  اهنآ  زا  هکنآ  اب  هطبار  دیدجت  هب  ار  ناناملسم  هزادنا 
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ار غورد  نانمؤم  نیب  حالـصا  يارب  سدـقم  عرـش  دـنادب و  قحم  ار  فرط  و  قحم ، ریغ  ار  دوخ  تسیاـبیم  يردارب  ظـفح  رطاـخب  دـنادیم 
ینمؤم ردارب  زا  ار  دوخ  روما  دیابن  هک  هداد  روتسد  نانآ  هب  هدومن و  توعد  رگیدکی  اب  تیمیمص  افص و  هب  ار  نینمؤم  و  هتسناد ، بحتـسم 

رد تیمیمـص ، افـص و  لامک و  نآ  اب  و  دوشیم ، بولق  نیب  فالتخا  ثعاـب  دوخ  نیا  اریز  دـنراد  هگن  یفخم  تسا  اـهنآ  داـمتعا  دروم  هک 
لمع نیا  يارب  یئاهـشاداپ  هچ  نیبب  رگنب و  هدیـسر  لمع  نیا  تلیـضف  ادـخ و  هار  رد  تبحم  ۀـنیمز  رد  هک  یتایاور  هب  زاـب  و  تسا ، داـضت 

. مینک ياهراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  اجب  دزاسیم و  ناریح  ار  لقع  هک  هدش  ررقم 
ياهتـسد نیب  ار  دوخ  تسد  دنوادخ  دننک  هحفاصم  دنـسرب و  رگیدـکیب  نوچ  نینمؤم  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  رد 

. دیامنیم دشاب  رتشیب  شیتسود  تبحم و  يرگید  هب  تبسن  هک  ود  نآ  زا  مادک  رهب  ار  دوخ  يور  دنکیم و  لخاد  نانآ 
یقتم رایسب  يدرف  رایسب و  لئاضف  لها  یکی  هک  نمؤم  رفن  ود  رگا  هکنیا  نآ  دراد و  رب  رد  یفیرظ  ۀتکن  امن  لمأت  تیاور  نیا  رد  میوگیم 

تیصعم لها  هکنآ  هک  میراذگب  نیا  رب  ار  ضرف  رگا  دننک ، هحفاصم  مه  اب  دنسرب و  رگیدکیب  تسا  هانگ  تیصعم و  لها  يرگید  تسا و 
نیا فرطب  ار  دوـخ  يور  دـنوادخ  درادـب ، تسود  دراد  تسود  ار  یـصاع  نـیا  یقتم  نآ  هـک  هزادـنا  نآ  زا  شیب  ار  یقتم  درف  نآ  تـسا 
نیا يایوگ  هکلب  تسا ، رتشیب  شریثأت  لیاضف  ۀمه  زا  ادـخ ، هار  رد  تبحم  هک  تسا  تقیقح  نیا  زا  فشاک  نیا  و  دومن ، دـهاوخ  یـصاع 

يرما  نیا  هک  دنگوس  مدوخ  ناجب  و  تسا ، مدع  نوچ  مه  تلیضف  نیا  هب  ۀبسنلاب  رگید  لیاضف  هک  تسا  تقیقح 
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. تسین نآ  شزرا  ردق و  كرد  ناوت  ار  یسک  هک  تسا  میظع  سب 
شیپ رد  شرع و  تسار  تمـس  زا  تسا  یناگدیرفآ  ادخ  يارب  دومرف  هک  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  قداص و  ماما  زا  هدش  تیاور  زاب  و 
دومرف دنتـسه ، یناسک  هچ  نانیا  دش  لاؤس  تسا ، رتینارون  دیـشروخ  زا  و  رتدیفـس ، فرب  زا  اهنآ  ياهتروص  هک  ادخ  تسار  تمـس  ور و 

. تسا يدنوادخ  لالج  هار  رد  اهنآ  یتسود  تبحم و  هک  دنتسه  یناسک 
رب تمایق  زور  دـشاب  ادـخ  هار  رد  ناشیتسود  تبحم و  هک  یناسک  دومرف  ادـخ  لوسر  دومرف  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

، تسا تسار  تسد  وا  تسد  ود  ره  و  دنتسه ، یلاعت  قح - ترضح  تسار  تمس  رد  يدنوادخ و  شرع  ۀیاس  رد  زبس و  دجربز  زا  ینیمز 
مدرم دروخیم  هطبغ  اهنآ  ماقم  هب  لسرم  یبن  ره  برقم و  کلم  ره  و  تسا ، يدیفـس  لامک  رد  و  رتینارون ، دیـشروخ  زا  اـهنآ  ياـهتروص 

. تسا هدوب  ادخ  يارب  ادخ و  هار  رد  اهنآ  تبحم  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دوشیم  هتفگ  دنتسه  یناسک  هچ  نانیا  دنسرپیم 
راـختفا وا  دوجوب  دوخ  ۀـکئالم  هب  دـنوادخ  دورب  شنمؤم  ردارب  تراـیزب  ادـخ  رطاـخب  سک  ره  دومرف  هک  هدـش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  و 

هب وا  اب  نوچ  و  وت ، نتفر  یـشم و  نیا  تسا  هزیکاپ  ياهزیکاپ و  هک  دـهدیم ، ادـن  نامـسآ  زا  ياهتـشرف  دـنک  تاقالم  ار  وا  نوچ  دـیامنیم 
هار رد  اشوک و  نم  تعاط  هار  رد  اهنآ  مامت  هک  ربمایپ  داتفه  لمع  تسا  وا  يارب  دیوگیم  هتشرف  ود  نآ  هب  باطخ  دنوادخ  دزادرپب  نخس 
هک زور  نآ  رد  هک  ار  امـش  مریگیم  هاوگ  هک  دـسریم  باـطخ  دزادرپـب  حازم  هدـنخ و  هب  وا  اـب  نوـچ  تسا ، هتخیر  نیمز  رب  ناـشنوخ  نم 

یئاهتروص  و  دیفس ، یئاهتروص 
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راوگرزب هکئـالم  زا  نآ  ناکـس  تشهب و  ناـنابهگن  هب  دـنوادخ  دزادرپـب  ندروخ  اذـغ  هب  وا  اـب  نوچ  و  منادرگ ، نادـنخ  ار  وا  تسا  هاـیس 
مـشخب تمارک  مئایربک  لالج و  رون و  هب  رظن  هب  تمایق  رد  ار  وا  نم  هک  ار  ماهکئالم  نانابهگن و  ناگدنب و  امـش  مریگیم  هاوگ  دیوگیم 

وا تعافـش  مزاـسیم و  شدونـشخ  و  مهدـیم ، شـشاداپ  منادرگیم و  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  وا  هک  متـسه  نم  هک  ار  امـش  مریگیم  هاوـگ  و 
. منکیم

زامن رد  هک  شاب  بظاوم  سپ  تشگ  مولعم  تیارب  انعم  نیا  هاگ  ره  و  شیدـنیب ، یکدـنا  هدـش  نایب  هک  یـشاداپ  نیا  رد  تیاور و  نیا  رد 
وت عیفـش  وا  هک  هدـمآ  تایاور  رد  هک  تعامج  ماما  هب  تبـسن  صوصخب  دـشاب  فاص  نیمومأم  رگید  تعاـمج و  ماـما  اـب  تبلق  تعاـمج 

نادب تیاور  نیا  رد  هک  یملاع  يانعم  رد  هیلفن  حرش  رد  هیلع  هّللا  ۀمحر  دیهـش  اذل  و  ینادرگیم ، دوخ  عیفـش  ار  یـسک  هچ  نیبب  و  تسا ،
: دیوگیم دنک ، رازگرب  یملاع  تماما  هب  ار  زامن  سک  ره  دیامرفیم  موصعم  هدش و  هراشا 

تامدقم زا  تسا  وا  رب  فقوتم  زامن  تحص  هک  هچنآ  وا و  ربمغیپ  تنس  وا و  باتکب  ادخ و  هب  ملاع  هک  تسا  یسک  اجنیا  رد  ملاع  زا  دارم 
: دیوگیم شمالک  رخآ  رد  و  دـشاب ، نآ  هب  لمع  مولع و  نیا  يریگ  راکب  اب  سفن ، ۀـیکزت  و  بلق ، ریهطت  تیفیک  هب  ملاع  و  روما ، رگید  و 
ار شـسفن  كاپ و  ار  شبلق  هک  یماما  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  و  تسا ، يرخآ  نیمه  ددرگیم  تشهب  ادخب و  برق  بجوم  هک  یملع  و 

. دومن هزیکاپ  بذهم و 
ۀتـشر هک  یهلا  تبحم  نامه  رطاخب  نینمؤمب ، تبـسن  مه  وا  تشاد و  دهاوخ  تسود  ار  وا  دسانـشب  ار  یـسک  نینچ  هک  سک  ره  هلاحم  ال 

دنرادیم  تسود  ار  وا  نانآ  هکنآ  زا  شیب  نانآ  هب  و  نابرهم ، تسا ، اهنآ  وا و  نیب  دنویپ 
 496 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

دناهدومن ادـتقا  واـب  هک  ینینمؤم  ياـهلد  مه  و  فاـص ، دناهداتـسیا  زاـمن  هب  وا  اـب  هک  ینینمؤم  هب  تبـسن  وا  بلق  مه  هجیتن  رد  دراد  تبحم 
رد دنتسه ، لدبحاص  افص و  اب  نامدرم  زا  ابلاغ  یماما  نینچ  باحـصا  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  و  دوب ، دهاوخ  افـص  لامک  رد  وا  هب  تبـسن 

تروصب اهنت  هک  دوب  یتعامج  رگا  اما  دوب و  دـهاوخ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دارم  قفو  رب  و  یهلا ، یعامتجا  زامن  رد  اـهنآ  عاـمتجا  هجیتن 
اهنآ زا  کی  ره  و  دوب ، اهنآ  رد  ینمـشد  توادع و  هکلب  و  رگیدکی ، اب  فلاخم  اهنآ  ياهلد  و  دندوب ، هدومن  عامتجا  رگیدـکی  اب  یگلمج 
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نامگ دشاب ، مومأم  ماما و  نیب  انعم  نیا  رگا  صوصخب  دزرو ، دسح  هتـشاد  ینازرا  وا  رب  ادـخ  هک  یئاهتمعن  هب  تبـسن  و  يرگید ، هاوخدـب 
تادابع رد  هدمع  هک  ارچ  دشاب ، هتـشاد  یـشزرا  تلیـضف و  ادـخ  دزن  عامتجا  نیا  و  دـشاب ، یئافـص  رون و  یتعامج  نینچ  رد  هک  منکیمن 
یکدنا زج  تشاذگن ، ياجب  دوخ  زا  بلق  رد  يرثا  هک  یتدابع  دـنادرگ و  ینارون  ار  بلق  و  دراذـگ ، ياج  رب  یتبثم  رثا  لد  رد  هک  تسنیا 

. داد دهاوخن  ياهجیتن  تسا  مدع  اب  يواسم  شدوجو  هک 
ار نانآ  ادخ  هک  ام  نایعیش  رگا  هک  تسا  هدمآ  هتشون  هیلع  هّللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  هب  هادف  انحاورا  ام  ماما  هک  ياهمان  رد  جاجتحا  باتک  رد 

تکرب زا  دندومنیم  افو  هدش  هتفرگ  نانآ  زا  هک  يدـهع  نیا  هب  دـنتخاسیم و  عمتجم  مه  اب  ار  ناشیاهلد  درادـب  قفوم  دوخ  تعاط  هار  رد 
. داتفایمن ریخأتب  رادید  نیا  دندشیمن و  مورحم  ام  رادید 

ار دوخ  ياهرـس  و  دـینکیم ، هاتوک  ار  دوخ  ياهنهاریپ  دیـشارتیم و  ار  دوخ  ياهرـس  ایند ، ناگدـنب  يا  تسا ، هدومرف  یـسیع  ترـضح  و 
. دیریگیمنرب دوخ  ياهلد  زا  راگنز  هنیک و  یلو  دینکفایم ، نیئاپ 

________________________________________

 - نارهت يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  دـلج ، کی  رد  يزیربت ،) یکلم   ) ةالـصلا رارـسأ  اـضر ، هداز ، بجر  مجرتم : داوج -  ازریم  یکلم  يزیربت ،
1420 ه ق مراهچ ، ناریا ،
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ياهـشوگ و  دـینک ، هاتوک  مارح  بسک  زا  ار  دوخ  ياهنخان  يوگب  هک  دومرف  یـسیع  ترـضح  هب  باطخ  دـنوادخ  هک  هدـش  تیاور  زاب  و 
. تسین يراک  امش  ياهتروص  اب  ارم  هک  دیئامن ، نم  هجوتم  ار  دوخ  ياهلد  و  دیریگب ، رگیدکی ، یئوگدب  مانشد و  ندینش  زا  ار  دوخ 

اب ادـخ  هار  رد  اهنآ  ياهلد  هک  یتعامج  اب  هک  تفای  قیفوت  یـسک  رگا  سپ  تسا ، بولق  عاـمتجا  تسا  مهم  هچنآ  هکنیا  مـالک  ۀـصالخ  و 
اما و  دشاب ، راودیما  هدش  دراو  تعامج  زامن  تلیـضف  رد  تایاور  رابخا و  رد  هک  ار  هچنآ  دـنهاوخب  تعامج  زامن  تسا  عمتجم  رگیدـکی 
نآ دنوادخ  هک  دشاب  هتـشاد  دیما  دـعب  و  تسه ، دـسح  هنیک و  ینمـشد و  نآ  دارفا  نیب  هک  دـنکیم  تکرـش  یتعامج  زامن  رد  هک  یـسک 

ءاجر يراودیما و  نیا  تسین و  شیب  يرورغ  وزرآ  نیا  هک  دنادب  دنک ، تیانع  واب  هدش  نایب  تعامج  زامن  يارب  رابخا  رد  هک  ار  یئاهباوث 
. تسناد دوخ  بیرف  وزرآ و  ار  نآ  دیاب  هکلب  تسین ،

رد تفای ، یهاوخ  رد  میتشاد  نایب  ام  هک  ار  یتقیقح  نیا  يرگنب ، هدیسر  مومأم  رب  تعامج  ماما  يرترب  تلیضف و  رد  هک  یتایاور  هب  رگا  و 
هک تسنیا  وت  رب  تعامج  ماما  قح  اـما  و  دـیامرفیم : مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هک  هدـش  تیاور  لوقعلا  فحت  باـتک  زا  كردتـسم  باـتک 
زا وت  یلو  دـیوگیم ، نخـس  وت  بناج  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  و  هتفرگ ، هدـهعب  ار  تیادـخ  وت و  نیب  ترافـس  وا  ینادـب 
وت یلو  دنکیم ، بلط  ار  تتاجاح  ادخ  زا  وت  يارب  و  ینکیمن ، اعد  وا  يارب  وت  یلو  دنکیم ، اعد  وت  يارب  وا  یئوگیمن  ینخس  وا  بناج 

، دنکیم تیافک  ار  وت  وا  یهاوخب  ار  تتاجاح  یتسیا و  هب  دنوادخ  ربارب  رد  هکنیا  زا  ینکیمن و  بلط  وا  يارب  يزیچ 
 498 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

و وت ، هن  دوب  دهاوخ  لوئسم  وا  دنزب  رس  وا  زا  يریصقت  هدش  هداهن  وا  ةدهعب  هک  فیاظو  نیا  زا  کی  ره  رد  رگا  سپ  یتسین ، نینچ  وت  یلو 
وا زامن  هب  ار  تزامن  و  وا ، سفن  هب  ار  تسفن  سپ  تسین ، یتلیضف  وا  يارب  و  دوب ، یهاوخن  هانگ  نآ  کیرـش  وت  دوش  بکترم  یهانگ  رگا 

. هّللاب ّالا  ةوق  لوح و ال  و ال  شاب ، وا  رازگ  رکش  سپ  دنکیم ، ظفح 
رد دوخ  يوگنخـس  ادـخ و  دوخ و  نیب  ریفـس  ار  وا  درگنب و  مشچ  نیا  هب  ار  شتعامج  ماـما  یـسک  هک  تسین  هدیـشوپ  لـقاع  رب  میوگیم 

. ءافو ءافص و  هب  دسر  هچ  ات  دید  دهاوخ  مک  ار  نیا  درک و  دهاوخ  وا  راثن  مه  ار  دوخ  حور  ایند و  ۀمه  دنادب ، یهلا  هاگراب 
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. دیسر نایاپب  ود  تصش و  دصیس و  رازهکی و  نمهب  هّللا 22  موی  رد  هک  ةولصلا  رارسا  فیرش  باتک  ۀمجرت  دوب  نیا 
499 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

بلاطم تسرهف 

تراهط 9  رارسا  زا  یضعب  نایب  رد 
دیآیم 9  مزال  تراهط  تقیقح  رد  رکفت  زا  ار  لقاع  هک  هچنآ  هب  هراشا  رد 

یلخت 12  يرهاظ  بادآ  رد 
یلخت 15  رما  رد  رکفت  تربع و  رد 

 16 دوشیم . رگید  ریخ  ياهراک  رد  ناسنا  قیفوت  ببس  روما  نیا  رد  رکفت  تربع و  هکنیا  نایب  رد 
دوخ  زا  يرثا  بلق  رد  ناسنا  لامعا  زا  یلمع  ره  هک  انعم  نیا  نایب  رد 

 17 دراذگیم . ياج  رب 
ود 18  نیا  زا  کی  ره  شیادیپ  ۀنیمز  هسوسو و  ماهلا و  يانعم  نایب  رد 

: دومرف هک  يوبن  ثیدح  نیا  یعقاو  يانعم  نایب  رد 
تانسحلا 20  نم  اهفاعضاب  تائیسلا  لدبم  ای 

هینما 21  و  لما ، و  ءاجر ، نیب  قرف  نایب  رد 
هنیمز 24  نیا  رد  راگدرورپ  تمکح  نایب  یلخت و  باب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف 

نآ 25  تلع  تراهط و  رما  رد  عراش  تلوهس  نایب  رد 
 500 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

باب 27  نیا  رد  دیعس  یضاق  زا  ینخس  لقن 
تمایق 29  رد  دنوادخ  زا  هدنب  ءایح  نایب  رد 

دنوادخ 30  اب  هدنب  تفلاخم  حبق  تدش  نایب  رد 
هبوت 36  هب  ار  ناراکهانگ  وا  توعد  هدنب و  هب  تبسن  یلاعت  قح  تیانع  فطل و  نایب  رد 
رما 37  نیا  زا  تمایق  رد  وا  ترسح  ار و  راگدرورپ  توعد  تمعن  هدنب  نارفک  نایب  رد 

تسا 38  هدمآ  تنس  باتک و  رد  هک  ناراکهانگ  باذع  عاونا  زا  یکدنا  نایب  رد 
وضو 41  يرهاظ  بادآ  نایب  رد 

تسا 42  هدیسر  نتفرگ  وضو  ماگنه  يارب  هک  یئاهاعد  نایب  رد 
نآ 45  تاقوا  تیفیک و  دئاوف و  ندز و  كاوسم  تلیضف  رد 

تفرگ 47  دیاب  تنس  نیا  زا  هک  یتربع  نایب  رد 
كاوسم 48  تلیضف  رد  ربمایپ  زا  یثیدح  نایب  رد 

دومن 51  عورش  تسار  تسد  اب  دیاب  ادتبا  وضو  رد  هکنیا  نایب  رد 
تفرگ 52  دیاب  رما  نیا  زا  هک  یتربع  نایب  رد 

ندب 54  تراهط  زا  بلق  تراهط  موزل  هدافتسا  رد 
تسا 56  ناسنا  نطاب  تراهط  ۀلزنمب  هبوت  هکنیا  نایب  رد 
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هبوت 59  بتارم  نایب  رد 
هانگ 61  ماجنا  رد  ار  هدنب  ادخ  نداد  تلهم  تلع  نایب  رد 

دنتسه 65  ادخ  يوسب  تشگزاب  هبوت و  لاح  رد  ملاع  تادوجوم  مامت  هکنیا  نایب  رد 
 501 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

تسا 66  هبوت  هب  جاتحم  تالاح  مامت  رد  ناسنا  هکنیا  نایب  رد 
هبوت 67  هب  تبسن  ناهانگ  ماسقا  نایب  رد 

هریبک 68  ناهانگ  نایب  رد 
هریبک 69  ناهانگ  باب  رد  تایاور  فالتخا  تلع 

تسا 71  رئابک  ۀلمج  زا  هریغص  ناهانگ  رارکت  هکنیا  نایب  رد 
دشاب 75  سفن  جالع  رطاخب  هکنیا  طرشب  هانگ  راهظا  زاوج  نایب  رد 

دوشیم 77  ناهانگ  راثآ  وحم  ببس  هک  یلامعا  نایب  رد 
هبوت 79  بابسا  نایب  رد 

دوشیم 80  هانگ  زا  زیهرپ  ببس  گرم  دای  هکنیا  نایب  رد 
سفن 81  اب  هزرابم  هار  رد  ناگرزب  زا  یضعب  تالاح  نایب  رد 

سفن 83  ۀبساحم  نایب  رد 
یصاعم 86  تاعاط و  لوصا  نایب  رد 

هبوت 89  تیفیک  نایب  رد 
ربمایپ 91  دواد  ۀبوت  ناتساد 

شابن 92  ناوج  ناتساد 
ءوضو 98  بوجو  دراوم  نایب  رد 
نآ 100  تمکح  لسغ و  نایب  رد 

تسا 101  نطاب  ۀیفصت  يونعم و  رما  يرهاظ  لامعا  نیا  ۀمه  زا  دوصقم  هک  انعم  نیا  نایب  رد 
لسغ 102  بابحتسا  دراوم  نایب  رد 

تفرگ 104  نآ  زا  دیاب  هک  یتربع  مامح و  نایب  رد 
درادب 105  مدقم  یئایند  روما  رب  ار  ترخآ  رما  روما  ۀمه  رد  دیاب  نمؤم  هک  انعم  نیا  نایب  رد 

 502 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
ندب 106  زا  يوم  ۀلازا  رد 

نخان 108  نتفرگ  رد 
شیر 109  نتشاذگ  براش و  نتفرگ  رد 

ادخ 110  نانمشد  رافک و  هب  هّبشت  تمرح  نایب  رد 
ندز 111  رطع  نایب  رد 

نآ 113  ۀفسلف  مّمیت و  نایب  رد 
ندیشوپ 115  سابل  نایب  رد 
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ندیشوپ 116  سابل  رد  رافک  هب  هّبشت  نایب  رد 
دشاب 116  طسو  دح  رد  شسابل  تسیابیم  نمؤم  هک  انعم  نیا  نایب  رد 

رازگ 117  زامن  سابل  تابحتسم  تاهورکم و  تامرحم و  نایب  رد 
سابل 119  باب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح 

دوخ 121  بویع  عفر  هب  ناسنا  لاغتشا  نارگید و  زا  یئوج  بیع  تمرح  نایب  رد 
انعم 122  نیا  حیضوت  دنادیم و  رتدب  همه  زا  ار  دوخ  نمؤم  هکنیا  نایب  رد 

ندیشوپ 125  سابل  تابحتسم  رد 
دمآ 128  دهاوخ  رد  نایعا  تروصب  تمایق  رد  تاقوا  هکنیا  تاقوا و  نایب  رد 

تسا 129  ملاع  نآ  اب  بسانتم  یتروص  یملاع  ره  رد  يزیچ  ره  يارب  هکنیا  نایب  رد 
تسا 131  یناسنا  ۀیامرس  ۀلزنمب  رمع  هکنیا  نایب  رد 

هفیرش 133  تاقوا  هب  مامتها  نایب  رد 
 503 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

زور 134  نآ  رد  نمؤم  ۀفیظو  دیع و  یعقاو  يانعم  نایب  رد 
دیع 136  زور  رد  نینمؤم  تالاح  نایب  رد 

تسا 139  هدیسر  سوواط  نبا  دیس  زا  هک  دیع  زور  رد  نمؤم  لاح  نابز 
تسا 141  رما  یلو  ماما و  تمدخ  ندیسر  دیع ، بادآ  زا  هکنیا  نایب  رد 

تسا 142  نزح  دیدجت  ببس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  يارب  يدیع  ره  روج  تموکح  نامز  رد  هکنیا  نایب  رد 
تسا 143  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  هب  قلعتم  هتفه  ياهزور  زا  يزور  ره  هکنیا  نایب  رد 

اهبش 144  نیا  رد  نمؤم  ۀفیظو  ردق و  یلایل  تلیضف  نایب  رد 
دیلاوم 146  مایا  رد 

ادخ 148  رطاخب  ینمشد  یتسود و  تلیضف  رد 
زور 150  نیا  رد  نایعیش  ۀفیظو  ریدغ و  دیع  تلیضف  رد 

اهزور 151  نیا  رد  نمؤم  ۀفیظو  نید و  نایاوشیپ  تداهش  مایا  رد 
اروشاع 152  اعوسات و  تمظع  ءادهشلا و  دیس  تبیصم  نایب  رد 

دوشیم 155  عقاو  هبترمکی  هام  ره  رد  هک  يروما  نایب  رد 
زور 157  نیا  رد  نمؤم  ۀفیظو  هعمج و  زور  تلیضف  رد 

هعمج 159  زور  رخآ  تعاس  تلیضف  رد 
بجاو 161  ياهزامن  تقو  نایب  رد 

لفاون 162  زا  کی  ره  تقو  دروم و  نیا  رد  دیکأت  هلفان و  ياهزامن  تلیضف  نایب  رد 
دجاسم 164  رد  روضح  رب  عراش  دیکأت  رازگ و  زامن  ناکم 

تسا 165  ادخ  ۀناخ  دجسم  هکنیا  يانعم  رد 
 504 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

دجاسم 166  رد  روضح  يارب  راگدرورپ  توعد  تباجا  مدع  حبق  نایب  رد 
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دجسم 168  رد  روضح  بادآ  رد 
دجسم 172  يرهاظ  بادآ  نایب  رد 

زامن 175  يانعم  نایب  رد 
درادیم 176  زاب  تارکنم  ءاشحف و  زا  ار  یمدآ  دوش  ماجنا  تسا  هتسیاش  هکنانچنآ  رگا  زامن  هک  انعم  نیا  نایب  رد 

تسین 181  نآ  يرهاظ  لامعا  اهنت  زامن  زا  دوصقم  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  هک  یتایآ  نایب  رد 
تسا 183  هدیسر  زامن  ماگنه  رد  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یضعب  زا  هک  هچنآ  نایب  رد 

دوشیم 186  لماک  اهنآ  ۀطساوب  زامن  هک  یلاوحا  نایب  رد 
بلق 187  روضح  يانعم  تقیقح  نایب  رد 

نتفایرد 188  مهفت و  تقیقح  نایب  رد 
نآ 190  بتارم  بلق و  روضح  عناوم  نایب  رد 

نداتسیا 197  هلبق  هب  ور  نایب  رد 
تسا 199  يزیچ  ره  لصا  ءاجر  فوخ و  ادخب ، نامیا  زا  سپ  هک  انعم  نیا  نایب  رد 

فوخ 200  بتارم  نایب  رد 
تسا 203  هدیسر  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  تایآ و  نآ و  تلیضف  فوخ و  موزل  نایب  رد 

نیفئاخ 207  تالاح  زا  ياهنومن  نایب  رد 
باب 209  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ینخس  نایب  رد 

 505 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
مارحلا 211  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  مراهچ  ماما  یعمصا و  ناتساد 

مالّسلا 214  هیلع  یلع  الوم  يراد  هدنز  بش  زا  یناتساد 
ترضح 215  نآ  نارای  تالاح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  قلطصملا  ینب  ةوزغ  رد  جح  ةروس  لوا  ۀیآ  لوزن  نایب  رد 

باب 216  نیا  رد  یتیاور  لقن  باوبا و  ۀعبس  اهل  ۀیآ و  يانعم  رد 
رورغ 222  زا  ندوب  رذح  رب  فوخ و  بسک  هب  بیغرت  صیرحت و  رد 

فوخ 224  جالع  نایب  رد 
فوخ 228  ماسقا  نایب  رد 

ناسنا 231  راک  ۀمتاخ  ءوس  زا  فوخ  نایب  رد 
تسا 232  ملاع  نآ  اب  بسانتم  یتروص  یملاع  ره  رد  يزیچ  ره  يارب  هک  انعم  نیا  ددجم  نایب  رد 

باب 234  نیا  رد  ياههبش  باوج  تسین و  ناسنا  دوخ  لاعفا  تافص و  تایضتقم  زج  يزیچ  باقع  باوث و  هک  انعم  نیا  نایب  رد 
دوشیم 236  ناسنا  راک  ۀمتاخ  ءوس  ببس  هک  يروما  نایب  رد 

ددرگیم 237  گرزب  رطخ  نیا  زا  ناسنا  تاجن  ثعاب  هک  هچنآ  نایب  رد 
نآ 241  تقیقح  يراودیما و  ءاجر و  نایب  رد 

ءاجر 242  بتارم  نایب  رد 
ادخب 248  نظ  نسح  يانعم  رد 

تسا 250  هدیسر  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  تایآ و  يراودیما و  ءاجر و  بابسا  نایب  رد 
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تسا 254  نمؤم  ناهانگ  ةرافک  اهیراتفرگ  زا  یضعب  هک  انعم  نیا  نایب  رد 
ادخب 255  وا  نظ  نسح  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هک  یبارعا  نآ  ناتساد 

 506 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
دنادرگ 257  نمیا  وا  رکم  زا  هن  دیماان و  ادخ  تمحر  زا  هن  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  هیقف  هک  انعم  نیا  نایب  رد 

نآ 262  تقیقح  مایق و  ةرابرد 
نآ 265  تقیقح  تین و  ةرابرد 

تدابع 267  رد  ادخ  ریغ  نداد  رارق  کیرش  زا  یهن  نایب  رد 
دناهتسناد 269  دودرم  ار  تشهب  رد  عمط  ای  باذع و  زا  سرت  رطاخب  تدابع  هک  یناسک  نخس  در  رد 

كرش 272  دوجو  ياههناشن  نایب  رد 
صالخا 273  بتارم  نایب  رد 

صالخا 273  باب  رد  قداص  ماما  شیامرف 
تسا 278  ام  تین  صولخ  مدع  رطاخب  میریگیمن  دوخ  تادابع  زا  ياهرهب  ام  رگا  هک  انعم  نیا  نایب  رد 

هماقا 282  ناذا و  نایب  رد 
تسا 283  هدیسر  ناذا  نتفگ  تلیضف  رد  هک  یتایاور  نایب  رد 
تایاور 284  زا  یضعب  ندرمش  دیعب  عفر  رد  یبلاطم  نایب  رد 

هماقا 289  ناذا و  مکح  رد 
هماقا 290  ناذا و  نتفگ  بادآ  رد 

هماقا 292  ناذا و  ياهتربع  رد 
تسا 293  هدهاشم  رذب  ۀلزنمب  تفرعم  هکنیا  رد 

تسا 293  راگدرورپ  اب  تاقالم  يارب  توعد  ۀلزنمب  ناذا  هک  انعم  نیا  نایب  رد 
هماقا 294  ناذا و  لصف  لصف ، يانعم  نایب  رد 

 507 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
زامن 297  تقیقح  نایب  رد 

بلطم 299  نیا  رب  یلیالد  نایب  نآ و  يرهاظ  تروص  هن  تسا  زامن  تقیقح  زامن  زا  دوصقم  هک  نیا  رد 
اهنآ 300  نایب  دوشیم و  لماک  رازگزامن  يارب  هک  تسا  انعم  شش  دوجو  هب  زامن  تقیقح  هک  انعم  نیا  نایب  رد 

بلق 301  روضح  نایب  رد 
نآ 303  جالع  ایند و  هب  لاغتشا  بتارم  رد 

ایند 305  تبحم  تمذم  رد 
دنکیم 306  کمک  زامن  رد  بلق  روضحب  هک  یتالاح  نایب  رد 

بلق 307  روضح  بتارم  نایب  رد 
نآ 309  تیمها  زامن و  لاعفا  راکذا و  يانعم  نتفایرد  مهفت و  نایب  رد 

زامن 311  لاح  رد  قح  سدقا  تاذ  میظعت  نایب  رد 
تسا 313  هدش  هدهاشم  زامن  لاح  رد  نید  ناگرزب  زا  هک  یتالاح  نایب  رد 
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راگدرورپ 314  تبیه  نایب  رد 
زامن 315  ماگنه  رد  يراودیما  ءاجر و  و  يراسمرش ، ءایح و  نایب  رد 

نآ 318  تیفیک  ریبکت و  نایب  رد 
تسا 319  هدیسر  باب  نیا  رد  هک  یئاهاعد  بحتسم و  بجاو و  تاریبکت  نایب  رد 

ریبکت 321  تقیقح  نایب  رد 
مایق 323  تقیقح  نایب  رد 

هذاعتسا 324  تقیقح  نایب  رد 
نآ 326  تیمها  زامن و  رد  تئارق  نایب  رد 
 508 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

تئارق 327  رد  ساوسو  زا  یهن  رد 
دیآیم 327  شیپ  زامن  تئارق  رد  ناسنا  يارب  هک  یئاهباجح  نایب  رد 

تسا 328  دنمزاین  نادب  نآ  رارسا  تفایرد  يارب  نآرق  يراق  هک  يروما  نایب  رد 
نآرق 330  تایآ  زا  هنومن  دنچ  نایب  ینآرق و  تایآ  رد  لمأت  رکفت و  شور  نایب  رد 

دنوادخ 333  ءامسا  رد  رکفت  لمأت و  نایب  رد 
تئارق 334  ماگنه  رد  نآرق  يراق  رثأت  نایب  رد 

نآرق 336  يراق  تالاح  بتارم  نایب  رد 
تسه 338  نآرق  نایراق  يارب  هک  یبتارم  نایب  رد 

دمح 339  ةروس  ریسفت  زا  ياهصالخ  نایب  رد 
نآ 340  فورح  هّللا و  مسب  نایب  رد 

دراد 342  یملاع  دوخ  يارب  ملاوع  ریاس  لباقم  رد  مه  فورح  هک  انعم  نیا  نایب  رد 
هّللا 343  ۀفیرش  ۀملک  يانعم  رد 
میحر 344  نامحر و  يانعم  رد 

تسا 346  هدش  هفاضا  ترخآ  هب  میحر  ایندب و  نامحر  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  انعم  نیا  نایب  رد 
يدنوادخ 348  تینامحر  تفص  زا  هدنب  ةرهب 

هّللا 349  مسا  هب  تناعتسا  تقیقح  رد 
 351 مسا »  » ۀملک يانعم  رد 

راگدرورپ 352  ءامسا  بتارم  نایب  رد 
 509 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

هیمست 352  تقیقح  نایب  رد 
باب 354  نیا  رد  یتایاور  نایب  دنوادخ و  ءامسا  تقیقح  نایب  رد 

دنتسه 356  یهلا  يانسح  ءامسا  تیب  لها  هکنیا  رد 
هّللا 357  مسب  هب  عجار  یبلاطم  نایب  رد 

دنوادخ 360  تافص  ءامسا و  زا  هدنب  ةرهب  نایب  رد 
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هّلل 363  دمحلا  يانعم  رد 
تسا 364  قح  سدقا  تاذ  نآ  زا  تسه  ملاع  رد  یشیاتس  دمح و  هچ  ره  هک  انعم  نیا  نایب  رد 

هّلل 365  دمحلا  نتفگ  ماگنه  رد  هدنب  تالاح  نایب  رد 
 366 نیملاعلا » بر   » يانعم نایب  رد 

 367 نیملاع »  » يانعم رد 
تسا 369  هدیسر  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  رابخا و  نایب  رد 

تیبوبر 373  رد  یلاعت  قح  دیحوت  نایب  رد 
ملاوع 375  ۀمهب  تبسن  قح  ترضح  تیبوبر  هب  هجوت  نایب  رد 

میحرلا 377  نمحرلا  يانعم  رد 
نیدلا 378  موی  کلام  يانعم  رد 

تمایق 380  رد  مدرم  تالاح  نایب  رد 
تسا 383  هدمآ  دمح  ةروس  لوا  رد  هک  دنوادخ  ۀناگجنپ  ءامسا  هب  عجار  یبلاطم  نایب  رد 

 386 دبعن » كایا   » يانعم رد 
تسا 387  هدمآ  عمج  ۀغیص  هب  دبعن »  » ارچ هکنیا  رد 

تیدوبع 388  تقیقح  نایب  رد 
 510 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

 391 نیعتسن » كایا   » يانعم رد 
دوشیم 392  رسیم  اهنآ  هب  هجوت  اب  تناعتسا  لامک  هک  هچنآ  نایب  رد 

میقتسملا 394  طارصلا  اندها  يانعم  رد 
هدیسر 395  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  میقتسم و  طارص  يانعم  رد 

تسا 400  وا  طارص  هار و  ةدننک  نییعت  سک  ره  لاعفا  تافص و  هکنیا  نایب  رد 
مینادب 402  تیناسنا  تروص  ار  نآ  زا  دارم  رگا  میقتسم  طارص  يانعم  نایب  رد 

دراد 403  دوخب  صوصخم  یمیقتسم  طارص  سک  ره  تسین و  یکی  همهب  تبسن  میقتسم  طارص  هکنیا  رد 
ار شدوخ  هار  طارـص و  شدوخ  فیلکت  زا  سپ  هک  ناـسنا  زجب  دنتـسه  تکرح  رد  میقتـسم  طارـص  رب  ملاـع  تادوـجوم  ماـمت  هکنیا  رد 

دنکیم 405  باختنا 
تسا 406  هتسناد  بلاط  یبا  نبا  یلع  ار  میقتسم  طارص  زا  دوصقم  هک  یتایاور  يانعم  رد 

مهیلع 407  تمعنا  نیذلا  طارص  يانعم  رد 
مهیلع 408  بوضغملا  ریغ  يانعم  رد 
باتکلا 409  ۀحتاف  ةروس  تلیضف  رد 

دحا 411  هّللا  وه  لق  يانعم  رد 
دمصلا 412  هّللا  يانعم  رد 

دلوی 413  مل  دلی و  مل  يانعم  رد 
تسا 414  هدمآ  هروس  نیا  ریسفت  رد  هک  یتایاور  نایب  رد 
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 511 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 
هّللا 416  وه  لق  ةروس  تلیضف  رد 

دومن 417  دصق  ریبکت  نیا  زا  دیاب  هک  هچنآ  عوکر و  ریبکت  رد 
تسا 418  دوخ  يارب  ياهوق  لوح و  ره  یفن  هک  عوکر  تقیقح  رد 

عوکر 421  زا  نتشادرب  رس  يانعم  رد 
هدجس 423  يانعم  نایب  رد 

هدجس 424  باب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یشیامرف  لقن 
تسا 428  هدمآ  نآ  تارثا  هدجس و  تلیضف  رد  هک  یتایاور  نایب  رد 

هدجس 529  تقیقح  نایب  رد 
دهشت 431  يانعم  رد 

هلآ 433  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولص  تیفیک  نایب  رد 
نانآ 435  تفرعم  تیمها  راوگرزب و  نآ  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولص  تلیضف  رد 

نآ 436  تقیقح  و  مالس ، يانعم  رد 
زامن 439  باب  رد  یتیاور  نایب  رد 

تمایق 442  زور  اب  زامن  ياهتهابش  نایب  رد 
جارعم 443  بش  رد  نآ  حیرشت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  جارعم  تیفیک  اب  زامن  قابطنا  نایب  رد 

زامن 447  تابیقعت  رد 
زامن 453  ره  زا  سپ  رکفت  تلیضف  نایب  رد 

لفاون 453  ماجنا  رکش و  ةدجس  نایب  رد 
تسا 454  هدمآ  نآ  تلیضف  رد  هک  یتایاور  بش و  زامن  نایب  رد 

بش 457  زامن  كرت  زا  یهن  رد 
 512 ص : يزیربت ،) یکلم   ) ةالصلا رارسأ 

گرزب 460  تلیضف  نیا  هب  یبایتسد  زا  ناسنا  نتخاس  مورحم  يارب  ناطیش  ياههلیح  نایب  رد 
دشاب 465  بش  زامن  ماجنا  يارب  دوخ  نتخاس  هدامآ  رکفب  زور  ادتبا  زا  تسیابیم  نمؤم  هکنیا  رد 

ندیباوخ 466  بادآ  رد 
بش 469  زامن  يارب  باوخ  زا  ندش  رادیب  بادآ  رد 

بش 472  زامن  بادآ  نایب  رد 
رافغتسا 474  تقیقح  نایب  رد 

دشاب 475  شراتفگ  اب  قباطم  شلاح  تاجانم  لاح  رد  دیاب  ناسنا  هک  انعم  نیا  نایب  رد 
لمع 478  بتارم  نایب  رد 

بش 480  زامن  ماجنا  تقو  نایب  رد 
دناوخیم 481  ارف  راگدرورپ  اب  تاجانمب  ار  ناگدنب  بش  ره  هک  ياهتشرف  باوج  رد  سوواط  نبا  دیس  زا  یلاح  ضرع 

نید 482  ناگرزب  ياهتاجانم  اهاعد و  نایب  رد 
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دنوادخ 486  اب  تاجانم  تیفیک  نایب  رد 
رگیدکی 491  هب  تبسن  نیمومأم  ماما و  ۀفیظو  تعامج و  زامن  باب  رد 

رما 493  نیا  هب  عراش  هجوت  نینمؤم و  بولق  داحتا  رد 
تعامج 495  ماما  طیارش  رد 

________________________________________

 - نارهت يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  دـلج ، کی  رد  يزیربت ،) یکلم   ) ةالـصلا رارـسأ  اـضر ، هداز ، بجر  مجرتم : داوج -  ازریم  یکلم  يزیربت ،
1420 ه ق مراهچ ، ناریا ،

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 

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)
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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)
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 
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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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