




مالسلا هیلع  نامز ماما  راصق  تاملک 

: هدنسیون

داژن ربکا  یقت  دّمحم 

: یپاچ رشان 

نارکمج سّدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلعنامز  ماما  راصق  17تاملک 

باتک 17تاصخشم 

رشان 17همدقم 

فلؤم 17همدقم 

رضاح باتک  رد  یهد  سردآ  شور  لوا : 17هتکن 

مود 18هتکن 

راصق 18تاملک 

(1) اههنتف زا  ندنام  ناما  رد  يارب  18اعد 

نارگید زا  يزاینیب  18ماما و 

ییاهنت زا  ندیسرتن  18ماما و 

ناگدنب تیبرت  18ماما و 

نایعیش زا  داقتنا  18ماما و 

تماما زار  18ماما و 

تماما رارمتسا  19ماما و 

نید ندش  لطاب  19تماما و 

ردپ فیصوت  19ماما و 

مولع لاقتنا  19ماما و 

تماما تمظع  19ماما و 

نایعیش 19فیاظو 

تماما فیاظو  19ماما و 

درومیب يواکجنک  نایعیش و  19فیاظو 

پچ تسار و  نایعیش و  19فیاظو 
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ماما هب  ندش  کیدزن  هار  نایعیش و  20فیاظو 

نایعیش هب  تبسن  يزوسلد  20ماما و 

ماما يوگلا  مالسلا  اهیلعارهز  20ترضح 

تلاهج تقامح و  20هجیتن 

اهتفآ زا  تیفاع  يارب  20اعد 

(3) اهنامز 20نیرتدب 

(4) ادخ فیصوت  20ماما و 

ولغ اب  هزرابم  20ماما و 

يذوم 21هعیش 

هقح دیاقع  هب  تداهش  21ماما و 

نایلاغ زا  يرازیب  21ماما و 

(10) یهارمگ زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  21ماما و 

تایاور هب  یهجوتیب  نایعیش و  زا  21داقتنا 

تماما ترورض  21ماما و 

ردپ فیصوت  21ماما و 

ماما فیصوت  22ماما و 

تماما تمظع  22ماما و 

ادخ 22هدارا 

ماما هب  تشگزاب  رد  نایعیش  22فیاظو 

عونمم سسجت  نایعیش و  22فیاظو 

تقیقح ندعم  22تماما و 

سسجت تیعونمم  نایعیش و  23فیاظو 

(16) یصخش قوقح  زا  عافد  23ماما و 

(19) اههمان هعلاطم  رد  ماما  23تقد 
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لطاب قح و  هرابرد  ادخ  23هدارا 

یهلا هدارا  رد  تماما  تثعب و  23زار 

توبن ریس  نایب  23ماما و 

تماما ریس  نایب  24ماما و 

مالسلا مهیلعموصعم  ناماما  بصن  24تمکح 

؟ دیرفآ يرتشیب  هداعلا  قوف  ياهدادعتسا  اب  ار  همئا  دنوادخ  24ارچ 

باّذک رفعج  24ماما و 

قح ظفح  رد  ادخ  25هارا 

! ردارب ود  ندش  25ماما 

ماما 25تمظع 

ادخ رب  لکوت  25ماما و 

(27 !) درک در  ماما  هک  25ياهیده 

(28) مالسلا هیلعریما  ترضح  يارب  قالط  قح  وربمایپ  نانز  ندوب  نینمؤملاّما  ریسفت  25ماما و 

... دنک لیلذ  ادخ  26رگا 

کیلعن علخاف  يانعم  26ماما و 

! ایرکز ياههنوگ  رب  ناور  کشا  نیسح و  26مان 

صعیهک ریسفت  26ماما و 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  زا  یمسجت  مالسلا  هیلعییحی  26ترضح 

ییحی ترضح  نیسح و  ماما  ياهتهابش  زا  27یکی 

؟ ادخ ای  مدرم  ماما ؛ 27باختنا 

تّما ناحلاص  باختنا  رد  مالسلا  هیلعیسوم  27هابتشا 

؟ تسیک اب  رایتخا  27قح 

؟ دنتشادن باختنا  قح  راصنا  نیرجاهم و  27ارچ 

نامثع رکبوبا و  ندش  ناملسم  28لیلد 
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! ربمایپ لتق  هئطوت  28یحارط 

ریبز هحلط و  تعیب  28لیلد 

وا يارفس  28ماما و 

مالسلا هیلعماما  ریفس  نیلوا  هللا  همحريرمع  دیعس  نب  نامثع  گرم  ربخ  28ماما و 

شردپ متام  رد  هللا  همحرنامثع  نب  دمحم  هب  رصع  ماما  28تیزعت 

ریفس نیمود  ناونع  هب  هللا  همحرنامثع  نب  دّمحم  شیاتس  29ماما و 

(34) هللا همحررایزهم  نب  میهاربا  نب  دّمحم  هب  ياهمان  رد  هللا  همحرنامثع  نب  دمحم  زا  29ریدقت 

ناشیا نیبوصنم  زا  تیعبت  موزل  مالسلا و  29هیلعماما 

(36) ریفس نیموس  یتخبون  حور  نب  نیسح  زا  مالسلا  هیلعرصع  ماما  29ریدقت 

هللا همحريرمس  دّمحم  نب  یلع  هب  ناشیا  ییاهن  تاروتسد  هارمه  هب  همان  نیرخآ  29ماما و 

هللا همحريرمس  دّمحم  نب  یلع  هب  ناشیا  ییاهن  تاروتسد  هارمه  هب  همان  نیرخآ  29ماما و 

(37) گرم 29ربخ 

ییاهن 30تاروتسد 

يربک تبیغ  عوقو  زا  30ربخ 

روهظ 30نامز 

تباین 30نایعّدم 

تباین نیغورد  نایعدم  30ماما و 

تباین نیغورد  نایعدم  30ماما و 

(39) یخرک لاله  نب  دمحا  نعل  30ماما و 

دناهدرک لقن  فارحنا  زا  لبق  نیغورد  نایعدم  هک  یتایاور  هب  لمع  30زاوج 

(40) یناغملش نعل  30ماما و 

وا ناوریپ  یناغملش و  زا  يرازیب  31ماما و 

نیغورد نایعدم  زا  سرت  31ماما و 

میلست ماقم  31ماما و 
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(43) ماما نعل  یناغملش و  31ياعدا 

مالسا ياملع  31ماما و 

(44) رفعج نب  دمحم  زا  ماما  31تیامح 

(45 !) دنکیم اعد  ءالع  نب  مساق  نب  نسح  يارب  مالسلا  31هیلعماما 

! شردپ ياج  هب  ءالع  نب  مساق  نب  نسح  32بصن 

(49 ...) هب فعش  قشع و  راهظا  32ماما و 

... دوب نیا  مردپ  32تیصو 

! مرظتنم 32نم 

تماما ملع  32لاقتنا 

مردپ 32ياهتیصو 

يرکسع نسح  ماما  نابز  زا  تبیغ  هرود  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  33باحصا 

دندرگیم هنال  لابند  هب  هدنرپ  دننام  33نانمؤم 

دننکیم لمحت  ار  33تلّذ 

دنتعانق 33لها 

دنسانش 33نید 

بایسآ نیریز  33گنس 

دنروبص 33رایسب 

ردپ 33ياههیصوت 

ربص 33تمکح 

ثداوح يالبال  رد  34تزع 

! تسا کیدزن  34تروهظ 

منیبیم ار  34تیاهمچرپ 

دنا هدز  هقلح  ترود  34نایعیش 

وت نارای  هب  ادخ  34تیانع 
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 ... وت هطساو  هب  هب  34ادخ 

رادید قوش  35ناکدوک و 

هار يوجتسج  رد  یشحو  35تاناویح 

! وگن نامرحمان  35هب 

روهظ ماگنه  رد  نایعیش  35فیاظو 

! تسا زیچ  همه  رکف  هب  35ماما 

رایزهم نب  میهاربا  ياعد  35ماما و 

یگشیپتعانق 36ماما و 

هناصلاخ تحیصن  36تبحم و 

(52) هللا همحردیفم  خیش  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  36تاشیامرف 

(53 !) شردارب هب  ماما  36همان 

مسیونب همان  ات  داد  هزاجا  36ادخ 

هدب مه  نارگید  هب  ار  36همان 

مالسلا هیلعنامز  ماما  یگدنز  37لحم 

ثداوح زا  یهاگآ  37ماما و 

تما شزغل  37ماما و 

نایعیش ینکشنامیپ  زا  37هیالگ 

رادیب هشیمه  37ماما 

ناشدوخ هب  کمک  رد  نایعیش  37فیاظو 

مایق 37هناشن 

هیقت نایعیش و  37فیاظو 

! متسه اهلقاع  تاجن  نماض  38نم 

مالسلا هیلعماما  لمعلاروتسد  نایعیش و  38فیاظو 

ردارب 38ياعد 
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ردارب هب  ماما  38همان 

(59 !) تسا ماما  تاهابم  هیام  هک  38یسک 

نامرحمان زا  رارسا  38ظفح 

شود هب  هناخ  38ماما 

هدنیآ زا  نداد  ربخ  38ماما و 

مایق 39ياههناشن 

اهنآ تشونرس  نایعیش و  39فیاظو 

ماما تنامض  نایعیش و  39فیاظو 

روهظ ریخأت  لیلد  نایعیش و  39فیاظو 

ردارب هب  همان  40ماما و 

(62) هللا همحردیفم  خیش  ياثر  رد  مالسلا  هیلعنامز  40ماما 

(65) یناهفصا هَّللا  تیآ  ترضح  دیلقت  عجرم  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  40روتسد 

یهقف 40تاعیقوت 

(67) ادخ اب  یلیماف  تبسن  راکنا  40ماما و 

رفعج ِلَثَم  40ماما و 

وجبآ 40مکح 

ماما لوبق  دروم  تاهوجو  40طیارش 

روهظ 41نامز 

اروشاع 41فیرحت 

تبیغ هرود  رد  نامز  ماما  41نانیشناج 

یعرش تاهوجو  شریذپ  41طرش 

یناوخهنارت 41دمآرد 

یلاغ باطخلاوبا  نعل  41ماما و 

ماما لام  رد  ندرب  41تسد 
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! دننامیشپ ناشتاهوجو  تخادرپ  زا  هک  41یناسک 

ماما تبیغ  42لیلد 

بیاغ ماما  زا  يدنمرهب  42تیفیک 

ماما دوجو  42دیاوف 

عونمم تالاؤس  نایعیش و  42فیاظو 

جرف لیجعت  ياعد  نایعیش و  42فیاظو 

(77) بجاو ياهزامن  زا  دعب  ياعد  42تلیضف 

(78) زامن رد  ردق  دیحوت و  ياههروس  42تلیضف 

نایعیش يارب  اعد  43ماما و 

(80) تشهب رد  43نامیاز 

ینیسح تبرت  سنج  زا  43یحیبست 

رهطم ياهمرح  رد  ندناوخ  زامن  43تیفیک 

(83) ناشیا لاوما  رد  ناگدننک  يزادناتسد  نعل  43ماما و 

ناطیش ینیب  یلام  44كاخ 

نیمز 44تیاکش 

(85) ءاشع حبص و  زامن  44ریخأت 

(86) هنامیمص 44شنزرس 

نایعیش تالکشم  هب  لماک  44هجوت 

ار دوخ  هک  یناسک  يارب  نامز  ماما  لمعلا  44روتسد 

یعقاو ناتسود  شیاتس  45ماما و 

نایعیش بیاصم  رد  ماما  45مغ 

(91) نامز ماما  مان  45نتفگ 

(96) روهظ نامز  45نییعت 

(97) مالسلا هیلعنامز  ماما  45ياهاعد 
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جرف روهظ  يارب  45اعد 

(99) نایعیش زا  هیالگ  نامز و  46ماما 

لماک رصتخم و  46ياعد 

جرف 46ياعد 

(101) مالسلا هیلعنامز  ماما  هب  47مالس 

تارایتخا 47ماما و 

شنیرفآ 47زار 

يربت 47یلوت و 

ادخ اب  47هلماعم 

(102) نانمشد رش  زا  48تینوصم 

(104) ناشدوخ جرف  يارب  مالسلا  هیلعماما  48ياعد 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ( 105) 49زرح

(106) تبیغ نامز  رد  49ياعد 

جرف 49ياعد 

نامزلارخآ رش  زا  تینوصم  يارب  49اعد 

یمیتی زا  50تیاکش 

ترخآ ایند و  رد  50يزوریپ 

(108) جرف 50ياعد 

ماقتنا تساوخ  50رد 

(109) جرف 50ياعد 

دنکیم یناوخهضور  نامز  50ماما 

(110) مالسلا هیلعنیسح  ماما  هب  تبسن  مالسلا  هیلعنامز  ماما  50تدارا 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هرابرد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  51ياهوزرآ 

ءالبرک يادهش  هرابرد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  51ترسح 
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مالسلا هیلعنامز  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  51يامیس 

اروشاع زور  52هضور 

مالسا مسجت  53نیسح 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  يارب  یتسه  لک  54يازع 

ءالبرک كاخ  هب  54لسوت 

مالسلا مهیلعنیموصعم  هب  54لسوت 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  ربق  ربمایپ و  هب  55لسوت 

اروشاع زور  55ياههتساوخ 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هب  56لسوت 

ترخآ ایند و  اب  56هطبار 

ینغ 56ریقف و 

یعقاو تخبدب  57هراچیب و 

ادخ نیرتهب  هدنب و  57نیرتدب 

! 57ییایحیب

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هب  57لسوت 

یمومع 57ياعد 

(111) نایعیش يارب  ماما  57ياعد 

(112) ناضمر كرابم  هام  مایا  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  58ياعد 

(113) ناهانگ هب  58رارقا 

نآ عاونا  58تیصعم و 

(117) مالسلا هیلعریما  ترضح  رب  مالس  مالسلا و  هیلعنامز  58ماما 

(119) ماما 59تمظع 

مالسلا هیلعنامز  ماما  59تازجعم 

(121) لالح بسک  نایعیش و  59فیاظو 
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(123) نارای يرای  59ماما و 

مالسلا هیلعنامز  ماما  اب  59رادید 

(126) يدهم 59منم 

تبیغ یعقاو  59تدم 

(129) نارکمج دجسم  نیمز  59بصغ 

ییانثتسا هدش و  ادج  یناکم  59نارکمج ،

نارکمج دجسم  رد  تدابع  هب  قیوشت  60ماما و 

دجسم تیحت  زامن  ندناوخ  60شور 

نارکمج دجسم  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  زامن  ندناوخ  60شور 

60تاقحلم

روهظ لّوا  ياهزور  رد  مالسلا  هیلعنامز  60ماما 

(131) مدرم زا  نتساوخ  يرای  مالسلا و  هیلعنامز  60ماما 

مناربمایپ مامت  هراصع  60نم 

نآرق هب  61نیرتکیدزن 

تنس هب  61نیرتکیدزن 

مدوخ وا و  لوسر  ادخ و  تمرح  61هب 

(133 !) میلع دّمحم و  61نم 

! منیسح نسح و  61نم 

! منیسح زا  دعب  همئا  61نم 

(134) میتسه نآرق  هدعو  61ام 

(136) یلک لمعلا  62روتسد 

(137) تبیغ 62لیلد 

ذخأم عبانم و  62تسرهف 

اه تشون  63یپ 
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54 ات 163

96 ات 5567

138 ات 9771
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مالسلا هیلعنامز  ماما  راصق  تاملک 

باتک تاصخشم 

فلوـم مالـسلاهیلع / ناـمز  ماـما  راـصق  تاـملک  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  مهدزاود 255ق -  ماـما  جـع ،)  ) نـسح نبدـمحم  هسانـشرس : 
لایر 978-  12000 کباش :  143 ص . يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1387 . سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخـشم  داژنربکا . یقتدمحم 

نینچمه 143 ؛ [ - 142 . ] ص همانباتک : تشاددای :  مود . پاچ  تشاددای :  يراپس . نورب  یسیون :  تسرهف  تیعـضو   : 9-089-973-964
یقتدمحم داژنربکا ،  هدوزفا :  هسانـش  راصق  تاملک  255ق -- . مهدزاود ، ماما  جـع ،)  ) نسح نبدـمحم  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب 
یسانشباتک هرامش   297/959 ییوید :  يدنب  هدر  7 ك8 1387  فلا  / BP51/2 هرگنک :  يدنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانش 

1286600 یلم : 

رشان همدقم 

هیلعيودـهم فراعم  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  فراعم  زا  ناریا  یمالـسا  روشک  رویغ  نیدـتم و  ناناوج  صوصخ  هب  مدرم  لابقتـسا 
اب تسا و  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  يدهم  ترـضح  مالک  زا  هتفرگرب  هک  ار  نازیزع ، امـش  يورشیپ  رثا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ام  مالـسلا 

دییأت دروم  تسا  دیما  ددرگ . هتـسارآ  عبط  رویز  هب  هدش  يروآعمج  داژنربکا  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  دنمجرا  ردارب  قیقحت  شالت و 
تاراشتنا لوؤسم  ریدم  هَّللا . ءاش  نا  دریگ . رارق  مالسلا  امهیلعيرکسع  نسحلا  نب  تجح  نامزلا  بحاص  ترضح  تیانع  ّقح و  ترـضح 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم 

فلؤم همدقم 

يارب نآ  همجرت  تساوخرد  هلـصافالب  يدهملا ، مامالا  تاعیقوت  ۀعوسوم  باتک  مامتا  زا  دـعب  تیرـشب  ملاع  یجنم  هناگی  يدـهم  رب  مالس 
هدربمان باتک  همجرت  هب  عورـش  ناوت  مامت  اب  مدرک و  لابقتـسا  تساوخرد  نیا  زا  قاـیتشا  اـب  دـش . هداد  ناـبز  یـسراف  ناـنطومه  هدافتـسا 
ۀعوسوم باـتک  همجرت  عورـش  اـب  ناـمزمه  مشاـب . هدرک  یمالـسا  هعماـج  یبهذـم  یگنهرف و  هصرع  هب  یتمدـخ  مناوتب  دـیاش  اـت  مدوـمن .

زا منک . هضرع  ناتـسود  تمدخ  ار  مامه  ماما  نآ  راگدنام  راصق و  نانخـس  زا  لماک  ینیچلگ  هک  متفرگ  میمـصت  يدهملا  مامالا  تاعیقوت 
ممـصم دوب ، هدش  افتکا  ناشیا  تانایب  زا  ثیدح  لهچ  نایب  هب  اهنت  دوب و  هدـشن  يروآعمج  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  راصق  تاملک  هک  اجنآ 

ماـما نانخـس  هعومجم  نیرتلـماک  هک  هعوسوم  همجرت  اـب  ناـمزمه  ور  نیا  زا  مناـسرب . ماـجنا  هب  عماـج  تروـص  هب  ار  راـک  نیا  اـت  مدـش 
يدـنبعوضوم و ساسارب  ار  نآ  زین  لیلد  نیمه  هب  مدرک . ناشیا  رابرهگ  تاشیامرف  شنیزگ  باـختنا و  هب  مادـقا  تسا ، مالـسلا  هیلعناـمز 

ناتـسود مدوـب . هدرواـین  هعوـسوم  عباـنم  هب  ءاـکتا  تهج  هب  ار  تاـیاور  ياـهسردآ  زاـغآ  رد  مدرک . مظنم  تاـعیقوت  هعوـسوم  تـسرهف 
داهنـشیپ نیا  زا  میازفیب . نادـب  ار  راصق  تاملک  عبانم  اـهسردآ و  اـت  دـندرک  هیـصوت  نارکمج  سدـقم  دجـسم  تاراـشتنا  رد  مردـقنارگ 

نآ راـصق  تاـملک  زا  هعوـمجم  نیرتلـماک  کـشیب  دراد . رارق  ناـتیور  شیپ  هـک  ياهعوـمجم  مدوزفا . نادـب  ار  عباـنم  هدرک و  لابقتـسا 
یهقف لـئاسم  لـقن  زا  لاـثم  ناوـنع  هب  تسا . هدـش  هتخادرپ  یـصصخت  ریغ  یموـمع و  لـئاسم  هب  رتـشیب  هعوـمجم  نیا  رد  تسا . ترـضح 

. دنریگ رارق  یهقف  ياهیسررب  دروم  نآ  نف  لها  طسوت  دیاب  لئاسم  نیا  اریز  تسا . هدش  زیهرپ  تدش  هب  یفالتخا 

رضاح باتک  رد  یهد  سردآ  شور  لوا : هتکن 
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نیمه هب  و  تسا . هدش  لقن  هللا  همحریـسلجم  همالع  راونالاراحب  فیرـش  باتک  زا  رـضاح ، هعومجم  تایاور  ذخأم  عبانم و  عطاق  تیرثکا 
يردـق اب  ًالومعم  فلتخم  ياهباتک  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدـش  هداد  سردآ  زین  يرگید  عباـنم  زا  ود  نیا  رب  هوـالع  هدـشن و  هدنـسب  رادـقم 

. دشابیم راونالاراحب  باتک  اهنت  ام ، لقن  رد  رایعم  تهج  نیمه  هب  دناهدرک . لقن  ار  تایاور  فالتخا 

مود هتکن 

هاگ ور  نیا  زا  دنـشابیم  يددـعتم  راصق  تاملک  يواح  ینالوط و  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تاشیامرف  اههمان و  زا  یخرب  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
، هلمج نیلوا  رد  اذل  دنتشادن . يدیدج  سردآ  هب  زاین  تهج  نیمه  هب  تسا . هدش  هدافتسا  ترـضح  نآ  ياههمان  زا  یکی  زا  هلمج  نیدنچ 

سردآ هک  یمادام  نیاربانب  تسا . هدماین  سردآ  تسا ، هدش  هدافتـسا  همان  نآ  زا  هک  یتالمج  ریاس  رد  هدش و  رکذ  لماک  روط  هب  سردآ 
داژنربکا 18/6/85 یقت  دمحم  يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالـسلاو  دشابیم . یلبق  ذخآم  نامه  زا  هک  تسانعم  نادب  دشاب ، هدشن  رکذ  يدـیدج 

نابعش همین  اب  فداصم 

راصق تاملک 

(1) اههنتف زا  ندنام  ناما  رد  يارب  اعد 

. دراد نوصم  اههنتف  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ  ِبَلَْقنُْملا ؛ ِءوُس  ْنِم  ْمُکاَّیِإَو  اَنَراَجَأَو  ِنیِقَْیلا  َحُور  ْمَُکلَو  اََنل  َبَهَوَو  ِنَتِْفلا  َنِم  ْمُکاَّیِإَو  هَّللا  اَناَفاَع 
اَنْوَأَسَو اََنل  َال  ْمَُکل  َِکلَذ  اَنَّمَغ  نایعیـش  مغ  ماما و  دنک . ظفح  دوخ  هانپ  رد  یتبقاع ، دـب  زا  ار  ام  همه  دـنک و  تیانع  نیقی  حور  امـش  ام و  هب 

. امش دوخ  رطاخ  هب  هکلب  مدوخ  رطاخ  هب  هن  هتبلا  درک ؛ هدرزآ  تحاران و  ار  ام  هلئسم  نیا  اَنِیف ؛ َال  ْمُکِیف 

نارگید زا  يزاینیب  ماما و 

. میرادن وا  ریغ  هب  يزاین  ام  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، ام  اب  ادخ  ِهِْریَغ ؛ یلِإ  اَِنب  َۀَقاَف  اَلَف  اَنَعَم  َهَّللا  َّنَأ 

ییاهنت زا  ندیسرتن  ماما و 

. میرادن یساره  نارگید  ینادرگور  زا  ور  نیا  زا  تسام ، اب  قح  اَّنَع ؛ َدَعَق  ْنَم  اَنَشِحُوی  ْنَلَف  اَنَعَم  ُّقَْحلَا 

ناگدنب تیبرت  ماما و 

. دنتسه ام  ناگتفای  تیبرت  تاقولخم ، هیقب  مییادخ و  ناگتفای  تیبرت  ام  اَنُِعئاَنَص ؛ ُدَْعب  ُْقلَْخلاَو  اَّنِبَر  ُِعئاَنَص  ُنَْحن 

نایعیش زا  داقتنا  ماما و 

دوخ تریح  رد  دـیربیم و  رـس  هب  دـیدرت  رد  هک  تسا  هدـش  هچ  ناـیاقآ ! َنوُسِکَْعنَت ؟ ِةَْریَْحلا  ِیفَو  َنوُدَّدَرَتـَت  ِْبیَّرلا  ِیف  ْمَُکل  اَـم  ِءـآلُؤه  اَـی 
(. تسا دیعب  امش  زا  ! ) دینادرگرس

تماما زار  ماما و 

هجوت ایآ  مالـسلا ؛ هیلعیِـضاَْملا  َرَهَظ  ْنَأ  یلِإ  َمَدآ  ْنُدـَل  ْنِم  اَِهب  َنوُدَـتْهَت  ًاـمالْعَأَو  اَْـهَیلِإ  َنوُوْأـَت  َلـِقاَعَم  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَـعَج  َْفیَک  ُْمْتیَأَر  اَـم  ََوأ 
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هطـساو هب  ات  درک  بصن  ناتیارب  ار  ییاههناشن  دـینک و  دـصق  ار  اهنآ  ات  داد  رارق  ار  يزکارم  نونکات  مدآ  ناـمز  زا  دـنوادخ  هک  دـیدرکن 
؟ دیوش تیاده  اهنآ 

تماما رارمتسا  ماما و 

لوفا ياهراتـس  هاگره  ٌمَْجن ؛ َعَلَط  ٌمَْجن  َلَفَأ  اَذِإ  دوشیم . نآ  نیزگیاج  رگید  ياهناشن  دـش ، مگ  ياهناشن  هاگره  ٌمَلَع ؛ اَدـَب  ٌمَلَع  َباَغ  اَـمَّلُک 
. دنکیم عولط  رگید  ياهراتس  درکیم ،

نید ندش  لطاب  تماما و 

دنوادخ هک  دیدرک  نامگ  درک ، توف  مردپ  هک  ینامز  هنافسأتم  ِهِْقلَخ ؛ َْنَیبَو  ُهَْنَیب  َبَبَّسلا  َعَطَقَو  ُهَنیِد  َلَْطبَأ  َهَّللا  َّنَأ  ُْمْتنَنَظ  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَضَبَق  اَّمَلَف 
! تشادرب نایم  زا  ار  شقلخ  دوخ و  نایم  هطساو  درک و  لطاب  ار  شنید  لاعتم 

ردپ فیصوت  ماما و 

شور وا  تشذگرد . لماک  تداعس  اب  مردپ  ِلْعَّنلِاب ؛ ِلْعَّنلا  َوْذَح  مالسلا  مهیلعِِهئَابآ  ِجاَْهنِم  یَلَع  ًادیِقَف  ًادیِعَس  یَضَم  مالسلا  هیلعَیِضاَْملا  َّنِإ 
. درک يوریپ  مدق  هب  مدق  ار  شناردپ  هریس  و 

مولع لاقتنا  ماما و 

. متسه وا  نیزگیاج  نیشناج و  نم  تسا . نم  دزن  وا  ملع  تیصو و  زین  نونکا  ُهَّدَسَم ؛ ُّدُسَی  ْنَمَو  ُهُفَلَخ  َوُه  ْنَمَو  ُهُْملِعَو  ُُهتَّیِصَو  اَنِیف 

تماما تمظع  ماما و 

ادخ هدارا  هک  دوبن  نینچ  رگا  ْمُکَکوُکُش ؛ ُلیُِزیَو  ْمُُکلوُقُع  ُْهنِم  ُرَْهبَت  اَم  اَنِّقَح  ْنِم  ْمَُکل  َرَهََظل  ُنَْلُعی  َالَو  ُرَهْظَی  َال  ُهَّرِسَو  ُبَْلُغی  َال  ِهَّللا  َْرمَأ  َّنَأ  َالَْول 
دوخ توهبم  ار  امـش  ياهلقع  دـشیم و  راکـشآ  ام  تمظع  ددرگیمن ، شاف  شرارـسا  دوشیمن و  بولغم  ام  لیاضف  ندـنام  هدیـشوپ  رب 

. دربیم نیب  زا  ار  ناتیاهدیدرت  کش و  درکیم و 

نایعیش فیاظو 

. دیراذگاو ام  هب  ار  لئاسم  هدش و  ام  رماوا  میلست  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  اَْنَیلِإ ؛ َْرمَْألا  اوُّدُرَو  اََنل  ِلَسَو  اوُمّ َهَّللا  اوُقَّتاَف 

تماما فیاظو  ماما و 

. تسام هفیظ  زا و  رما  رودص  مدع  ای  رودص و  ُداَریِْإلا ؛ اَّنِم  َناَک  اَمَک  ُراَدْصِْإلا  اَْنیَلَعَف 

درومیب يواکجنک  نایعیش و  فیاظو 

. دیشابن تسا ، هدش  هدیشوپ  امش  زا  هک  يروما  فشک  ددص  رد  ْمُْکنَع ؛ َیِّطُغ  اَم  َفْشَک  اُولِواَُحت  َال 

پچ تسار و  نایعیش و  فیاظو 
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. دیوشن فرحنم  پچ  تسار و  هب  میقتسم  طارص  زا  ِراَسَْیلا ؛ َیلِإ  اُولِدْعَتَو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  اُولیِمَت  َال 

ماما هب  ندش  کیدزن  هار  نایعیش و  فیاظو 

. دیهد رارق  یعرش  نشور  ياهتنس  تبحم و  ساسارب  ام  هب  تبسن  ار  ناتهّجوت  ِۀَحِضاَْولا ؛ ِۀَّنُسلا  یَلَع  ِةَّدَوَْملِاب  اَْنَیلِإ  ْمُکَدْصَق  اُولَعْجا 

نایعیش هب  تبسن  يزوسلد  ماما و 

هقالع و تبحم و  رگا  يرآ  انَحَْتمِإ ؛ ْدَق  اَّمِم  ٍلُغُـش  ِیف  ْمُِکتَبَطاَُخم  ْنَع  اَّنَُکل  ْمُْکیَلَع  ِقاَفْـشِْإلاَو  ْمُِکتَمْحَرَو  ْمُکِحاَلَـص  ِۀَّبَحَم  ْنِم  اَنَْدنِع  اَم  َالَْول 
. میدشیم لوغشم  یهلا  تاناحتما  هب  امش  اب  يوگ  تفگ و  طابترا و  زا  دوبن ، امش  هب  تبسن  ام  يزوسلد 

ماما يوگلا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 

(2 .) تسا یبسانم  يوگلا  نم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  ٌۀَنَسَح ؛ ٌةَوْسُأ  ِیل  هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَْنبا  ِیف 

تلاهج تقامح و  هجیتن 

. درک دهاوخ  نت  هب  ار  شلمع  سابل  هارمگ ، لهاج  يدوز  هب  ِِهلَمَع ؛ َءاَدِر  ُلِهاَْجلا  يَّدَُریَس 

اهتفآ زا  تیفاع  يارب  اعد 

، اههکلهم زا  شتمحر  هطـساو  هب  ار  امـش  ام و  همه  دـنوادخ  ِِهتَمْحَِرب ؛ اَهِّلُک  ِتاَهاَْعلاَو  ِتاَفآلاَو  ِءاَوْسَْألاَو  ِِکلاَهَْملا  َنِم  ْمُکاَّیِإَو  ُهَّللا  اَنَمَـصَع 
. دنک رود  اهتفآ  اهيدب و 

(3) اهنامز نیرتدب 

. تسا اهنامز  نیرتتخس  ام  نامز  َناَک ؛ ام  ُبَعْصَأ  َناَمَّزلا  َّنِإَف 

(4) ادخ فیصوت  ماما و 

وا هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتارف  لجوّزع  دنوادخ  یلع  نب  دمحم  يا  ِهِدْـمَِحبَو ؛ ُهَناَْحبُـس  َنوُفِـصَی  اَّمَع  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َیلاَعَت  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  اَی 
. منکیم شیاتس  هتسناد و  هزنم  ار  وا  دنیاتسیم . ار 

ولغ اب  هزرابم  ماما و 

ملع زا  وا  زا  ریغ  یسک  هکلب  میتسین . شتردق  ملع و  رد  وا  ياکرش  ام  ُهُْریَغ ؛ َْبیَْغلا  ُمَْلعَی  َْلب ال  ِِهتَرُْدق  ِیف  الَو  ِهِْملِع  ِیف  ُهَءاَکَرُـش  ُنَْحن  َْسَیل 
ُِّیلَعَو ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  َنیِرِخْآلا  َنِمَو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمُهُْریَغَو  یَسُومَو  ُمیِهاَْربِإَو  ٌحُونَو  ُمَدآ  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ِیئَابآ  ُعیِمَجَو  اَنَأ  ( 5 .) درادن ربخ  بیغ 

ِهَّللا ُدِیبَع  يِرْـصَع  یَهَْتنُمَو  یِماَّیَأ  ِغَْلبَم  َیلِإ  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِۀَِّمئَْألا  َنِم  یَـضَم  ْنَّمِم  ْمُهُْریَغَو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلاَو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب 
دمحم هک  نیرخآ  زا  ناربمایپ و  زا  ناـشیا  ریغ  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  زا  دـنترابع  هک  نیلوا  زا  مناردـپ  ماـمت  نم و  و  َّلَـجَوَّزَع ؛

هرود نایاپ  نم و  راگزور  ات  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  هتشذگ  همئا  زا  ناشیا  ریغ  نیسح و  نسح و  بلاط و  یبا  نب  یلع  ادخ و  هداتسرف 
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. میشابیم ّلجوّزع  دنوادخ  ناگدنب  همه  همه و  نم ،

يذوم هعیش 

زا نادرخیب  نالهاج و  یلع ! نب  دمحم  يا  ُْهنِم ؛ ُحَجْرَأ  ِۀَضوُعَْبلا  ُحاَنَج  ُُهنیِد  ْنَمَو  ْمُهُؤاَقَمُحَو  ِۀَعیِّشلا  ُءالَهُج  اَناَذآ  ْدَق  ( 6) ٍِّیلَع َْنب  َدَّمَُحم  اَی 
(7 .) دراد ناحجر  نانآ  نید  رب  سگم  لاب  هک  یناسک  روط  نیمه  دننکیم و  تیذا  ار  ام  نایعیش ،

هقح دیاقع  هب  تداهش  ماما و 

تسین و هَّللا  زج  ییادخ  هک  مهدیم  تداهـش  ُهَءاَِیلْوَأَو ؛ ُهَءاَِیْبنَأَو  ُهَتَِکئالَمَو  َُهلوُسَر  ًادَّمَُحمَو  ًادیِهَـش  ِِهب  یَفَکَو  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  يِذَّلا ال  َهَّللا  ُدِهْـشُأ 
. شیایلوا ءایبنا و  هکئالم و  تسوا و  هداتسرف  هک  دمحم  رب  مهد  یم  تداهش  تسا . یفاک  لامعا  رب  تداهش  يارب 

نایلاغ زا  يرازیب  ماما و 

اَنُّلُِحی َْوأ  ِهِْکُلم  ِیف  َهَّللا  ُكِراَُشن  َْوأ  َْبیَْغلا  ُمَْلعَن  اَّنِإ  ُلوُقَی  ْنَّمِم  ِِهلوُسَر  َیلِإَو  ِهَّللا  َیلِإ  ٌءيَِرب  یِّنَأ  اَذَه  ِیباَتِک  َعِمَـس  ْنَم  َّلُک  ُدِهْـشُأَو  َكُدِهْـشُأ 
زا مرازیب  نم  هک  مریگیم  دهاش  دش ، دنهاوخ  ربخاب  نم  هتشون  زا  هک  اهنآ  همه  ار و  وت  َُهل ؛ اَنَقَلَخَو  اََنل  ُهَّللا  ُهَبَصَن  يِذَّلا  ِّلَحَْملا  يَوِس  ًّالَحَم 
هک ینأش  زا  ریغ  یهاگیاج  اـم  يارب  اـی  میتسه و  کیرـش  وا  اـب  ادـخ  کـلم  رد  اـی  ( 8) مینادیم بیغ  ملع  ام  دـنایعدم  هک  یناـسک  ماـمت 

ُُهْتیَهَنَو ُُهتْرَمَأ  ْدَـق  اَم  یلِإ  ْعِجْرَی  َْملَو  ِیباَتِک  َمِهَف  ْنَم  ُّلُکَف  دریگب . رظن  رد  هدومن ، قلخ  نآ  يارب  ار  ام  تسا و  هدرک  تیانع  نامیارب  دـنوادخ 
مدرک رما  هک  هچنآ  هب  دوش و  ربخاب  نم  هتشون  زا  هک  یسک  ره  نیاربانب  َنیِِحلاَّصلا ؛ ِهِداَبِع  ْنِم  ُتْرَکَذ  ْنَّمِمَو  ِهَّللا  َنِم  ُۀَنْعَّللا  ِْهیَلَع  ْتَّلَح  ْدَقَلَف 

. دش دهاوخ  لالح  وا  رب  ( 9) مدرب مان  اهنآ  زا  هک  یحلاص  ناگدنب  ادخ و  تنعل  سپ  ددرگن ، زاب  مدومن ، یهن  هک  هچنآ  زا  و 

(10) یهارمگ زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  ماما و 

ییانیب و زا  دـعب  يروک  زا  نم  ِنَتِْفلا ؛ ِتاَیِدُْرمَو  ِلاَمْعَْألا  ِتاَِـقبُوم  ْنِمَو  يَدُْـهلا  َدـَْعب  ِۀـَلالَّضلا  َنِمَو  ِءـالِْجلا  َدـَْعب  یْمَْعلا  َنِم  ِهَّللاـِب  ُذوُعَأ  اـَنَأ 
. مربیم هانپ  ادخ  هب  هدننک  كاله  ياههنتف  لامعا و  زا  تیاده و  زا  دعب  یهارمگ 

تایاور هب  یهجوتیب  نایعیش و  زا  داقتنا 

ِِهب ْتَءاَج  اَم  اُولِهَج  ْمَأ  َّقَْحلا  اوُدـَناَع  ْمَأ  اُوباَتْرا  ِمَأ  ْمُهَنیِد  اُوقَراَف  ًالاَمِـشَو  ًانیِمَی  َنوُذُـخْأَیَو  ِةَْریَْحلا  ِیف  َنوُدَّدَرَتَیَو  ِۀَْـنتِْفلا  ِیف  َنوُطَقاَـسَتَی  َْفیَک 
ینادرگرـس ّریحت و  رد  دـننکیم و  طوقـس  اـههنتف  رد  هنوگچ  هک  رگنب  اْوَساَـنَتَف ؛ َکـِلَذ  اوُِملَع  َْوأ  ُۀَـحیِحَّصلا  ُراَـبْخَْألاَو  ُۀَـقِداَّصلا  ُتاَـیاَوِّرلا 

ای دنزرویم ؟ دانع  ای  دناهدش ؟ دیدرت  راچد  قح  دروم  رد  اهنآ  ایآ  دنریگیم . هلـصاف  ناشنید  زا  دنوریم و  پچ  تسار و  هب  دندرگیم .
؟ دناهدرب دای  زا  اما  دننادیم  ار  اهنآ  هکنیا  ای  دنربخیب ؟ تسا ، هدیسر  اهنآ  هب  هک  یحیحص  ياهربخ  تسار و  تایاور  زا  هکنیا 

تماما ترورض  ماما و 

ای هک  یتجح  دنکیمن ؛ تجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  ادـخ  هک  دـننادیمن  ایآ  ًاروُمْغَم ؛ اَّمِإَو  ًارِهاَظ  اَّمِإ  ٍۀَّجُح  ْنِم  ُولَْخت  َضْرَْألا ال  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  اَمَأ 
. هدرپ رد  ناهنپ و  ای  تسا  رهاظ 

ردپ فیصوت  ماما و 
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َیلِإَو ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  مالـسلا  مهیلعِِهئَابآ  َماَقَم  َماَقَف  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  ِینْعَی  یِـضاَْملا  َیلِإ  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِْرمَِأب  ُْرمَْألا  یَْـضفَأ 
تیاده تسار  قح و  هار  هب  تسشن و  شردپ  ياج  وا  دش ، مامت  مالسلا  هیلعیلع  نب  نسح  ینعی  یلبق  ماما  هرود  هکنیا  ات  ٍمیِقَتْـسُم ؛ ٍقیِرَط 
شدوخ ملع  يارب  ار  وا  دـنوادخ  ُهَدـْنِع ؛ اَـم  َُهل  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َراَـتْخا  دوب . یناـبات  هاـم  ناـشخرد و  رون  ًارْهَز ؛ ًارَمَقَو  ًاـعِطاَس  ًارُون  َناَـک  درک .

شور اب  وا  ٍّیِصَو ؛ َیلِإ  اَِهب  یَـصْوَأ  ٍۀَّیِـصَوَو  ُهَدِهَع  ٍدْهَع  یَلَع  ِلْعَّنلِاب  ِلْعَّنلا  َوْذَح  مالـسلا  مهیلعِِهئَابآ  ِجاَْهنِم  یَلَع  یَـضَمَف  دوب . هدرک  باختنا 
. دومن لمع  درک ، شدوخ  زا  دعب  یصو  ره  هک  یتیصو  نامیپ و  دهع و  رب  مدق  هب  مدق  درک ؛ یگدنز  شناردپ 

ماما فیصوت  ماما و 

وا ادخ  هک  ینیشناج  ُُهلْضَف ؛ اََنلَو  ُهُعِضْوَم  اَنِیفَو  ِِذفاَّنلا  ِرَدَْقلاَو  ِِقباَّسلا  ِءاَضَْقِلل  ِِهتَّیِـشَِمب  ُهَناَکَم  یَفْخَأَو  ٍۀَیاَغ  َیلِإ  ِهِْرمَِأب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُهَرَتَس  ٍّیِـصَو 
تروـص وا  يراـج  ردـق  وا و  یلبق  یمتح  ياـضق  اـب  اـهنیا  همه  هـتبلا  تـسا . هتـشاد  یفخم  ار  شناـکم  دوـب و  هدرک  ناـهنپ  یتدـم  اـت  ار 

. تسا ام  رد  نآ  لیاضف  ینیشناج و  رارقتسا  لحم  ( 11 .) تفرگ

تماما تمظع  ماما و 

ٍۀَمالَع ِحَضْوَأَو  ٍۀـَلالَد  ِنَْیبَأَو  ٍۀَْـیلِح  ِنَسْحَِأب  ًارِهاَظ  َّقَْحلا  ُمُهاَرََأل  ِهِمْکُح  ْنِم  ِِهب  يَرَج  ْدَـق  اَم  ُْهنَع  َلاَزَأَو  ُهَعَنَم  ْدَـق  اَمِیف  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َنِذَأ  ْدَـق  َْول 
شاهنامیکح مکح  زا  هک  ار  هچنآ  دادیم و  هزاـجا  ( 12) تسا هدرک  عنم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  دـنوادخ  رگا  ِِهتَّجُِحب ؛ َماَقَو  ِهِسْفَن  ْنَع  َناـَبََألَو 

نآ تقو  نآ  مدرکیم . رهاظ  حـضاو  ياـههناشن  نشور و  هلّدا  ماـمت و  یگتـسارآ  اـب  اراکـشآ و  ار  قح  تشادیمرب ، تسا ، هدرک  يراـج 
. درکیم نایب  ار  دوخ  هلّدا  تشادیمرب و  هدرپ  شدوخ  زا  ناهنپ  تّجح 

ادخ هدارا 

وا هدارا  دوـشیمن و  بوـلغم  تسا  ادـخ  تردـق  هک  هچنآ  نکل  ُقَبُْـسی ؛ ـال  ُهَقِیفْوـَتَو  ُّدَُرت  ـال  ُهَتَداَرِإَو  َُبلاَُـغت  ـال  َّلَـجَوَّزَع  ِهَّللا  َراَدـْقَأ  َّنَِـکل 
. دریگب تقبس  شقیفوت  زا  دناوتیمن  یسک  ددرگیمنرب و 

ماما هب  تشگزاب  رد  نایعیش  فیاظو 

ناشدوخ لصا  هب  دننکن و  تیعبت  دوخ  سفن  ياهسوه  زا  دیاب  اهنآ  ِْهیَلَع ؛ اُوناَک  يِذَّلا  ُمِِهلْـصَأ  یَلَع  اوُمیُِقْیلَو  يَوَْهلا  َعاَبِّتا  ُمُْهنَع  اوُعَدَْـیلَف 
(13 .) دندرگزاب دناهدوب  نآ  رب  هک 

عونمم سسجت  نایعیش و  فیاظو 

ال دنتفایم . تیـصعم  هب  تروص  نیا  رد  اریز  دننکن ؛ وج  تسج و  تسا ، هدـیناشوپ  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  اوُمَثْأَیَف ؛ ْمُْهنَع  َِرتُس  اَّمَع  اُوثَْحبَی  ال 
(14 .) دنوشیم نامیشپ  اریز  دنرادنرب ؛ ار  ادخ  رتس  اُومَْدنَیَف ؛ َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َْرتَس  اوُفِشْکَی 

تقیقح ندعم  تماما و 

رد ام و  اب  قح  هک  دـننادب  دـیاب  نایعیـش  ٌّيِوَغ ؛ ٌّلاَض  اَّلِإ  اَنُْریَغ  ِهیِعَّدَـی  َو ال  ٍرَتْفُم  ٌباَّذَـک  اَّلِإ  اَناَوِس  َِکلَذ  ُلوُقَی  اَنِیفَو ال  اَنَعَم  َّقَْحلا  َّنَأ  اوُمَْلعَِیل 
هارمگ رگم  دوشیمن  نآ  یعدـم  ام  زا  ریغ  یـسک  و  ( 15) هدننز ارتفا  يوگغورد  رگم  دـنکیمن ، نایب  ار  نآ  ام  زا  ریغ  یـسک  تسام . نایم 
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. نادرگرس

سسجت تیعونمم  نایعیش و  فیاظو 

تماما باب  رد  هک  ار  هچنآ  زا  شیب  نیاربانب  ِحیِرْـصَّتلا ؛ َنُود  ِضیِْرعَّتلِاب  َِکلَذ  ْنِم  اوُعَنْقَیَو  ِریِـسْفَّتلا  َنُود  ِۀَـلْمُْجلا  ِهِذَـه  یَلَع  اَّنِم  اوُرِـصَتْقَْیلَف 
. دیشاب هتشادن  حیضوت  حیرصت و  راظتنا  و  دینک . تعانق  نم  ندرک  هراشا  هب  و  دیهاوخن . متفگ ،

(16) یصخش قوقح  زا  عافد  ماما و 

ریحتم و فرح  نـیا  زا  رفعج  ینکیم ؟ زارد  تـسد  نــم  ( 17) هّیثرا هب  اـیآ  رفعج  يا  ٌرَفْعَج ؛ َرَّیَحَتَف  ِیقوـُقُح  ِیف  ُضِْرعَت  َکـَل  اَـم  ُرَفْعَج  اَـی 
رد ار  وا  هک  درک  تیصو  مالسلا  هیلعیقنلا  یلع  ماما  ( 18) رـسمه نامز و  ماما  هدج  هک  ینامز  َباَغ ؛ َُّمث  َیِه  َكُراَد  ُرَفْعَج  اَی  دش . توهبم 

هیلعماما مهدیمن . ار  یـسک  نفد  هزاجا  تسا و  هدیـسر  نم  هب  هناخ  هک  تفگیم  دادیمن و  نفد  هزاـجا  رفعج  دـننک ، نفد  شدوخ  هناـخ 
. دش دیدپان  و  تسوت »؟ هناخ  اجنیا  رفعج  : » دومرف دش و  ادیپ  یمولعمان  هطقن  زا  هرابود  مالسلا 

(19) اههمان هعلاطم  رد  ماما  تقد 

همان رد  هک  ییاهییوگ  ضقانت  نآ و  بلاطم  مامت  هجوتم  ِهِیف ؛ ِءاَـطَْخلا  ِرُّرَکَتَو  ِهِظاَْـفلَأ  ِفـالِتْخا  یَلَع  ُهَنَّمَـضَت  اَـم  ِعیِمَِجب  ِیتَفِْرعَم  ْتَطاَـحَأ 
. مدش نآ ، يرارکت  ياهاطخ  دوب و  رفعج 

لطاب قح و  هرابرد  ادخ  هدارا 

ْلَعْجَی َْمل  ُهَّنِإ  دربب . نیب  زا  ار  لطاب  دـنک و  مامت  ار  قح  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  ًاقوُهُز ؛ اَّلِإ  ِلِطاَْبِللَو  ًاماَْمتِإ  ّالِإ  ِّقَْحِلل  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َیبَأ 
تماما و دـنوادخ  کشیب  ًۀَّمِذ ؛ الَو  ًۀَـعاَط  الَو  ًۀَـضَرَتْفُم  ًۀَـماَمِإ  ِْقلَْخلا  َنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  الَو  َْکیَلَع  الَو  ِْهَیلِإ  ِبُوتْکَْملا  یَلَع  ِباَتِْکلا  ِبِحاَِصل 

. تسا هتخاسن  بجاو  شتاقولخم  زا  يدحا  رب  هن  وت و  رب  هن  نآ و  بطاخم  رب  هن  ار  ( 20) همان هدنسیون  تعاطا 

یهلا هدارا  رد  تماما  تثعب و  زار 

َُّمث ًاباَْبلَأَو  ًابُوُلقَو  ًاراَْصبَأَو  ًاعاَمْسَأ  ْمَُهل  َلَعَجَو  ِِهتَرْدُِقب  ْمُهَقَلَخ  َْلب  ًيدُس  ْمُهَلَمْهَأ  الَو  ًاثَبَع  َْقلَْخلا  ُِقلْخَی  َْمل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  َکُمَحْرَی  اَذَه  اَی 
ْمِِهنیِدَو ْمِهِِقلاَخ  ِْرمَأ  ْنِم  ُهُولِهَج  اَم  ْمُهَنُوفِّرَُعیَو  ِِهتَیِـصْعَم  ْنَع  ْمُهَنْوَْهنَیَو  ِِهتَعاَِطب  ْمُهَنوُُرمْأَی  َنیِرِذـْنُمَو  َنیِرِّشَبُم  مالـسلا  ِِیبَّنلا  مهیلعَنیّ ُمِْهَیلِإ  َثََعب 
ِةَرِهاَّظلا ِِلئالَّدـلا  َنِم  ْمُهاَتآ  اَمَو  ْمِْهیَلَع  ْمَُهل  ُهَلَعَج  يِذَّلا  ِلْضَْفلِاب  ْمِْهَیلِإ  ْمُهَثََعب  ْنَم  َْنَیبَو  ْمُهَْنَیب  َنِیتْأَی  ًۀَِـکئالَم  ْمِْهَیلِإ  َثََعبَو  ًاباَتِک  ْمِْهیَلَع  َلَْزنَأَو 

ار شقولخم  لاعتم  دـنوادخ  دـیدرتیب  دـهد -  رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  وت  ادـخ  هک  دـمحا -  يا  ِۀَِـبلاَْغلا ؛ ِتاَیْآلاَو  ِةَرِهاَْـبلا  ِنیِهاَرَْبلاَو 
نوچ یبابـسا  هب  زّهجم  ار  اهنآ  هدـیرفآ و  شیوخ  تردـق  اب  ار  اهنآ  هکلب  تسا . هدرکن  اهر  دوخ  رـس  ار  اهنآ  تسا و  هدـیرفاین  لیلدیب 

هب ار  اهنآ  ات  تخیگنارب  ناشیا  ندناسرت  نداد و  تراشب  تهج  ار  یناربمایپ  نآ ، زا  دـعب  تسا . هدرک  لقع  و  ( 21) حور مشچ و  شوگ و 
ناـشیا هـب  دـندرکیمن ، كرد  ناـشیاهلقع  اـب  هـک  ار  ینید  یهلا و  رماوا  زا  هتــسد  نآ  دـننک . یهن  شتیــصعم  زا  هدرک و  رما  وا  تعاـطا 

دوب هداد  تیلـضف  نارگید  رب  ار  ناشیا  اریز  تخاس . رومأم  ناشیا  دوخ و  نایم  ار  ياهکئالم  درک و  لزان  ناشیا  رب  ار  ییاهباتک  دنزومایب .
. دوب هدرک  زّهجم  بلاغ  ياههناشن  نشور و  ياهلیلد  هب  ار  اهنآ  و 

توبن ریس  نایب  ماما و 
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هب ار  وا  تخاس و  نیـشنلد  کنخ و  وا  يارب  ار  شتآ  هک  دوب  یـسک  اهنآ  زا  یکی  ًالِیلَخ ؛ ُهَذَـخَّتاَو  ًامالَـسَو  ًادَْرب  ِْهیَلَع  َراَّنلا  َلَعَج  ْنَم  ْمُْهنِم 
تفگ و نخـس  وا  اـب  روفو  هب  هک  دوب  یـسک  زین  يرگید  ًاـنِیبُم ؛ ًاـناَبُْعث  ُهاَـصَع  َلَـعَجَو  ًاـمِیلْکَت  ُهَمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  دومن . باـختنا  دوخ  یتسود 

ادـخ هزاجا  نذا و  اب  زین  یخرب  ِهَّللا ؛ ِنْذِِإب  َصَْربَْألاَو  َهَمْکَْألا  َأَْربَأَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  یَتْوَْملا  اَیْحَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  داد . رارق  يراکـشآ  ياهدژا  ار  شیاصع 
یخرب هب  ٍءْیَش ؛ ِّلُک  ْنِم  َِیتوُأَو  ِْریَّطلا  َقِْطنَم  ُهَمَّلَع  ْنَم  ْمُْهنِم  دادیم . افش  ار  یسیپ  هب  التبم  دارفا  دازردام و  روک  درکیم و  هدنز  ار  ناگدرم 

َمَّمَتَو َنیَِملاَْعِلل  ًۀَمْحَر  هلآو  هیلع  هللا  یلصًادَّمَُحم  َثََعب  ( 22 .) تخاس دنمرهب  ار  وا  روما  مامت  زا  تخومآ و  ار  ناگدنرپ  اب  نتفگ  نخـس  زین 
ناـیملاع نداد  رارق  تمحر  دروـم  يارب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  زین  تیاـهن  رد  ًۀَّفاَـک ؛ ِساَّنلا  َیلِإ  ُهَلَـسْرَأَو  ُهَءاَِـیْبنَأ  ِِهب  َمَتَخَو  ُهَتَمِْعن  ِهـِب 

هیلع هللا  یلـصُهَضَبَق  داتـسرف . اهناسنا  یمامت  يوس  هب  ار  وا  داد و  همتاـخ  وا  اـب  ار  شتوبن  درک و  ماـمت  وا  تثعب  اـب  ار  شتمعن  تخیگنارب .
. دوب دنمتداعس  هدوتس و  هک  یلاح  رد  تفر . ایند  راد  زا  تلاسر  ماجنا  زا  دعب  ًادیِعَس ؛ ًادیِقَف  ًادیِمَح  هلآو 

تماما ریس  نایب  ماما و 

زا دـعب  ًادِـحاَو ؛ ًادِـحاَو  ِهِدـْلُو  ْنِم  ِءاَیِـصْوَْألا  َیلِإ  َُّمث  مالـسلا  هیلعٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِِهثِراَوَو  ِهِّیِـصَوَو  ِهِّمَع  ِْنباَو  ِهیِخَأ  َیلِإ  ُهَدـَْعب  َْرمَْألا  َلَـعَج 
هب زین  وا  زا  دعب  درک . راذـگا  مالـسلا و  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  شثراو  یـصو و  شیومع و  رـسپ  و  ( 23) ردارب هب  ار  تفـالخ  رما  شدوخ ،

. تخاس لقتنم  يرگید  زا  دعب  یکی  شنادنزرف ،

مالسلا مهیلعموصعم  ناماما  بصن  تمکح 

. دناسر مامتا  هب  اهنآ  اب  ار  شتیاده  رون  تشاد و  هگن  هدنز  اهنآ  دوجو  اب  ار  شنید  ُهَرُون ؛ ْمِِهب  َّمَتَأَو  ُهَنیِد  ْمِِهب  اَیْحَأ 

؟ دیرفآ يرتشیب  هداعلا  قوف  ياهدادعتسا  اب  ار  همئا  دنوادخ  ارچ 

ِمُومْأَْملا َنِم  ُماَمِْإلاَو  ِجوُجْحَْملا  َنِم  ُۀَّجُْحلا  ِِهب  ُفَْرُعی  ًانَِّیب  ًاناَقُْرف  ْمِهِماَحْرَأ  ِيَوذ  ْنِم  َْنیَنْدَْألاَف  َْنیَنْدَْألاَو  ْمِهِّمَع  ِیَنبَو  ْمِِهناَوْخِإ  َْنَیبَو  ْمُهَْنَیب  َلَـعَج 
َعِـضْوَمَو ِِهتَمْکِح  َعَدْوَتْـسُمَو  ِهِْملِع  َناَّزُخ  ْمُهَلَعَجَو  ِْسبَّللا  َنِم  ْمُهَهََّزنَو  ِسَنَّدـلا  َنِم  ْمُهَرَّهَطَو  ِبُویُْعلا  َنِم  ْمُهَأََّربَو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ْمُهَمَـصَع  ْنَِأب 

َنِم ُِملاَْعلا  َالَو  ِلِطاَْبلا  َنِم  ُّقَْحلا  َفِرُع  اََملَو  ٍدَحَأ  ُّلُک  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َْرمَأ  یَعَّدَالَو  ٍءآَوَس  یَلَع  ُساَّنلا  َناََکل  َِکلَذ  َْولَو ال  ِِلئالَّدـلِاب  ْمُهَدَّیَأَو  ِهِّرِس 
زا ماما  تجح و  ریغ  زا  یهلا  تّجح  ات  داد  رارق  یـشحاف  توافت  ناشناکیدزن  مامت  ناشیاهومع و  رـسپ  ناردارب و  اـهنآ و  ناـیم  ِلِـهاَْجلا ؛

اهيدـیلپ زا  تخاس و  هتـساریپ  اهبیع  زا  دیـشخب و  تینوصم  ناهانگ  زا  ار  اهنآ  هک  تروص  نیا  هب  دوشن . هبتـشم  دوش و  هتخانـش  مومأم 
هلّدا اـب  ار  اـهنآ  داد و  رارق  شّرـس  رارقتـسا  لـحم  تمکح و  رادتناـما  ملع و  هنیجنگ  ار  اـهنآ  دوـمن و  كاـپ  تاهابتـشا  زا  درک و  رود 
ملاع لطاب و  زا  قح  دشیم و  یهلا  تیصو  یعدم  یسک  ره  دندشیم و  ناسکی  مدرم  همه  دوبن ، اهتوافت  نیا  رگا  و  درک . يرای  فلتخم 

. دشیمن هتخانش  لهاج  زا 

باّذک رفعج  ماما و 

دنوادخ هب  هک  دساف  درم  نیا  ُهاَوْعَد ؛ َِّمُتی  ْنَأ  َءاَجَر  َُهل  َیِه  ٍَۀلاَح  ِۀَّیَِأب  ِيرْدَأ  الَف  ُهاَعَّدا  اَِمب  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  يِرَتْفُْملا  ُلِْطبُْملا  اَذَـه  یَعَّدا  ِدَـق 
؟! تسا هتخود  یماقم  نینچ  هب  دیما  تلیـضف  نیمادـک  رطاخ  هب  هک  منادیمن  نم  تسا و  هدـش  تماما  یعدـم  ددـنبیم ، نیغورد  ياهارتفا 

لالح وا  هک  مسق  ادـخ  هب  تسا ؟ سانـش  نید  هیقف  ایآ  ٍباَوَصَو ؛ ٍءاَطَخ  َْنَیب  ُقُْرفَی  الَو  ٍماَرَح  ْنِم  ًالالَح  ُفِْرعَی  اَـم  ِهَّللا  َوَف  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ٍهْقِِفبَأ 
َّدَح ُفِْرعَی  الَو  ٍِهباَشَتُم  ْنِم  ًامَکُْحم  الَو  ٍلِطَاب  ْنِم  ًاّقَح  ُمَْلعَی  اَمَف  ٍْملِِعب  ْمَأ  دنکیمن . ادـج  تسرد  زا  ار  اطخ  دـهدیمن و  صیخـشت  مارح  زا  ار 

؛ دسانـشیمن هباشتم  زا  ار  مکحم  دهدیمن و  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدش  راودیما  دوخ  ملع  هب  ایآ  اَهَْتقَوَو ؛ ِةالَّصلا 
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؛ دسانـشیمن هباشتم  زا  ار  مکحم  دهدیمن و  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدش  راودیما  دوخ  ملع  هب  ایآ  اَهَْتقَوَو ؛ ِةالَّصلا 
ِةَذَْوعَّشلا ِبَلَِطل  َِکلَذ  ُمُعْزَی  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َضْرَْفلا  َةالَّصلا  ِهِکَْرت  یَلَع  ٌدیِهَـش  ُهَّللاَف  ٍعَرَِوب  ْمَأ  دـنادیمن ! ار  نآ  تاـقوا  زاـمن و  ماـکحا  وا  یتح 

ار تماما  دیما  شعرو  دهز و  ایآ  ٌۀَِمئاَق ؛ ٌةَروُهْشَم  َّلَجَوَّزَع  ِِهَّلل  ِِهناَیْصِع  ُراَثآَو  ٌَۀبوُْصنَم  ِهِرِکْسُم  ُفوُرُظ  َکِیتاَهَو  ْمُْکَیلِإ  يَّدََأت  ْدَق  ُهَرَبَخ  َّلََعلَو 
نآ ربخ  اهيدوز  نیا  هب  دیاش  دریگب . دای  ار  يزاب  هدبعش  ات  درک  كرت  ار  زامن  زور  لهچ  وا  هک  تسا  دهاش  ادخ  تسا ؟ هتشاک  وا  لد  رد 

ٍۀَیِآب ْمَأ  تساپرب . هدـش و  هتخانـش  شراگدرورپ  تیـصعم  راثآ  دـناهدش و  هدـیچ  مه  رانک  رد  شبارـش  ياهفرظ  ( 24 .) دسرب زین  امـش  هب 
! دـنک هماقا  سپ ، دراد ؟ شتماما  رب  لیلد  ایآ  دروایب ! سپ  دراد ؟ شتماما  رب  ياهناشن  ایآ  اَهْرُکْذَْـیلَف ؛ ٍۀـَلالَِدب  ْمَأ  اَهْمُِقْیلَف  ٍۀَّجُِحب  ْمَأ  اَِهب  ِتْأَْیلَف 

ُتْرَکَذ اَم  ِِملاَّظلا  اَذَـه  ْنِم  َکَقِیفَْوت  ُهَّللا  یَّلََوت  ْسِمَْتلاَف  دـنک . رکذ  ار  نآ  تسا ، نینچ  رگا  دـنکیم ؟ تلالد  وا  تماما  رب  یتیاور  هیآ و  ایآ 
ُهُراَوُع ََکل  َرَهْظَیَو  ُهَراَدْقِمَو  َُهلاَح  َمَْلعَِتل  اَهِیف  ُبِجَی  اَمَو  اَهَدوُدُح  ْنِّیَُبی  ٍۀَضیِرَف  ِةالَـص  َْوأ  اَهْرِّسَُفی  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  ٍۀَـیآ  ْنَع  ُْهلَـسَو  ُْهنِحَْتماَو  ََکل 

وت يارب  ار  نآ  اـت  نک  لاؤس  ياهیآ  هراـبرد  وا  زا  نک و  ناـحتما  ار  وا  نک و  تساوخرد  ملاـظ  نیا  زا  دـهد ! تقیفوـت  دـنوادخ  ُُهناَـصُْقنَو ؛
دوش و نشور  تیارب  شتلزنم  نأش و  وا و  زور  لاح و  زا  ات  دهد . حیـضوت  تیارب  ار  نآ  تابجاو  ماکحا و  ات  سرپب  زامن  زا  ای  دنک . ریـسفت 

. ددرگ راکشآ  تیارب  شصقاون  تاداریا و 

قح ظفح  رد  ادخ  هارا 

دهاوخ رارقتـسا  شدوخ  لحم  رد  ار  نآ  درک و  دـهاوخ  ظفح  شلها  يارب  ار  قح  دـنوادخ  ِهِّرَقَتْـسُم ؛ ِیف  ُهَّرَقَأَو  ِِهلْهَأ  یَلَع  َّقَْحلا  ُهَّللا  َظِفَح 
. داد

! ردارب ود  ندش  ماما 

نیسحو نسح  زا  دعب  تماما  هک  دهاوخیمن  دنوادخ  مالسلا ؛ هیلعِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َدَْعب  ِْنیَوَخَأ  ِیف  ُۀَماَمِْإلا  َنوُکَی  ْنَأ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َیبَأ  ْدَق 
(25 .) دوشعمج ردارب  ود  رد 

ماما تمظع 

راکـشآ قح  دـهد ، نتفگ  نخـس  هزاجا  اـم  هب  ادـخ  هک  یناـمز  ْمُْکنَع ؛ َرَـسَْحناَو  ُلِـطاَْبلا  َّلَحَمْـضاَو  ُّقَْحلا  َرَهَظ  ِلْوَْقلا  ِیف  اََـنل  ُهَّللا  َنِذَأ  اَذِإَو 
(26 .) دنامیم ورف  امش  رب  طلست  زا  دوریم و  نیب  زا  لطاب  دوشیم و 

ادخ رب  لکوت  ماما و 

ام وا  مهاوخیم و  ادخ  زا  ار  تیالو  وکین و  راتفر  تیافک و  ُلیِکَْولا ؛ َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَحَو  ِۀَیالَْولاَو  ِْعنُّصلا  ِلیِمَجَو  ِۀَیاَفِْکلا  ِیف  ُبَغْرَأ  ِهَّللا  َیلِإ 
! تسا یبوخ  لیکو  هچ  دنکیم و  تیافک  ار 

(27 !) درک در  ماما  هک  ياهیده 

يایاده يوس  هب  ار  مکاپ  ناتـسد  هک  تسا  زیاج  ایآ  اَهِمَرْحَِأب ؛ اَهُّلَحَأ  َبیِـش  ْدَق  ٍۀَسِجَر  ٍلاَْومَأَو  ٍۀَسَِجن  اَیاَدَه  َیلِإ  ًةَرِهاَط  ًادَـی  َّدـُمَأ  ْنَأ  ُزوُجَیَأ 
. دناهدش طولخم  مه  اب  نآ  مارح  لالح و  هک  ییایاده  منک ؟! زارد  هدولآ  سجن و 

(28) مالسلا هیلعریما  ترضح  يارب  قالط  قح  وربمایپ  نانز  ندوب  نینمؤملاّما  ریسفت  ماما و 
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ِنَسَْحلا َابَأ  اَی  هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِتاَهَّمُْألا  ِفَرَِشب  َّنُهَّصَخَف  هلآو  هیلع  هللا  یلصِِیبَّنلا  ِءاَِسن  َنْأَش  َمَّظَع  َیلاَعَتَو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ 
ِفَرَـش ْنِم  اَهْطِقْـسَأَو  ِجاَوْزَْألا  ِیف  اََهل  ِْقلْطَأَف  َْکیَلَع  ِجوُرُْخلِاب  يِدـَْعب  َهَّللا  ِتَصَع  َّنُُهتَّیَأَف  ِۀَـعاَّطلا  یَلَع  ِِهَّلل  َْنمُد  اَم  َّنَُهل  ٍقاـَب  َفَرَّشلا  اَذَـه  َّنِإ 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  درک . صوصخم  ندوب  نینمؤم  ردام  هب  ار  اهنآ  داد و  تفارـش  ربمایپ  نانز  هب  لاـعتم  دـنوادخ  َنِینِمْؤُْملا ؛ ِۀَـمُومُأ 
اهنآ زا  مادک  ره  دننکن . ار  ادخ  تیصعم  اهنیا  هک  تسا  یمادام  ندوب  نینمؤملا  ما  تفارش  یلع ! يا  دندومرف : ریما  ترـضح  هب  زین  هلآو 

. نک طقاس  ندوب  نینمؤملا  ما  تفارش  زا  ار  وا  هدب و  قالط  ار  وا  دیروش ، وت  رب  درک و  نایصع  هک 

... دنک لیلذ  ادخ  رگا 

رود دوخ  تمحر  زا  ار  وا  دشاب ، هتـشاد  ار  یـسک  ندرک  راوخ  دصق  دنوادخ  رگا  َُهبَْرقَی ؛ ْنَأ  ٍدَحَِأل  َْسیَلَف  ُهَدَْعبَأ  ْنَمَو  ُهَدَْعبَأ  ْدَـقَف  ُهاَزْخَأ  ْنَم 
. دوش کیدزن  وا  هب  درادن  قح  یسک  درک  رود  ار  وا  ادخ  هکره  و  دنکیم .

کیلعن علخاف  يانعم  ماما و 

َدیِدَش َناَکَو  َكاَوِس  ْنَّمَع  ِیْبلَق  ُْتلَسَغَو  یِّنِم  َۀَّبَحَْملا  ََکل  ُتْصَلْخَأ  ْدَق  یِّنِإ  ِّبَر  اَی  َلاَقَف  ِسَّدَقُْملا  ِداَْولِاب  ُهَّبَر  یَجاَن  مالـسلا  هیلعیَـسُوم  َّنِإ 
َیلِإ ِْلیَْملا  َنِم  َُکْبلَقَو  ًۀَِصلاَخ  ِیل  َُکتَّبَحَم  َْتناَک  ْنِإ  َِکْبلَق  ْنِم  َِکلْهَأ  َّبُح  ْعِْزنا  َِيأ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  َیلاَعَتَو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َلاَقَف  ِِهلْهَِأل  ِّبُْحلا 

متبحم مامت  نم  دیدرتیب  ایادخ  درک : ضرع  درکیم . تاجانم  سدقم  يداو  رد  ادخ  اب  مالسلا  هیلعیـسوم  هک  ینامز  ًالوُسْغَم ؛ َياَوِس  ْنَم 
نیا زا  تشاد . شنادنزرف  رسمه و  هب  يدیدش  هقالع  وا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  متـسش . وت  ریغ  تبحم  زا  ار  ملد  مدرک و  صلاخ  وت  يارب  ار 

تروص نیا  رد  ياهتـسش  نم  ریغ  زا  ار  تلد  ياهدرک و  صلاخ  نم  يارب  ار  تتبحم  رگا  ینعی  رواـیب ؛ رد  ار  تیاـهشفک  دومرف : ادـخ  ور 
(29 .) نک جراخ  تلد  زا  یّلک  هب  ار  تاهداوناخ  تبحم 

! ایرکز ياههنوگ  رب  ناور  کشا  نیسح و  مان 

ًاِّیلَعَو ًادَّمَُحم  َرَکَذ  اَذِإ  اَّیِرَکَز  َناَکَف  اَهاَّیِإ  ُهَمَّلَعَف  مالـسلا  هیلع  َلِیئَْربَج  ِْهیَلَع  َطَبْهَأَف  ِۀَـسْمَْخلا  َءاَمْـسَأ  ُهَمِّلَُعی  ْنَأ  ُهَّبَر  َلَأَس  مالـسلا  هیلعاَّیِرَکَز  َّنَأ 
اَذِإ ِیلَاب  اَـم  یَِهلِإ  ٍمْوَی  َتاَذ  َلاَـقَف  ُةَرُْهْبلا  ِْهیَلَع  ْتَعَقَوَو  ُةَْربَْعلا  ُْهتَقَنَخ  ِْنیَـسُْحلا  َمْسا  َرَکَذ  اَذِإَو  ُُهبْرَک  یَلَْجناَو  ُهُّمَه  ُْهنَع  َيِرُـس  َنَسَْحلاَو  َۀَـمِطاَفَو 

؛ ِِهتَِّصق ْنَع  َیلاَعَتَو  َكَراَـبَت  ُهَّللا  ُهَأَْـبنَأَف  ِیتَْرفَز  ُرُوثَتَو  ِیْنیَع  ُعَمْدـَت  َْنیَـسُْحلا  ُتْرَکَذ  اَذِإَو  یِموُمُه  ْنِم  ْمِِهئاَمْـسَِأب  ُْتیَّلَـسَت  ْمُْهنِم  ًاـَعبْرَأ  ُتْرَکَذ 
هاگره ایرکز  تخومآ . وا  هب  ار  اهنآ  دش و  لزان  مالسلا  هیلعلیئربج  دزومایب . وا  هب  ار  هسمخ  ءامسا  ات  تساوخ  ادخ  زا  مالسلا  هیلعایرکز 

هک هاگره  اّما  دـشیم ، فرطرب  شايراتفرگ  تفریم و  نیب  زا  شهودـنا  مغ و  مامت  دربیم ، ار  نسح  همطاف و  یلع ، دّـمحم ، ياهمان  هک 
مان هاگره  ارچ  یهلا  درک : ضرع  ادخ  هب  يزور  تفرگیم . ارف  ار  شلد  هودنا  مغ و  تخیریم و  کشا  رایتخایب  دروآیم ، ار  نیسح  مان 

مغ و زا  ینافوط  دوشیم و  يراج  مکـشا  منکیم  يراج  نابز  رب  ار  نیـسح  ماـن  هاـگره  اـما  دوشیم ، مارآ  ملد  مربیم ، ار  لّوا  نت  راـهچ 
. تخاس ربخاب  مالسلا  هیلعنیسح  ناتساد  زا  ار  وا  زین  ادخ  سپ  دریگیم ؟ ارف  ارم  هودنا 

صعیهک ریسفت  ماما و 

، ءالبرک اک » : » صیعهک ُهُْربَص ؛ ُداَّصلاَو  ُهُشَطَع  ُْنیَْعلاَو  ِْنیَـسُْحلا  ُِملاَظ  َوُهَو  ُدـیِزَی  ُءاَْیلاَو  ِةَْرتِْعلا  ُكالَه  ُءاَْهلاَو  َءالَبْرَک  ُمْسا  ُفاَْـکلاَف  صعیهک 
. تسا نیسح  ربص  داص »  » شطع و نیع » . » درک ملظ  نیسح  هب  هک  تسا  دیزی  ای » ، » ربمایپ ترتع  ندش ، هتشک  اه » »

مالسلا هیلعنیسح  ماما  زا  یمسجت  مالسلا  هیلعییحی  ترضح 

مالسلا هیلعنامز  ماما  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


َْتناَکَو ِبیِحَّنلاَو  ِءاَُکْبلا  یَلَع  َلَْبقَأَو  ِْهیَلَع  ِلوُخُّدـلا  َنِم  َساَّنلا  اَهِیف  َعَنَمَو  ٍماَّیَأ  َۀـَثالَث  ُهَدِجْـسَم  ْقِراَُفی  َْمل  مالـسلا  هیلعاَّیِرَکَز  َِکلَذ  َعِمَـس  اَّمَلَف 
ِهِذَه ََۀبْرُک  ُّلُِحتَأ  یَِهلِإ  ِۀَبیِـصُْملا  ِهِذَه  َباَِیث  َۀَمِطاَفَو  ًاِّیلَع  ُسِْبُلتَأ  یَِهلِإ  ِِهئاَنِِفب  ِۀَّیِزَّرلا  ِهِذَه  يَْوَلب  ُلِْزُنتَأ  ِهَِدلَِوب  َکِْقلَخ  َْریَخ  ُعِّجَُفتَأ  یَِهلِإ  ُُهَتبْدـُن 

ِهِینَْتقَزَر اَذِإَف  ِْنیَـسُْحلا  َّلَحَم  ُهَّلَحَم  ْلَعْجاَو  ًاّیِـصَو  ًاثِراَو  ُْهلَعْجاَو  ِرَبِْکلا  یَلَع  ِیْنیَع  ِِهب  ُّرَقَت  ًادـَلَو  ِیْنقُزْرا  یَِهلِإ  ُلوُقَی  َناَک  َُّمث  اَمِِهتَحاَِسب  ِۀَـعیِجَْفلا 
ّرـس زا  مالـسلا  هیلعایرکز  هک  ینامز  ِِهب ؛ ُهَعَّجَفَو  مالـسلا  هیلعیَیْحَی  ُهَّللا  ُهَقَزَرَف  ِهِدـَلَِوب  َکَبِیبَح  ًادَّمَُحم  ُعِْجُفت  اَمَک  ِِهب  ِینْعِْجفَأ  َُّمث  ِهِّبُِحب  یِِّنْتفاَف 

دیشکیم و دایرف  درکیم و  هیرگ  مادم  دیایب . وا  دزن  یـسک  دادن  هزاجا  دشن و  ادج  شزامن  لحم  زا  یپ  رد  یپ  زور  هس  دش ، ربخاب  هلئـسم 
یهلا درک ؟! یهاوخ  لزان  وا  رب  ار  ییالب  نینچ  ایآ  درک ؟! یهاوخ  راتفرگ  شدـنزرف  تبیـصم  هب  ار  تناگدـنب  نیرتهب  اـیآ  یهلا  تفگیم :
ضرع هتـسویپ  سپـس  دومن ؟! یهاوخ  هعجاف  نیا  راتفرگ  ار  اهنآ  ایآ  یهلا  درک ؟! یهاوخ  همطاف  یلع و  نت  هب  ار  تبیـصم  نیا  سابل  اـیآ 

ار وا  هک  ینامز  نک . نیـسح  دننام  ار  وا  هدب و  رارق  نم  یـصو  ثراو و  ار  وا  نک و  اطع  نم  هب  يدنزرف  يریپ  ّنس  نیا  رد  ایادـخ  درکیم :
تسود هک  ار  دّمحم  هک  روط  نامه  نک ، راتفرگ  وا  تبیـصم  هب  ارم  هاگنآ  زادنیب و  نم  ناج  لد و  رد  ار  وا  ّتبحم  يدرک ، تیانع  نم  هب 

ار شردپ  هاگنآ  درک و  تیانع  وا  هب  ار  ییحی  درک و  باجتسم  ار  شیاعد  زین  دنوادخ  تخاس . یهاوخ  التبم  شدنزرف  تبیصم  هب  تسوت 
. درک راتفرگ  وا  تبیصم  هب 

ییحی ترضح  نیسح و  ماما  ياهتهابش  زا  یکی 

(30 .) دش هداز  ههام  شش  زین  نیسح  دش ، هداز  هام  شش  ییحی  هک  روط  نامه  مالسلا ؛ هیلعِْنیَسُْحلا  ُلْمَحَو  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  یَیْحَی  ُلْمَح  َناَک 

؟ ادخ ای  مدرم  ماما ؛ باختنا 

ایآ ُۀَّلِْعلا ؛ َیِهَف  َلاَق : یََلب  ُْتُلق : ٍداَـسَف  َْوأ  ٍحالَـص  ْنِم  ِهِْریَغ  ِلاَِـبب  ُرُطْخَی  اَِـمب  ٌدَـحَأ  َمَْلعَی  ـال  ْنَأ  َدـَْعب  ِدِـسْفُْملا  یَلَع  ْمُُهتَرَیِخ  َعَقَت  ْنَأ  ُزوُجَی  ْلَـه 
. دنرادن ربخ  رگیدمه  لد  قامعا  زا  اهنآ  اریز  دننک ؟ باختنا  ار  يدساف  صخـش  دیایبرد و  بآ  زا  هابتـشا  مدرم  باختنا  هک  تسا  نکمم 

. تسا نامه  تلع  دومرف : تسا . نکمم  هلب  مدرک : ضرع 

تّما ناحلاص  باختنا  رد  مالسلا  هیلعیسوم  هابتشا 

ْنَّمِم ال ًالُجَر  َنیِْعبَس  ِهِّبَر  ِتاَقیِِمل  ِهِرَکْـسَع  ِهوُجُوَو  ِهِمْوَق  ِناَیْعَأ  ْنِم  َراَتْخا  ِْهیَلَع  ِیْحَْولا  ِلوُُزنَو  ِهِْملِع  ِلاَمَکَو  ِِهْلقَع  ِرُوفُو  َعَم  ِهَّللا  ُمِیلَک  یَـسُوم 
لوزن ملع و  لقع و  همه  نآ  اب  تفگیم ، نخس  ادخ  اب  هک  یسوم  ترضح  َنیِِقفاَنُْملا ؛ یَلَع  ُُهتَرَیِخ  ْتَعَقَوَف  ْمِهِصالْخِإَو  ْمِِهناَمیِإ  ِیف  ُّکُشَی 

هیلعیـسوم هک  دـندوب  یناسک  اهنآ  درک . باختنا  شراـگدرورپ  تاـقیم  يارب  دـندوب ، نت  داـتفه  هک  ار  شموق  ياـهنیرتهب  وا ، رب  یحو 
. دندمآ رد  بآ  زا  قفانم  اهنآ  مامت  اما  تشادن . کش  ناشصالخا  ناشنامیا و  رد  مالسلا 

؟ تسیک اب  رایتخا  قح 

يایاوز زا  هک  تسا  یـسک  يارب  اهنت  باختنا  قح  ُِرئاَرَّسلا ؛ ِْهیَلَع  ُفَّرَـصَتَیَو  ُِرئاَـمَّضلا  ُّنُِکتَو  ُروُدُّصلا  یِفُْخت  اَـم  ُمَْلعَی  ْنَِمل  اَّلِإ  َراَِـیتْخا  ـال  ْنَأ 
. دشاب راکشآ  وا  يارب  دارفا  ناهنپ  هدرپارس  دشاب و  هاگآ  اهبلق  یفخم 

؟ دنتشادن باختنا  قح  راصنا  نیرجاهم و  ارچ 

راصنا نیرجاهم و  باختنا  ِحالَّصلا ؛ َلْهَأ  اُوداَرَأ  اََّمل  ِداَسَْفلا  ِيَوذ  یَلَع  ِءاَِـیْبنَْألا  ِةَرَیِخ  ِعُوقُو  َدـَْعب  ِراَْـصنَْألاَو  َنیِرِجاَـهُْملا  ِراَِـیتْخِال  َرَطَخ  ـال  ْنَأ 
! دننکیم باختنا  ار  نیدسفم  دنراد ، ار  نیحلصم  باختنا  دصق  هک  ینامز  ءایبنا  هک  میدید  ام  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  شزرا 
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! دننکیم باختنا  ار  نیدسفم  دنراد ، ار  نیحلصم  باختنا  دصق  هک  ینامز  ءایبنا  هک  میدید  ام  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  شزرا 

نامثع رکبوبا و  ندش  ناملسم  لیلد 

ٍلاَح ْنِم  ِمِحالَْملِاب  ِۀَـقِطاَّنلا  ِۀَـمِّدَقَتُْملا  ُِبتُْکلا  ِِرئاَسَو  ِةاَرْوَّتلا  ِیف  َنوُدِـجَی  اُوناَک  اَّمَع  ْمِِهناَِربْخَتْـسَیَو  َدوُهَْیلا  ِناَِسلاَُجی  اَناَک  اَمُهَّنَِأل  ًاعَمَط  اَمَلْـسَأ 
اَمَک ِبَرَْعلا  یَلَع  ُّطِلَُسی  هلآو  هیلع  هللا  یلصًادَّمَُحم  َّنَأ  ُرُکْذَت  ُدوُهَْیلا  َِتناَکَف  ِهِْرمَأ  ِِبقاَوَع  ْنِمَو  هلآو  هیلع  هللا  یلصٍدَّمَُحم  ِۀَِّصق  ْنِم  ٍلاَح  َیلِإ 
اَیَتَأَف ُهاَوْعَد  ِیف  ٌبِذاَک  ُهَّنَأ  َْریَغ  َلِیئاَرْـسِإ  ِینَِبب  ُرَّصَن  ُتُْخب  َرَفَظ  اَمَک  ِبَرَْعلاـِب  ِرَفَّظلا  َنِم  َُهل  َّدـُب  ـالَو  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  یَلَع  َطِّلُـس  ُرَّصَن  ُتُْخب  َناَـک 

ْتَّبَتَتْساَو ُهُرُومُأ  ْتَماَقَتْـسا  اَذِإ  ٍدََلب  َۀَیالِو  ِِهتَهِج  ْنِم  اَمُْهنِم  ٌّلُک  َلاَنَی  ْنَأ  ِیف  ًاعَمَط  ُهاَعَیَابَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ِةَداَهَـش  ِلْوَق   ] یَلَع ُهاَدَعاَسَف  ًادَّمَُحم 
بتک ریاس  تاروت و  زا  اهنآ  ات  دنتـشاد . تساـخرب  تسـشن و  ناـیدوهی  اـب  ناـنآ  اریز  دـندوب ؛ هدروآ  ناـمیا  عمط  يور  زا  اـهنآ  ُُهلاَوْحَأ ؛
ًاعطق هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هک  دندوب  هتفگ  اهنآ  هب  نایدوهی  دنهد . ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  مایق  تشونرـس  هرابرد  ناگتـشذگ 
تخب هک  تسا  نآ  رد  ناشتوافت  اهنت  دوب . هدش  طلسم  لیئارسا  ینب  مامت  رب  ( 31) رصنلا تخب  هک  روط  نامه  دوشیم  طلسم  برع  مامت  رب 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  دزن  ود  نآ  تهج  نیمه  هب  دوب . دـهاوخ  قداص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  اـّما  دوب ، وگغورد  دوخ  ياـعدا  رد  رـصنلا 
رهـش و رب  ار  اهنآ  برع  رب  يزوریپ  زا  دـعب  هکنیا  رد  عمط  رطاخ  هب  دـندرک و  يرای  ادـخ  یگناـگی  رب  تداهـش  اـب  ار  وا  دـندمآ و  هلآو 

. دندرک تعیب  وا  اب  درک ، دهاوخ  امرفمکح  يراید 

! ربمایپ لتق  هئطوت  یحارط 

ینامز ًاْریَخ ؛ اُولانَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  ْمُهَّدَرَو  ْمُهَْدیَک  ُهَّللا  َعَفَدَف  ُهُوُلتْقَی  ْنَأ  یَلَع  َنیِِقفاَنُْملا  َنِم  اَمِِهلاَْثمَأ  َعَم  َۀَبَقَْعلا  اَدِعَـصَو  اَمَّثََلت  َِکلَذ  ْنِم  اَِسیَأ  اَّمَلَف 
اّما دنناسرب . لتق  هب  ار  وا  ات  دنتفر  الاب  هندرگ  زا  دـندیناشوپ و  رگید  رفن  دـنچ  اب  ار  دوخ  تروص  درکن ، اورنامرف  ار  اهنآ  ربمایپ  دـندید  هک 

. دنادرگرب مامت  تینابصع  اب  ار  اهنآ  دز و  مهرب  ار  اهنآ  هلیح  دنوادخ 

ریبز هحلط و  تعیب  لیلد 

هحلط و ِْهیَلَع ؛ اَجَرَخَو  ُهَتَْعَیب  اَثَکَن  اَِسیَأ  اَّمَلَف  ٍدََلب  َۀَیالِو  ِِهتَهِج  ْنِم  َلاَنَی  ْنَأ  اَمُْهنِم  ٍدِـحاَو  ُّلُک  َعِمَطَو  ُهاَعَیاَبَف  مالـسلا  هیلعًاِّیلَع  ُْرَیبُّزلاَو  ُۀَْـحلَط  یَتَأ 
هک ینامز  رطاخ  نیمه  هب  دنـسرب . يراید  رهـش و  ییاورنامرف  هب  مادک  ره  هک  دـندوب  راودـیما  اریز  دـندرک ؛ تعیب  مالـسلا  هیلعیلع  اب  ریبز 

. دندیروش وا  هیلع  رب  دنتسکش و  ار  شتعیب  دندش ، سویأم 

وا يارفس  ماما و 

مالسلا هیلعماما  ریفس  نیلوا  هللا  همحريرمع  دیعس  نب  نامثع  گرم  ربخ  ماما و 

وا رما  میلست  اریز  تشگ ؛ میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  ِِهئاَضَِقب ؛ ًیضِرَو  ِهِْرمَِأل  ًامِیلْـسَت  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِِهَّلل  اَّنِإ  ( 32) عیجرت هملک 
ُهَقَْحلَأَو ُهَّللا  ُهَمِحَرَف  ًادـیِمَح  َتاَمَو  ًادیِعَـس  َكُوبَأ  َشاَع  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  شیاتـس  ماـما و  میـشابیم . وا  ياـضق  هب  یـضار  میتسه و 

همئا شیاـیلوا  اـب  ار  وا  دـنک و  تـمحر  ار  وا  دـنوادخ  تشذـگرد . یگدوتـس  اـب  تـسیز و  تداعـس  اـب  ناـمثع  تردـپ  ِهِیلاَوَـمَو ؛ ِِهئاَِـیلْوَِأب 
وا ُهَتَْرثَع ؛ َُهلاَقَأَو  ُهَهْجَو  ُهَّللا  َرَّضَن  ْمِْهَیلِإَو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ُُهبِّرَُقی  اَمِیف  ًایِعاَس  ْمِهِْرمَأ  ِیف  ًادِهَتُْجم  ْلَزَی  َْمل  دنک . قحلم  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 

ار شیاهيراتفرگ  دنک و  ورهداشگ  ار  وا  دـنوادخ  . درکیم باتـش  ناشیا  ادـخ و  هب  برقت  رد  دیـشوکیم و  ناشرماوا  تعاطا  رد  هتـسویپ 
. دزاس فرطرب 

شردپ متام  رد  هللا  همحرنامثع  نب  دمحم  هب  رصع  ماما  تیزعت 
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اَْنئِزُرَو َْتئِزُر  دـنک . رتـشیب  ار  وت  ربـص  دـهد و  وکین  شاداـپ  وت  هب  تبیـصم  نیا  رد  دـنوادخ  َءاَزَْعلا ؛ َکـَل  َنَسْحَأَو  َباَوَّثلا  َکـَل  ُهَّللا  َلَزْجَأ 
. تخاس ییاهنت  راتفرگ  ار  ام  وت و  وا  يرود  درک . رادغاد  ار  ام  وت و  وا  تبیصم  اَنَشَحْوَأَو ؛ ُُهقاَِرف  َکَشَحْوَأَو 

ریفس نیمود  ناونع  هب  هللا  همحرنامثع  نب  دّمحم  شیاتس  ماما و 

هک دوب  نآ  وا  ياهتداعـس  هلمج  زا  ِْهیَلَع ؛ ُمَّحَرَتَیَو  ِهِْرمَِأب  ُهَماَـقَم  ُموُقَیَو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُُفلْخَی  َکَْـلثِم  ًادـَلَو  ُهَّللا  ُهَقَزَر  ْنَأ  ِِهتَداَعَـس  ِلاَـمَک  ْنِم  َّنَأ 
َسُْفنَْألا َّنِإَف  ِِهَّلل  ُدْمَْحلا  دتـسرف ! تمحر  وا  رب  ددرگ و  وا  نیـشناج  دهد و  همادا  ار  وا  هار  ات  درک  تیانع  وا  هب  ار  وت  دننام  يدنزرف  دـنوادخ 

رارق وت  دزن  وت و  دوجو  رد  هک  هچنآ  وت و  ببس  هب  ار  ام  هک  منکیم  شیاتس  ار  ادخ  َكَْدنِعَو ؛ َکِیف  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُهَلَعَج  اَمَو  َِکناَکَِمب  ٌۀَبِّیَط 
قفوم دـنک و  يرای  ار  وت  دـنوادخ  ًایِعاَرَو ؛ ًاِظفاَحَو  ًاِّیلَو  ََکل  َناَکَو  َکَقَّفَوَو  َكَدَـضَعَو  َكاَّوَقَو  ُهَّللا  َکَناَعَأ  دیـشخب . شمارآ  تسا ، هداد 

(33 .) دشاب وت  نابهگن  ظفاحم و  تسرپرس و  دنادرگ و 

(34) هللا همحررایزهم  نب  میهاربا  نب  دّمحم  هب  ياهمان  رد  هللا  همحرنامثع  نب  دمحم  زا  ریدقت 

نامز رد  یتح  وا  دـنک . ظفح  ار  نامثع  رـسپ  دـنوادخ  ُهَهْجَو ؛ َرَّضَنَو  ُهاَضْرَأَو  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ِبَأـْلا  ِةاَـیَح  ِیف  اَـنَتَِقث  ْلَزَی  َْمل  ُهَّللا  ُهاَـقَو  ُْنباـِلا 
دّمحم ُهَّدَسَم ؛ ُّدُسَیَو  ُهاَرْجَم  اَنَْدنِع  يِرْجَی  دنک . ورشوخ  ار  شاهرهچ  و  دشاب ... یـضار  وا  زا  دنوادخ  دوب . ام  لماک  نانیمطا  دروم  شردـپ 

. دشابیم وا  نیشناج  تسا و  شردپ  دننام  نم  دزن  رد 

ناشیا نیبوصنم  زا  تیعبت  موزل  مالسلا و  هیلعماما 

تـسود ار  وا  ادـخ  اریز  دـنکیم ؛ لمع  ام  رماوا  هب  دـنکیم و  یهن  رما و  ام  فرط  زا  وا  دـنزرف  ُهَّللا ؛ ُهاَّلََوت  ُلَمْعَی  ِِهبَو  ُْنباـْلا  ُُرمْأَـی  اـَنِْرمَأ  ْنَع 
َناَْمثُع ُْنب  ُدَّمَُحم  شاب ! ام  دزن  رد  وا  هاگیاج  هجوتم  ِکلَذ ؛ اَنَتَلَماَعُم  ْفِّرَع  ریذـپب . لد  ناج و  اب  ار  وا  نخـس  نیاربانب  ِِهلْوَق ؛ َیلِإ  ِهَْتناَـف  دراد .

دروم وا  يدوب ، هدرک  لاؤس  شردپ  نامثع و  نب  دـمحم  دروم  رد  ( 35) ِیباَتِک ُُهباَتِکَو  ِیتَِقث  ُهَّنِإَف  ُْلبَق  ْنِم  ِهِیبَأ  ْنَعَو  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ُّيِرْمَْعلا 
. تسا نم  يوس  زا  دهدیم ، امش  هب  وا  هک  ییاههمان  تسا و  نم  نانیمطا 

(36) ریفس نیموس  یتخبون  حور  نب  نیسح  زا  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ریدقت 

وا هب  ار  تشهب  تاریخ و  همه  دنوادخ  تسا . هدش  هتخانش  ام  يارب  حور  نب  نیسح  ِقِیفْوَّتلِاب ؛ ُهَدَعْـسَأَو  ُهَناَوْضِرَو  ُهَّلُک  َْریَْخلا  ُهَّللا  ُهَفَّرَع  ُُهفِْرعَن 
؛ ِِهناَّرُسَی ِْنیَذَّللا  ِّلَحَْملاَو  َِۀلِْزنَْملِاب  اَنَْدنِع  ُهَّنَأ  تسا . نم  دامتعا  دروم  تباین  رد  وا  ِْهیَلَع ؛ َوُه  اَِمب  اَُنتَِقث  َوُه  دیازفیب . شتاقیفوت  رب  دنک و  بیـصن 

. دنک رتشیب  وا  هب  تبسن  ار  شتایانع  دنوادخ  ِْهَیلِإ ؛ ِِهناَسْحِإ  ِیف  ُهَّللا  َداَز  تسا . یلبق  بیان  ود  هلزنم  هب  نم  دزن  رد  وا 

هللا همحريرمس  دّمحم  نب  یلع  هب  ناشیا  ییاهن  تاروتسد  هارمه  هب  همان  نیرخآ  ماما و 

هللا همحريرمس  دّمحم  نب  یلع  هب  ناشیا  ییاهن  تاروتسد  هارمه  هب  همان  نیرخآ  ماما و 

(37) گرم ربخ 

رد هک  ار  تناردارب  شاداپ  رجا و  دنوادخ  يرمس ! دّمحم  نب  یلع  يا  ٍماَّیَأ ؛ ِۀَّتِس  َْنَیبَو  َکَْنَیب  اَم  ٌتِّیَم  َکَّنِإَف  َکِیف  َِکناَوْخِإ  َرْجَأ  ُهَّللا  َمَظْعَأ 
. درم یهاوخ  رگید  زور  شش  ات  وت  اریز  دنک . دایز  دنوشیم ، راوگوس  وت  گرم 
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ییاهن تاروتسد 

زا دـعب  تباین  يارب  َِکتاَفَو ؛ َدـَْعب  َکَماَقَم  َموُقَیَف  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ِصُوت  ال  نک . روج  عمج و  ار  تیاهباتک  باسح و  مامت  سپ  َكَْرمَأ ؛ ْعِمْجَأَف 
. نکن ّتیصو  یسک  هب  تدوخ 

يربک تبیغ  عوقو  زا  ربخ 

. داتفا ریخأت  هب  دهد ، هزاجا  ادخ  هک  ینامز  ات  نم  روهظ  دش و  عقاو  يربک  تبیغ  َیلاَعَت ؛ ِهَّللا  ِنْذِإ  َدَْعب  اَّلِإ  َروُهُظ  الَف  ُۀَّماَّتلا  ُۀَْبیَْغلا  ِتَعَقَو  ْدَقَف 

روهظ نامز 

یگنـس اهبلق  درذگب و  ینالوط  ینامز  هک  دوشیم  رداص  ینامز  ادخ  هزاجا  ًارْوَج ؛ ِضْرَْألا  ِءالِْتماَو  ِبُولُْقلا  ِةَوْسَقَو  ِدَمَْألا  ِلوُط  َدَْعب  َِکلَذ 
. ددرگ متس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  دنوش و  تخس  و 

تباین نایعّدم 

ِِّیناَیْفُّسلا ِجوُرُخ  َْلبَق  َةَدَهاَشُْملا  یَعَّدا  ِنَمَف  الَأ  درک . دـنهاوخ  ار  نم  رادـید  ياعدا  یخرب  يدوز  هب  َةَدَـهاَشُْملا ؛ یِعَّدَـی  ْنَم  ِیتَعیِـش  ِیتْأَیَس 
، دـشاب هتـشاد  ار  نم  اب  رادـید  ياعدا  ینامـسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  لبق  یـسک  رگا  هک  دیـشاب  هاگآ  ٍرَتْفُم ؛ ٌباَّذَـک  َوُهَف  ِۀَْـحیَّصلاَو 

(38 .) تسا هدننز  ارتفا  ییوگغورد 

تباین نیغورد  نایعدم  ماما و 

تباین نیغورد  نایعدم  ماما و 

(39) یخرک لاله  نب  دمحا  نعل  ماما و 

ْمِْهیَلَع اَذَه  ْنِم  َناَک  اَم  ُْلثِم  ِمالْـسِْإلا  ِنَع  ْمِهِداَِدتْرا  ِنِم  َناَکَو  ِِهئاَرَُظن  ْنِم  ِهِْریَغَو  ٍلالِه  ِْنب  َدَمْحَأ  ْيَدَی  یَلَع  ْمُْکَیلِإ  ْتَجَرَخ  ُءاَیْـشَأ  َْتناَک  ْدَق 
یناغملـش دننام  هک  يدارفا  زا  وا  ریغ  لاله و  نب  دمحا  يوس  زا  هک  تسا  هدش  لاسرا  امـش  هب  ییاههمان  زین ، نیا  زا  لبق  ُُهبَـضَغَو ؛ ِهَّللا  ُۀَنََعل 

. دشابیم دناهدوب ، ادخ  بضغ  نعل و  دروم  دناهدش و  دترم 

دناهدرک لقن  فارحنا  زا  لبق  نیغورد  نایعدم  هک  یتایاور  هب  لمع  زاوج 

ناتتسد هب  اهنآ  زا  هک  ییاههمان  رد  يررض  هک  دینادب  ٌحیِحَص ؛ َِکلَذ  َّنِإَو  ْمِهیِْدیَأ  یَلَع  َجَرَخ  اَم  ِجوُرُخ  ِیف  َرَرَـض  ُهَّنِإَف ال  َتَْبثَتْـسا  ِنَم  الَأ 
. دنتسه حیحص  اهنآ  اریز  درادن ؛ دوجو  تسا ، هدیسر 

(40) یناغملش نعل  ماما و 

َدَّمَُحم َّنَِأب  ْمُهَتَداَعَـس  ُهَّللا  َماَدَأ  اَِنناَوْخِإ  ْنِم  ِِهتَِّین  َیلِإ  ُنُکْـسَتَو  ِِهنیِدـِب  ُِقثَت  ْنَم  َکَلَمَع  ِِهب  َمَتَخَو  ُهَّلُک  َْریَْخلا  َکَفَّرَعَو  َكَءاََقب  ُهَّللا  َلاَـطَأ  ْفِرْعا 
ِِقلاَْخلِاب ُهَعَم  َرَفَک  اَم  یَعَّداَو  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َدَْحلَأَو  ُهَقَراَفَو  ِمالْـسِْإلا  ِنَع  َّدَتْرا  ِدَق  ُهَلَْهمَأ  الَو  َۀَـمِقَّنلا  َُهل  ُهَّللا  َلَّجَع  ِِّیناَغَْملَّشلِاب  َفوُْرعَْملا  ٍِّیلَع  َْنب 

ار ( 41) وت ادخ  ًانِیبُم ؛ ًانارْسُخ  اوُرِسَخَو  ًادیَِعب  ًالالَـض  اوُّلَـضَو  ِهَّللِاب  َنُولِداَْعلا  َبَذَک  ًامیِظَع  اْمثِإَو  ًاناَتُْهب  َلاَقَو  ًارُوزَو  ًابِذَک  يَرَْتفاَو  َیلاَعَتَو  َّلَج 
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دمحم هک  وگب  يراد  نانیمطا  هک  یناسک  مامت  هب  دنک . متخ  تاریخ  هب  ار  تراک  تبقاع  هدرک و  قفوم  تاریخ  همه  ماجنا  هب  دنک و  ظفح 
یعدم وا  تسا . هدش  ادج  هتـشگرب و  مالـسا  زا  دیامن -  باذع  ار  وا  ًاعیرـس  دهدن و  تلهم  وا  هب  دنوادخ  یناغملـش -  هب  فورعم  یلع  نب 

. تسا هدـش  هدولآ  یگرزب  هانگ  هب  هتفگ و  يرایـسب  ياهغورد  لطاب و  نانخـس  وا  دوشیم . رفاک  اهنآ  هب  داقتعا  اب  هک  تسا  هدـش  يروما 
. دنتسه یعقاو  ناراکنایز  اهنآ  دناهدش . التبم  يدیدش  یهارمگ  هب  هتفگ و  غورد  دنا ، هدش  نادرگیور  ادخ  زا  هک  یناسک 

وا ناوریپ  یناغملش و  زا  يرازیب  ماما و 

اَّنِم ِرِهاَّظلا  ِیف  يَْرتـَت  ِهَّللا  ُِنئاََـعل  ِْهیَلَع  ُهاَّنََعلَو  ُْهنِم  ْمِْهیَلَع  ُُهتاَـکََربَو  ُُهتَمْحَرَو  ُهُمالَـسَو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِِهلآَو  ِِهلوُسَر  َیلِإَو  َیلاَـعَت  ِهَّللا  َیلِإ  اَْـنئَِرب  اَّنِإ 
هب وا  زا  نم  ُهَدـَْعب ؛ ِهیِّلََوت  یَلَع  َماَقَأَف  اَّنِم  ُلْوَْقلا  اَذَـه  ُهَغََلبَو  ُهََعباَتَو  ُهَعَیاَش  ْنَم  یَلَعَو  ٍلاَح  ِّلُک  یَلَعَو  ٍْتقَو  ِّلُک  ِیفَو  ِرْهَْجلاَو  ِّرِّسلا  ِیف  ِنِطاَْـبلاَو 

تسا و ام  ضرعم  رد  هک  هاگنآ  هچ  منکیم . بلط  وا  يارب  ار  ادخ  یگـشیمه  تنعل  میوجیم و  يرازیب  شنادناخ  ادـخ و  لوسر  ادـخ و 
هدرک و تیعبت  وا  زا  هک  نانآ  همه  هک  ار  شدوخ  اهنت  هن  دـشاب . هدوب  هکیلاح  ره  رد  یناـمز و  ره  رد  تسا . ناـهنپ  اـم  زا  هک  هاـگنآ  هچ 

. دنتسه نم  نیرفن  نعل و  دروم  دندنام  مدق  تباث  دوخ  یتسود  رد  نم  همان  ندیسر  زا  دعب  دندومن و  يرای 

نیغورد نایعدم  زا  سرت  ماما و 

ِِّیلالِْبلا َو  ِِّیلالِْهلاَو  ِّيِْریَمُّنلاَو  ِّیِعیِرَّشلا  َنِم  ِِهئاَرَُظن  ْنِم  ُهَمَّدَقَت  ْنَّمِم  ِْهیَلَع  اَّنُک  اَم  ِْلثِم  یَلَع  ُْهنِم  ِةَرَذاَحُْملاَو  یِّقَوَّتلا  ِیف  اَنَّنَأ  ُهَّللا  ُمُکاَّلََوت  ْمُهِْملْعَأ 
، یعیرـش دننام  يدارفا  مدوب . ساره  رد  وا  زا  لبق  نایعدـم  زا  هکروط  نامه  مربیم ، رـس  هب  وا  زا  ساره  رد  نم  هک  وگب  اهنآ  هب  ْمِهِْریَغَو ؛

. اهنآ ریغ  یلالب و  یلاله ، يریمن ،

میلست ماقم  ماما و 

هدش هتفریذپ  ابیز و  ام  دزن  دراوم  نیا  رد  گرزب  يادخ  تنس  ُنیِعَتْسَن ؛ ُهاَّیِإَو  ُِقثَن  ِِهبَو  ٌۀَلیِمَج  اَنَْدنِع  ُهَدَْعبَو  ُهَْلبَق  َِکلَذ  َعَم  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِهَّللا  ُةَداَع 
. میریگیم کمک  وا  زا  مینکیم و  دامتعا  وا  هب  زین  ام  ( 42 .) تسا

(43) ماما نعل  یناغملش و  ياعدا 

؛ ُْهنِم ٍفْرَح  ِیف  ُهَّللا  ُهَنََعل  ِّيِِرقاَزَْعلِاب  ِفوُْرعَْملا  ِّلِضُْملا  ِّلاَّضلا  ِلوُذْخَْمِلل  َلَخْدَم  الَو  اَُنباَوَج  ُهُعیِمَجَف  ُْهتَنَّمَـضَت  اَمَو  ِۀَْـعقُّرلا  ِهِذَـه  یَلَع  اَنْفَقَو  ْدَـق 
رد یتح  تسا ، هدـننک  هارمگ  هارمگ و  هک  نوعلم  يرقازع  تسا و  نم  ياهباوج  اـهنآ  همه  مدرک . هعلاـطم  ار  نآ  بلاـطم  ماـمت  هماـن و 

. درادن یمهس  اهنآ  زا  فرح  کی 

مالسا ياملع  ماما و 

(44) رفعج نب  دمحم  زا  ماما  تیامح 

تخادرپ وا  هب  ار  ناتتاهوجو  دـیناوتیم  تسا . ير  رد  یبرع  رفعج  نب  دـمحم  اَِنتاَِقث ؛ ْنِم  ُهَّنِإَـف  ِْهَیلِإ  ْعَفْدـُْیلَف  ُِّیبَرَْعلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِّيَّرلاـِب 
. تسام دامتعا  دروم  دارفا  زا  وا  دینک .

(45 !) دنکیم اعد  ءالع  نب  مساق  نب  نسح  يارب  مالسلا  هیلعماما 
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. دنادرگ رود  شتیصعم  زا  دنک و  تیاده  شدوخ  تعاط  هب  ار  وت  ادخ  ( 46) ُهَتَیِصْعَم َبَّنَجَو  ُهَتَعاَط  ُهَّللا  َکَمَْهلَأ 

! شردپ ياج  هب  ءالع  نب  مساق  نب  نسح  بصن 

(48 .) مداد رارق  وت  يوگلا  ار  شلامعا  وت و  ماما  ار  تردپ  نم  ( 47) ًالاَثِم ََکل  َُهلاَعَفَو  ََکل  ًاماَمِإ  َكَابَأ  اَْنلَعَج  ْدَق 

(49 ...) هب فعش  قشع و  راهظا  ماما و 

یَّتَح َکَتَروُص  ِیل  ُلَّیَخَتَت  ِراَزَْملا  یِخاََرتَو  ِراَّدلا  ِطُحاَشَت  یَلَع  َکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ُِبتاَعُْملاَو  َِکئاَِقل  َکْشُو  ِینُدِعَت  ُماَّیَْألا  َِتناَک  ْدََقل  َقاَحْسِإ  َابَا  اَی 
َِۀبْرُک ْنِم  َهَّفَرَو  ِیقالَّتلا  َنِم  َضَّیَق  اَم  یَلَع  ِدْـمَْحلا  َِّیلَو  یِّبَر  َهَّللا  ُدَـمْحَأ  اَنَأَو  ِةَدَـهاَشُْملا  ِلاَیَخَو  ِۀـَثَداَحُْملا  ِبیِط  ْنِم  ٍْنیَع  َۀَـفْرَط  ُلَْخن  َْمل  ْنَأَک 

زا ام  هچرگا  دندادیم . نم  هب  ار  وت  رادید  ندش  کیدزن  هدژم  و  دنتشذگیم ، هک  اهزور  قاحـسا ! ابا  يدمآ  شوخ  ِفاَرِْـشتْسِالاَو ؛ ِعُزاَنَّتلا 
رود نم  زا  یندز  مهرب  مشچ  هزادنا  هب  یتح  امش  اب  تاقالم  رادید و  يزورآ  دوب . رضاح  نم  نهذ  رد  هشیمه  وت  هرهچ  اما  میدوب . رود  مه 

. داد همتاخ  لصو ، شیاسآ  هب  ار  يرود  جنر  درک و  مهارف  ار  ام  رادید  هنیمز  هک  منکیم  شیاتس  ار  ادخ  تهج  نیمه  هب  دشیمن .

... دوب نیا  مردپ  تیصو 

ِلالَّضلا ِلْهَأ  ِدـِیاَکَم  ْنِم  یِّلَحَِمل  ًانیِـصَْحتَو  يِْرمَِأل  ًاراَرْـسِإ  اَهاَْصقَأَو  اَهاَفْخَأ  اَّلِإ  ِضْرَْألا  َنِم  َنِّطَوُأ  ـال  ْنَأ  ََّیلِإ  َدِـهَع  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَأ  َّنِإ 
رد هک  درک  دـهع  نم  اب  هیلع  هَّللا  تاولـص  مردـپ  ِضْرَأـْلا ؛ َِمئاَرَـص  ُْتبُجَو  ِلاَـمِّرلا  ِۀَِـیلاَع  َیلِإ  ِینَذَـبَنَف  ِّلاَوَّضلا  ِمَمُـألا  ِثاَدْـحَأ  ْنِم  ِةَدَرَْملاَو 
ادخ لیلد  نیا  هب  منامب . ناما  رد  ناهارمگ  نانمـشد و  ياههلیح  رـش  زا  مایگدـنز  لحم  رد  ات  موش . نکاس  قطانم  نیرترود  نیرتیفخم و 

. درک نیمز  ياهرازگیر  نکاس  ارم  داد و  رارق  یلمر  ياههپت  يادنلب  رد  ار  مایگدنز  لحم 

! مرظتنم نم 

. ددرگ امرفمکح  تشحو  دسرب و  ارف  جرف  ات  مشاب . روهظ  نامز  رظتنم  ُعَلَْهلا ؛ ِیلَْجنَیَو  ُْرمَْألا  ُّلِحَی  اَهَْدنِع  ِیتَّلا  ُۀَیاَْغلا  ِینُرِْظُنت 

تماما ملع  لاقتنا 

هَّللا تاولـص  مردپ  ِۀَـلْمُْجلا ؛ ِنَع  َكاَنْغَأ  ًاءْزُج  ُْهنِم  َْکَیلِإ  ُْتعَـشَأ  ْنِإ  اَم  ِمُولُْعلا  ِنِماَوَکَو  ِمَکِْحلا  ِِنئاَزَخ  ْنِم  ِیل  َطَْبنَأ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َناَک 
. دش یهاوخ  زاینیب  مولع  مامت  زا  مرادرب ، اهنآ  زا  یخرب  يور  زا  هدرپ  اهنت  رگا  هک  دیناشوج  میارب  ار  ملع  زا  ییاههنیجنگ  هیلع 

مردپ ياهتیصو 

ِالب ِِهتَداَبِعَو  ِِهتَعاَط  ِیف  ِّدِْـجلا  َلْهَأَو  ِهِضْرَأ  َقاَبْطَأ  َِیلُْخِیل  ْنُکَی  َْمل  ُهُؤاَنَث  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  َّیَُنب  اَی  ِْهیَلَع : ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َلاَق  ُهَّنَأ  َقاَحْـسِإ ! اـَبَا  اَـی  ْمَلْعِإ 
هاگچـیه مرـسپ ! دومرف : هیلع  هَّللا  تاولـص  مردـپ  قاحـسا ! ابا  يا  ِهِدْـصَق ؛ ِجاَْهنِمَو  ِِهتَّنُـس  ُِلبُِـسب  يَدَـتُْقیَو  ِِهب  ُّمَتُْؤی  ٍماَمِإَو  اَِـهب  یْلعَتُْـسی  ٍۀَّجُح 

رارق دوخ  يوگلا  ار  وا  شور  دننک و  ادتقا  وا  هب  هک  یماما  دنبای و  لامک  نآ  اب  هک  یتجح  زا  ار  شحلاص  ناگدنب  نیمز و  لاعتم  دـنوادخ 
ِلِطاَْبلا ِّیَطَو  ِّقَْحلا  ِرْـشَِنل  ُهَّللا  ُهَّدَـعَأ  ْنَم  َدَـحَأ  َنوُکَت  ْنَأ  َّیَُنب ! اَی  وُجْرَأ  تشاذـگ . دـهاوخن  یلاخ  دـنوش ، تیادـه  شدوجو  رون  هب  دـنهد و 

لطاب و ندیچرب  قح و  راشتنا  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یـشاب  ییاهنآ  زا  یکی  وت  هک  مراودـیما  مرـسپ ! ِلالَّضلا ؛ ِءاَفْطِإَو  ِنیِّدـلا  ِءالْعِإَو 
اَهیِـصاَقَأ ِعُّبَتَتَو  ِضْرَْألا  ِیفاَوَخ  ِموُُزِلب  َّیَُنب ! اَی  َکـْیَلَعَف  تسا . هدرک  هریخذ  یهارمگ  ياههلعـش  ندرک  شوماـخ  نید و  تماـق  ندرک  تسار 
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طاقن مرـسپ ! ِداَنِْعلاَو ؛ ِداَْحلِإلا  ِیلوُأ  ِِهفالِخَو  ِِهقاَِفن  ِلْهَأ  ِةَدَهاَجُِمل  ًاضاَِرْتفا  ًاعِزاَنُم  ًاّدِضَو  ًاعِراَقُم  ًاوُّدُـع  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِءاَِیلْوَأ  ْنِم  ٍِّیلَو  ِّلُِکل  َّنِإَف 
بلط گنج  يدض  دنمتردق و  ینمـشد  ادـخ  يایلوا  زا  کی  ره  يارب  اریز  نک ؛ باختنا  یگدـنز  يارب  ار  نیمز  سرتسد  زا  رود  یفخم و 

. دنک داهج  هزرابم و  دنتسه  ینمشد  داحلا و  قافن و  لها  هک  اهنآ  اب  ماما  ات  دراد . دوجو 

يرکسع نسح  ماما  نابز  زا  تبیغ  هرود  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  باحصا 

دندرگیم هنال  لابند  هب  هدنرپ  دننام  نانمؤم 

نانمـشد نیا  هچرگا  ٌرَـشْعَم ؛ ْمُهَو  اَهَراَکْوَأ  ْتَّمَأ  اَذِإ  ِْریَّطلا  َْلثِم  َْکَیلِإ  ٌعَُّزن  ِصالْخِْإلاَو  ِۀَـعاَّطلا  ِلْهَأ  َبُوُلق  َّنَأ  ْمَلْعاَو  َِکلَذ  َکَّنَـشِحُوی  ـالَف 
رجاهم ناگدنرپ  هک  روط  نامه  تسوت ، لابند  هب  هتفیش  ادخ  صلاخ  ناگدنب  ياهلد  هکنادب  یتسین . اهنت  وت  اریز  سرتن ؛ اهنآ  زا  دنتسه ،

. دننکیم تکرح  دوخ  ياههنال  يوس  هب  یعمج  هتسد  قوش و  روش و  اب 

دننکیم لمحت  ار  تلّذ 

زیزع و ادـخ  دزن  رد  اـما  دـننکیم ، ساـسحا  ار  يراوـخ  تـلذ و  ناـنآ  ُءاَّزِعَأ ؛ ٌةَرََرب  ِهَّللا  َدــْنِع  ْمُـهَو  ِۀَناَِکتـْـسِالاَو  ِۀَّلِّذــلا  ِلـِئاَخَِمب  َنوـُُعلْطَی 
. دنراوگرزب

دنتعانق لها 

يراوگرزب تعانق و  لها  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنسریم ، رظن  هب  یجاتحم  دارفا  ِماَِصتْعِالاَو ؛ ِۀَعاَنَْقلا  ُلْهَأ  ْمُهَو  ٍۀَجاَتُْحم  ٍۀَّلَتُْخم  ٍسُْفنَِأب  َنوُزُْربَی 
. دنتسه

دنسانش نید 

. دنریگیم کمک  نآ  زا  نانمشد  هیلعرب  داهج  رد  دناهتخومآ و  یبوخ  هب  ار  نید  ِداَدْضَْألا ؛ ِةَدَهاَُجم  یَلَع  ُهوُرَزاَوَف  َنیِّدلا  اوُطَْبنَتْسا 

بایسآ نیریز  گنس 

لماک تزع  هب  ریخاتسر  زور  رد  ات  تسا  هدرک  ملظ  هب  التبم  ار  اهنآ  ادخ  ِراَرَْقلا ؛ ِراَد  ِیف  ِّزِْعلا  ِعاَسِّتِاب  ْمُهَلُمْشَِیل  ِْمیَّضلا  ِلاَِمتْحِاب  ُهَّللا  ُمُهَّصَخ 
. دنسرب

دنروبص رایسب 

يراوگرزب وکین و  تایح  ات  تسا  هدـیرفآ  روبـص  ار  اهنآ  یَبْقُْعلا ؛ ِنْسُح  ُۀَـماَرَکَو  یَنْـسُْحلا  ُۀَِـبقاَْعلا  ُمَُهل  َنوُکَِتل  ِْربَّصلا  ِِقئـالَخ  یَلَع  ْمُهَلَبَج 
. دیامن ناشبیصن  ار  ترخآ 

ردپ ياههیصوت 

ربص تمکح 
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ره ات  ریگب  کمک  اـهراک  ماـجنا  رد  ربص  رون  زا  مرـسپ ! اَـهِرِداَصَم ؛ ِیف  ِْعنُّصلا  ِكْرَدـِب  ْزُفَت  َكِرُومُأ  ِدِراَوَم  یَلَع  ِْربَّصلا  َرُون  َّیَُنب ! اَـی  ْسِبَْتقا 
. یهد ماجنا  نآ  بسانم  نامز  لحم و  رد  ار  يراک 

ثداوح يالبال  رد  تزع 

ءاش نا  يوش . هدوتس  ات  نک  وجتسج  دتفایم ، تیارب  هک  یتاقافتا  رد  ار  تزع  ُهَّللا ؛ َءاَش  ْنِإ  ِْهیَلَع  ُدَمُْحت  اَِمب  َظُْحت  َُکبُونَی  اَمِیف  َّزِْعلا  ِرِعْـشَتْسا 
. هَّللا

! تسا کیدزن  تروهظ 

راـگزور ياهدـش و  کـیدزن  یهلا  ترـصن  هب  وت  مرـسپ ! َناَـح ؛ ْدَـق  ِْبعَْکلا  ُِّولُعَو  ِحَـلَْفلا  ِریِْـسیَتَو  َنآ  ْدَـق  ِهَّللا  ِرْـصَن  ِدـِییْأَِتب  َّیَُنب ! اَـی  َکَّنَأَـک 
. ياهدش کیدزن  یگبترم  دنلب  يراگتسر و 

منیبیم ار  تیاهمچرپ 

وت فارطا  رد  درز  ياهمچرپ  هک  منیبیم  ایوگ  َمَْزمَزَو ؛ ِمیِطَْحلا  َْنَیب  اَم  َِکفاَطْعَأ  ِءاَْنثَأ  یَلَع  ُقِفَْخت  ِضِیْبلا  ِمالْعَْألاَو  ِْرفُّصلا  ِتاَیاَّرلِاب  َکَّنَأَـک 
. تسا هدش  بصن  مزمز  میطح و  نایم  رد  و 

دنا هدز  هقلح  ترود  نایعیش 

ُذُوَلت دَوْسَْألا  ِرَجَْحلا  ِتاَبَنَج  یَلَع  ِّفُکَأـْلا  ُِقفاَـصَتَو  ِدوُقُْعلا  ِیناَـثَم  ِیف  ِّرُّدـلا  َمُظاَـنَت  َکـْیَلَع  ُمَظاَـنَتَی  ِءـالَْولا  ِیفاَـصَتَو  ِۀَْـعیَْبلا  ِفُداَرَِتب  َکَّنَأَـک 
، حیبست ياههناد  دننام  مظنم  تروص  هب  یتسود  تیالو و  يافـص  مکحم و  ياهتعیب  ببـس  هب  تنارای  هک  منیبیم  ایوگ  ٍإلَم ؛ ْنِم  َِکئاَنِِفب 

ماـحدزا تدـش  زا  هک  ياهنوـگ  هـب  دـندروآیم . موـجه  وـت  هـب  قوـش  رـس  زا  دوسـالارجح  راـنک  رد  اـهنآ  دـناهدش . هدـیچ  وـت  راـنک  رد 
. دروخیم مه  هب  ناشیاهتسد 

وت نارای  هب  ادخ  تیانع 

. تسا هدـینادرگ  كاپ  سیفن ، تنیط  تیالو و  تراهط  هطـساو  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  ٌۀَـسَّدَقُم ؛ ِۀـَبْرُّتلا  ِۀَـساَفَنَو  ِءالَْولا  ِةَراَـهَط  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَأََرب 
يدـیلپ زا  ناشحاورا  ٌۀَـنَِّیل ؛ ِقاَـقِّشلا  ِسْجِر  ْنِم  ْمُُهتَدـِْئفَأ  تسا . یلاـخ  ییورود  یگدولآ  زا  ناـشیاهلد  ٌۀـَبَّذَهُم ؛ ِقاَـفِّنلا  ِسَنَد  ْنِم  ْمُُهبُوُلق 
ٌۀَحِـضاَو ِناَوْدـُْعلا  ِنَع  ْمُُهِبئاَرَـض  تسا . راوتـسا  نشخ و  نید ، هب  لمع  رد  ناشتقلخ  ٌۀَنِـشَخ ؛ ِنیِّدـِلل  ْمُهُِکئاَرَع  تسا . مرن  كاپ و  تفلاـخم ،

هداشگ ادـخ ، لضف  زا  ناشیامیـس  ِلْضَْفلِاب ؛ ٌةَرْـضَن  ْمُهُهُجْوَأ  تسا . هدـش  كاپ  لوبق  نسح  اب  ندرک  ینمـشد  زا  ناشیوخ  قلخ و  ِلُوبَْقلاـِب ؛
ْمِِهتَفَثاَکُِمب ْتَّدـُق  ْمُهُداَمْعَأ  ْتَمَّوَقَتَو  ْمُُهناَـکْرَأ  ْتَّدَتْـشا  اَذِإَـف  دنـشابیم . قح  نید  هب  نیدـتم  ِِهلْهَأَو ؛ ِّقَْحلا  ِنیِدـِب  َنُونیِدَـی  ْمُُهناَدـیِع  تسا .

ْتَقََسب ٍۀَحْوَد  ٍةَرَجَش  ِلالِظ  ِیف  َْکتَِعبَت  ْذِإ  دش . دنهاوخ  قرفتم  مالسا  نانمشد  دوش ، راوتـسا  مکحم و  اهنآ  ياوق  هک  ینامز  ِمَمُْألا ؛ ُتاَقَبَط 
هک یتـخرد  هیاـس  رد  اـهنآ  هـک  یناـمز  ِلِـطاَْبلا ؛ ُمـالَظ  ِیلَْجنَیَو  ِّقَْـحلا  ُْحبُـص  ُـألْألَتَی  اَهَدـْنِعَف  ِۀَّیِرَبَّطلا  ِةَْریَُحب  ِتاَـفاَح  یَلَع  اَِـهنوُصُغ  ُناَْـنفَأ 

ییانـشور هب  ار  دوخ  ياج  تملظ  دـنکیم و  عولط  قح  حبـص  دـنریگب ، ار  وت  رود  تسا ، هتفرگ  ار  هیربط  هریحب  فارطا  اـت  نآ  ياـههخاش 
. دهدیم

 ... وت هطساو  هب  هب  ادخ 
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دنکیم و مک  ار  یـشکرس  وت  هطـساو  هب  دنوادخ  ِقاَفِّرلا ؛ َمالَـسَو  ِقاَفْآلا  َماَقْـسَأ  َِکب  ُرِهُْظیَو  ِناَمیِإلا  َِملاَعَم  ُدیُِعیَو  َناَیْغُّطلا  َِکب  ُهَّللا  ُمِصْقَی 
ُّزَُهتَو ًۀَجَْهب  اَْینُّدلا  ُفاَرْطَأ  َِکب  ُّزَتْهَت  دوشیم . نشور  ناگمه  رب  تناتسود  یتمالس  نانمـشد و  يرامیب  دنادرگیم و  زاب  ار  نامیا  ياههناشن 

رد زازتها  هب  يدنلبرس  تزع و  ياههخاش  دریگیم . ارف  رورس  يداش و  ار  ایند  مامت  اَهِراَرَق ؛ ِیف  ِّزِْعلا  ِیناََوب  ُّرِقَتْسَتَو  ًةَرْـضَن  ِّزِْعلا  ُناَصْغَأ  َِکب 
دوخ ياـههنال  هب  نید  نانمـشد  اَـهِراَکْوَأ ؛ َیلِإ  ِنیِّدـلا  ُدِراَوَـش  ُبوـُئَت  دـنریگیم . رارق  ناـشدوخ  هاـگیاج  رد  تزع  نیا  ناـیناب  دـنیآیم و 

رب ار  هصرع  سپ  دـنیآیم  وت  يوـس  هب  يزوریپ  ياـهربا  ٍِّیلَو ؛ َّلُـک  ُرُْـصنَتَو  ٍّوُدَـع  َّلُـک  ُقـُنْخَتَف  ِرَفَّظلا  ُِبئاَحَـس  َکـْیَلَع  ُلَـطاَهَتَی  دـنزخیم .
الَو ٌضِْغبُم  ٌِیناَش  الَو  ٌِطماَغ  ٌدِـحاَج  الَو  ٌطِساَق  ٌراَّبَج  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  یَْقبَی  الَف  ییامنیم . يرای  ار  تناتـسود  ینکیم و  گـنت  تنانمـشد 

. دنام دهاوخن  نیمز  يور  رب  زرو  هنیک  جوجل  زوت و  هنیک  يوج  بیع  راوخ ، رکنم  ملاظ ، ربکتم  چیه  هجیتن  رد  ٌحِشاَک ؛ ٌِدناَعُم 

رادید قوش  ناکدوک و 

. دننکیم ار  وت  يوس  هب  ندمآ  يزورآ  دوخ  ياههراوهگ  رد  ناکدوک  ًاضوُُهن ؛ َْکَیلِإ  َعاَطَتْسا  َِول  ِدْهَْملا  ِیف  ُلْفِّطلا  ُّدَوَی 

هار يوجتسج  رد  یشحو  تاناویح 

ِهِْرمَأ ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ  دندرکیمن . گنرد  دنتفاییم ، ترادید  يارب  یهار  رگا  نابایب  شوحو  ًازاَجَم ؛ َكَوَْحن  ُدَِجت  َْول  ِشْحَْولا  ُطِشاََون ]  ] طساون
(50 .) تسا هداد  رارق  یطباوض  دودح و  زیچ  ره  يارب  دنکیم و  ققحم  ار  شدوخ  هدارا  دنوادخ  اریز  ًارْدَق ؛ ٍءْیَش  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق 

! وگن نامرحمان  هب 

ار رادید  نیا  يارجام  قاحسا ! ابا  يا  ِنیِّدلا ؛ ِیف  ِۀَقِداَّصلا  ِةَّوُخُْألاَو  ِقْدِّصلا  ِلْهَأ  ْنَع  اَّلِإ  ًامُوتْکَم  َكَْدنِع  اَذَه  یِِـسلْجَم  ْنُکَِیل  َقاَحْـسِإ ! َابَأ  اَی 
. دنقداص ناشنید  رد  هک  یناردارب  قدص و  لها  زا  رگم  نک . یفخم  نارگید  زا 

روهظ ماگنه  رد  نایعیش  فیاظو 

ْنِإ ًادْشُر  َْقَلت  ِنیِّدلا  ِحـِیباَصَم  ِءاَیِـضَو  ِنیِقَْیلا  ِراَنَم  َیلِإ  ِۀَـعَراَسُْملا  ِلْهَِأبَو  اَّنَع  َِکناَوْخِِإب  ُیِْطُبت  الَف  ِنیِکْمَّتلاَو  ِروُهُّظلا  ُتاَراَمَأ  ََکل  ْتَدـَب  اَذِإ 
نیقی و رون  يوس  هب  هک  یناـسک  ناـمن ، بقع  دـنیآیم ، اـم  يوس  هب  هک  تناتـسود  زا  دـش ، ادـیپ  روـهظ  ياـههناشن  هک  یناـمز  ُهَّللا ؛ َءاَـش 

هَّللا ءاش  نا  دش . یهاوخ  تیاده  تروص  نیا  رد  دنباتشیم . نید  ياهغارچ  ییانشور 

! تسا زیچ  همه  رکف  هب  ماما 

ُهَرْکُش ََکل  اَْنثَدْحَأ  ْدَق  اَّنِإَف  ُْهنَع  اَنِضاَرْعِِإل  ْنَزَْحت  الَو  ٌۀَّمُج  َکَماَمَأ  ِضْرَْألا  ِتاَوَلَفَو  ٌۀَفُْذق  َۀَّقُّشلا  َّنِإَف  َِکفَرَْصنُم  یَلَع  ِِهب  ْنِعَتْسا  َقاَحْـسِإ ! َابَأ  اَی 
زا تسا . شیپ  رد  اهنابایب  اهیتخـس و  نوچ  نک ، تهار  جرخ  ار  اهنآ  قاحـسا ! اـبا  يا  ِۀَّنِْملا ؛ ِلُوبَقَو  ِةَرِکْذَّتلاـِب  اَنَدـْنِع  ُهاَنَْـضبْرَأَو  ُهَرْـشَنَو 

(51 .) درک میهاوخ  دای  وت  فطل  نیا  زا  میدرک و  ینادردق  وت  زا  هتفرگن  لوپ  ام  اریز  وشن ! تحاران  متفریذپن  ار  امش  ياههیده  هکنیا 

رایزهم نب  میهاربا  ياعد  ماما و 

؛ ُْهنِمَو َُهل  َلْضَْفلا  َّنِإَف  َنیِِعئاَّطلا  ِراَثآ  َمَرْکَأَو  َنِینِـسْحُْملا  ِباََوث  َنَسْحَأ  َکـَل  َبَتَکَو  َکـَلََّون  اَـم  َکـَل  َماَدَأَو  َکـَلَّوَخ  اَـمِیف  َکـَل  ُهَّللا  َكَراَـبَتَف 
لاـمعا نیرتهناـمیرک  دراد و  ینازرا  وـت  هـب  ار  ناراـکوکین  باوـث  نیرتـهب  دـنک و  ظـفح  تـیارب  دـهد و  تـکرب  تاییاراد  هـب  دــنوادخ 
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ِۀَمالَـس ْنِم  ِّظَْحلا  ِرَفْوَِأب  َِکباَحْـصَأ  َیلِإ  َكَّدُرَی  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْسَأ  تسوا . زا  وا و  هب  قلعتم  تایانع  مامت  نوچ  دـسیونب ، تیارب  ار  نارادربناـمرف 
. دیامن ناسآ  ار  تتشگزاب  دنک و  قحلم  تناتسود  هب  لماک  یتمالس  اب  ار  وت  ات  مهاوخیم  ادخ  زا  ِفَرَْـصنُْملا ؛ ِنِیِلب  ِۀَْطبِْغلا  ِفاَنْکَأَو  َِۀبْوَألا 
تخـس و ار  تهار  ُهَّللا ؛ َءاَش  ْنِإ  ِهِفُْطلَو  ِهِّنَِمب  ُلوَُزت  الَو  ُعیِـضَت  ًۀَـعیِدَو ال  َکَسْفَن  ُهْعِدْوَتْـساَو  ًالِیلَد  ََکل  َرَّیَح  ـالَو  ًـالِیبَس  َکـَل  ُهَّللا  َثَعْوَأ  ـال 

هَّللا ءاش  نا  . يوشن فلت  ادخ  لضف  زا  ات  راپسب  ادخ  دزن  تناما  هب  ار  تدوخ  دنکن . مهبم  ار  هار  ياههناشن 

یگشیپتعانق ماما و 

. تسا هدرک  عناق  شدوخ  تایانع  هب  ار  ام  ادخ  قاحسا ! ابا  يا  ِِهناَِنْتما ؛ ِِدئاَوَفَو  ِِهناَسْحِإ  ِِدئاَوَِعب  اَنَعَّنَق  َهَّللا  َّنِإ  َقاَحْسِإ ! َابَأ  اَی 

هناصلاخ تحیصن  تبحم و 

حور و ًارْکِذ ؛ ُعَفْرَأَو  یَْقبَأَو  یَْقتَأ  َوُه  اَم  یَلَع  ِۀَـظَفاَحُْملاَو  ِۀَحیِـصَّنلا  ِضاَْحمِإَو  ِۀَّیِّنلا  ِیف  ِصالْخِإلا  ِنَع  َّالِإ  ِءاَِیلْوَْألا  ِۀـَنَواَعُم  ْنَع  اَنَـسُْفنَأ  َناَص 
هک یهلا  باوث  هب  ندیـسر  دـصق  هب  یهاوخریخ و  صـالخا و  رـس  زا  هک  عـمط  رـس  زا  هن  ار  نامناتـسود  اـت  دیـشخب  تینوـصم  ار  ناـمناج 

. مینک يرای  تسا ، رتعیفر  رتراگدنام و 

(52) هللا همحردیفم  خیش  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تاشیامرف 

(53 !) شردارب هب  ماما  همان 

یَلَع ِذوُخْأَْملا  ِدْهَْعلا  ِعَدْوَتْـسُم  ْنِم  ُهَزاَزْعِإ  ُهَّللا  َماَدَأ  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِدـیِفُْملا  ِخـْیَّشلا  ِدیِـشَّرلا  ِِّیلَْولاَو  ِدـیِدَّسلا  ِخَْأِلل 
هب ار  وا  تزع  دنوادخ  هک  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هَّللادبع  یبا  دیفم  خیش  لماک  تسود  نامیا و  رد  مکحتـسم  ردارب  هب  ياهمان  ِداَبِْعلا ؛
اَّنِإَف ِنیِقَْیلِاب  اَنِیف  ُصوُصْخَْملا  ِنیِّدلا  ِیف  ُِصلْخُْملا  َیلْوَْملا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ٌمالَـس  دنادرگ . رادـیاپ  تسا ، هتفرگ  شناگدـنب  رب  هک  يدـهع  رطاخ 

صاخ هجوت  دروم  ام  تیالو  هب  نیقی  رد  ياهدش و  صلاخ  دوخ  نید  رد  هک  یتسود  يا  وت  رب  مالـس  َوُه ؛ َّالِإ  ََهلِإ  يِذَّلا ال  َهَّللا  َْکَیلِإ  ُدَمَْحن 
یَلَع َکََتبُوثَم  َلَزْجَأَو  ِّقَْحلا  ِةَرُْـصِنل  َکَـقِیفَْوت  ُهَّللا  َماَدَأ  مییوگیم . ساپـس  ار  اـتکی  يادـخ  وت ، لـثم  یتسود  نتـشاد  رطاـخ  هب  اـم  ياهدوب .

ام هرابرد  تاهناقداص ، نانخـس  رطاخ  هب  ار  تشاداپ  رجا و  دـنک و  رتشیب  دوخ ، نید  يرای  رد  ار  وت  قیفوت  دـنوادخ  ِقْدِّصلاـِب ؛ اَّنَع  َکـِقُْطن 
. دهد شیازفا 

مسیونب همان  ات  داد  هزاجا  ادخ 

؛ ِِهتَساَرِحَو ْمَُهل  ِِهتَیاَعِِرب  َّمِهُْملا  ُمُهاَفَکَو  ِِهتَعاَِطب  ُهَّللا  ُمُهَّزَعَأ  َکَلَِبق  اَنِیلاَوَم  َیلِإ  اَّنَع  ِهیِّدَُؤت  اَم  َکِفِیلْکَتَو  ِۀَبَتاَکُْملِاب  َکِفیِرْشَت  ِیف  اََنل  َنِذُأ  ْدَق  ُهَّنَأ 
غالبا هب  فلکم  ار  امـش  نآ  یط  منک و  میرکت  همان  نتـشون  اب  ار  امـش  ات  تسا  هدـش  هداد  هزاجا  نم  هب  هک  مناسرب  ناتعالطا  هب  تسا  مزال 

. دنک فرطرب  ار  ناشیا  تالکشم  دشخب و  تزع  شیوخ  زا  يرادربنامرف  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  منکب . دنتسه ، ناتدزن  هک  ینایعیش  هب  ام  مایپ 

هدب مه  نارگید  هب  ار  همان 

؛ ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ُهُمِـسَْرن  اَِمب  ِْهَیلِإ  ُنُکْـسَت  ْنَم  َیلِإ  ِِهتَیِدْأـَت  ِیف  ْلَـمْعاَو  ُهُرُکْذـَن  اَـم  یَلَع  ِِهنیِد  ْنِم  َنِیقِراَْـملا  ِِهئاَدـْعَأ  یَلَع  ِِهنْوَِعب  ُهَّللا  َكَّدَـمَأ  ْفِقَف 
هب ار  نآ  دـینک و  هعلاطم  مسیونیم  ناتیارب  هک  ار  يزیچ  دـنادرگ . طلـسم  شنانمـشد  رب  دوخ  يرای  ترـصن و  اـب  ار  امـش  لاـعتم  دـنوادخ 

. هَّللا ءاش  نا  دیناسرب . ناتدامتعا  دروم  ناتسود 
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مالسلا هیلعنامز  ماما  یگدنز  لحم 

َُۀلْوَد ْتَماَد  اَم  َِکلَذ  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  اَِنتَعیِِـشلَو  ِحالَّصلا  َنِم  اََنل  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهاَناَرَأ  يِذَّلا  َبَسَح  َنیِِملاَّظلا  ِنِکاَسَم  ْنَع  ِیئاَّنلا  اَِـنناَکَِمب  َنیِواـَث  اَّنُک 
. تسا رود  ناملاظ  زا  نامنایعیش  ام و  تحلصم  رطاخ  هب  دنتسه ، اجرباپ  ملظ  ياهتموکح  هک  ینامز  ات  ام  یگدنز  لحم  َنیِقِساَْفِلل ؛ اَْینُّدلا 

ثداوح زا  یهاگآ  ماما و 

امـش يارب  هک  یتاقافتا  زا  کی  چیه  میراد و  یلماک  عالطا  امـش  رابخا  زا  ام  ْمُکِراَبْخَأ ؛ ْنِم  ٌءْیَـش  اَّنَع  ُبُْزعَی  الَو  ْمُِکئاَْبنَِأب  اَنُْملِع  ُطیُِحی  اَّنِإَف 
. دنامیمن یفخم  ام  زا  دتفایم 

تما شزغل  ماما و 

هک ینامز  زا  میربخاب . امـش  ياهشزغل  زا  ًاعِـساَش ؛ ُْهنَع  ُحـِلاَّصلا  ُفَلَّسلا  َناَک  اَم  َیلِإ  ْمُْکنِم  ٌرِیثَک  َحَـنَج  ْذـُم  ْمَُکباَـصَأ  يِذَّلا  ِلـَلَّزلِاب  اَُـنتَفِْرعَم 
. دیدش رود  ناتحلاص  ناگتشذگ  شور  زا  امش  زا  يرایسب 

نایعیش ینکشنامیپ  زا  هیالگ 

دینادیمن ایوگ  دیدرپس ! یشومارف  تسد  هب  ام  زا  تعیبت  رد  ار  ادخ  دهع  َنوُمَْلعَی ؛ ْمُهَّنَأَک ال  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ْمُْهنِم  َذوُخْأَْملا  َدْهَْعلا  اوُذَبَن 

رادیب هشیمه  ماما 

امـش لئاسم  هب  یگدیـسر  رد  اـم  ُءاَدـْعَْألا ؛ ُمُکَمَلَطْـصاَو  ُءاَوْأَّللا  ُمُِکب  َلَزََنل  َکـِلَذ  ـال  َْولَو  ْمُکِرْکِذـِل  َنیِـساَن  ـالَو  ْمُِکتاَـعاَرُِمل  َنِیلِمْهُم  ُْریَغ  اَّنِإ 
دوباـن ار  امـش  نانمـشد ، دـندرکیم و  هطاـحا  ار  امـش  اـیالب  ثداوح و  دوـبن  نینچ  رگا  میتـسه  امـش  داـی  هب  هشیمه  مینکیمن و  یهاـتوک 

. دندرکیم

ناشدوخ هب  کمک  رد  نایعیش  فیاظو 

زا ناتدوخ  نداد  تاجن  رد  ار  ام  دیـسرتب و  ادـخ  زا  نیاربانب  ْمُْکیَلَع ؛ ْتَفاَنَأ  ْدَـق  ٍۀَْـنِتف  ْنِم  ْمُکِـشاَِیْتنا  یَلَع  اَنوُرِهاَظَو  ُُهلـالَج  َّلَـج  َهَّللا  اوُقَّتاَـف 
. دینک يرای  هدنیآ ، ياههنتف 

مایق هناشن 

و ( 54) ام تکرح  عورـش  ياـههناشن  اـههنتف ، َنوُکِرْـشُْملا ؛ َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون ... ُِّمتُم  ُهَّللاَو  اَِـنیْهَنَو  اـَنِْرمَِأب  ْمُِکتَّثاَـبُمَو  اَِـنتَکَرَح  ِفوُزُأـِل  ٌةَراَـمَأ  َیِه 
نآ هب  زا  نیکرـشم  هچ  رگا  درک . دهاوخ  لماک  یتیگ  رـساترس  رب  ار  شتیاده  رون  دـنوادخ  تسا . ام  یهن  رما و  هب  امـش  یبالقنا  تامادـقا 

(55 .) دنشابن یضار 

هیقت نایعیش و  فیاظو 

طـسوت هک  تیلهاـج  شتآ  ياههلعـش  ربارب  رد  ًۀَّیِدـْهَم ؛ ًۀَـقِْرف  اَِـهب  ُلوُهَت  ٌۀَّیِوَـمُأ  ٌبَصَع  اَهْـشُشْحَی  ِۀَِّیلِهاَْـجلا  ِراـَن  ِّبَش  ْنِم  ِۀَّیِقَّتلاـِب  اوُمِـصَتْعا 
. تسا هعیش  هتفای  تیاده  هقرف  هب  ندز  بیسآ  اهنآ  فده  اریز  ( 57 (؛ دیربب هانپ  هیقت  هب  دش ، دهاوخ  هتخورفارب  ( 56) يوما تانایرج 
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! متسه اهلقاع  تاجن  نماض  نم 

نیا رد  هک  منکیم  تنامض  ار  یناسک  تاجن  نم  َۀَّیِـضَّرلا ؛ َُلبُّسلا  اَْهنِم  ِنْعَّطلا  ِیف  َکَلَـسَو  َۀَّیِفَْخلا  َنِطاَوَْملا  اَْهنِم  ْمُرَی  َْمل  ْنَم  ِةاَجَِنب  ٌمیِعَز  اَنَأ 
. دیامن ذاختا  ار  يرتمیالم  ياهشور  نانآ  هیلع  تاغیلبت  رد  دننکن و  كرت  ار  دوخ  ياههاگیفخم  تانایرج 

مالسلا هیلعماما  لمعلاروتسد  نایعیش و  فیاظو 

تبحم و هب  ار  امـش  هک  دیورب  ییاهراک  لابند  هب  اَنِطَخَـسَو ؛ اَِنتَیِهاَرَک  ْنِم  ِهِینُْدی  اَم  َبَّنَجَتَِیلَو  اَِنتَّبَحَم  ْنِم  ِِهب  ُبُْرقَی  اَم  ْمُْکنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُلَمْعَیَف 
(58 .) دینک يریگهرانک  دنوشیم ، ام  بضغ  مشخ و  يرود و  ثعاب  هک  ییاهراک  زا  دنک و  کیدزن  ام  یتسود 

ردارب ياعد 

. دنادرگ نوزفا  ار  تتاقیفوت  دنک و  تیاده  ار  وت  لاعتم  دنوادخ  ِِهتَمْحَِرب ؛ ِقِیفْوَّتلِاب  ْمَُکل  ُفُْطلَیَو  َدْشُّرلا  َکُمِْهُلی  ُهَّللاَو 

ردارب هب  ماما  همان 

ام هتـشون  نیا  ِِهب ؛ ْظِفَتْحاَف  ُماَنَت  ِیتَّلا ال  ِِهْنیَِعب  ُهَّللا  َکَسَرَح  ُِّیفَْولا  اََنل  ُرِـصاَّنلاَو  ُّیِفَّصلا  اَنِّدُو  ِیف  ُِصلْخُْملاَو  ُِّیلَْولا  ُخَْألا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  اَُنباَتِک  اَذَـه 
هشیمه ملع  اب  ار  وت  دنوادخ  ینکیم . يرای  ار  ام  دوخ  سفن  بیذهت  اب  ياهدش و  صلاخ  ام  تبحم  رد  هک  يزیزع  ردارب  يا  تسامـش ، هب 

. دنک ظفح  شنابات 

(59 !) تسا ماما  تاهابم  هیام  هک  یسک 

ادخ هشیمه  ام  مالسا ! يدانم  قح و  روای  يا  وت  رب  مالـس  َْکَیلِإ ؛ َهَّللا  ُدَمَْحن  اَّنِإَف  ِقْدِّصلا  ِۀَِملَک  َیلِإ  یِعاَّدلا  ِّقَْحِلل  ُرِـصاَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ٌمالَس 
(60 .) میدرک هجوت  وت  تاجانم  هب  ام  َکَتاَجاَنُم ؛ اَنْرَظَن  اَّنُک  ْدَقَف  مییوگیم . ساپس  وت  نوچ  یناتسود  نتشاد  رطاخ  هب  ار 

نامرحمان زا  رارسا  ظفح 

بقارم ُهَّللا ؛ َءاَش  ْنِإ  ِْهیَلَع  ِلَمَْعلِاب  ْمُهَتَعاَمَج  ِصَْوأَو  ِْهَیلِإ  ُنُکْـسَت  ْنَم  َیلِإ  ِهِیف  اَم  ِّدَأَو  ًادَـحَأ  ُهاَّنِمَـض  َُهل  اَِمب  ُهاَنْرَطَـس  يِذَّلا  اَنِّطَخ  یَلَع  ْرِهُْظت  ـال 
لمع نآ  بلاطم  هب  هک  وگب  اهنآ  هب  نمـض  رد  دنـشاب . هدوب  نئمطم  ًالماک  دارفا  زا  هکنیا  رگم  هدـن . ناـشن  یـسک  هب  ارنآ  شاـب و  هماـن 

هَّللا ءاش  نا  دننک .

شود هب  هناخ  ماما 

ُکِشُویَو ِناَمیِْإلا  َنِم  ُتیِراَبَّسلا  ِْهَیلِإ  َأَْجلَأ  َلِیلاَمَغ  ْنِم  ًاِفنآ  ِْهَیلِإ  اَنْرِص  یَمُْهب ]  ] َءاَمَْهب ْنِم  ٍخاَرْمِش  ِیف  ُبَْصُنی  اََنل  ٍّرَقَتْـسُم  ْنِم  َنْآلا  َِکلَذ  اَنَعَّفَش 
تنوکـس يارب  هک  یهوک  يادـنلب  زا  ار  همان  نیا  نم  ِناَمَّزلا ؛ َنِم  ٍلُواَطَت  ـالَو  ِرْهَّدـلا  َنِم  ٍدـُْعب  ِْریَغ  ْنِم  ٍحَصْحَـص  َیلِإ  ُْهنِم  اَـنُطُوبُه  َنوُکَی  ْنَأ 

اما میدرکیم . یگدـنز  یناـمارخ  اوـه و  بآ و  شوـخ  هقطنم  رد  ًـالبق  میاهدـمآ . اـجنیا  هب  هزاـت  اـم  مسیوـنیم . تیارب  میاهدرک ، باـختنا 
. تفر میهاوخ  تسا  يدابآ  کیدزن  هک  یتشد  هب  يدوز  هب  هتبلا  میدرک . كرت  ار  اجنآ  ام  ور  نیا  زا  دندمآ . اجنادب  اوقتیب  ینامدرم 

هدنیآ زا  نداد  ربخ  ماما و 
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ُهَّللا َکَسَرَح  ْنُکَْتلَف  ِِهتَمْحَِرب  َِکلَِذل  َکُقِّفَُوم  ُهَّللاَو  ِلاَمْعَْألِاب  اَْنَیلِإ  ِۀَْفلُّزلا  َنِم  ُهُدِمَتْعَت  اَم  َِکلَِذب  ُفِْرعَتَف  ٍلاَح  ْنِم  اََنل  ُدَّدَجَتَی  اَِمب  اَّنِم  ٌأَبَن  َکِیتْأَی 
َِکلَذـِل ُنَزْحَیَو  َنُونِمْؤُْملا  اَهِراَمَدـِل  ُجِـهَْتبَتَو  َنِیلِْطبُْملا  ِباَهِْرتْسِال  ًالِطَاب  َْتثَرَح  ٍمْوَق  ُسوُُفن  ُلَْسُبت  ِهیِفَف  َِکلَذـِب  َلـِباَُقت  ْنَأ  ُماَـنَت  ـال  ِیتَّلا  ِِهْنیَِعب 

نابّرقم وزج  هداد ، قیفوت  دنوادخ  هک  یحلاص  لامعا  هطـساو  هب  هک  ینادـب  ًالوا  ات  مهدیم . ربخ  وت  هب  ( 61 ،) هدنیآ تاقافتا  زا  َنُومِرْجُْملا ؛
ار ناتسود  دنکیم و  روجنر  دنکـشیم و  مه  رد  ار  نانمـشد  هک  یثداوح  ینک . هدامآ  اهنآ  يارب  ار  تدوخ  رگید  يوس  زا  و  ياهدش ؛ ام 

. دزاسیم رورسم  لاحشوخ و 

مایق ياههناشن 

َِکلَِذب ُُغْلبَی  الَو  ِناَمیِْإلا  َلْهَأ  ِهِْدیَِکب  ُدِمْعَی  ِمَّرَحُْملا  ِمَّدِلل  ٍّلِحَتْـسُم  ٍمَّمَذُم  ٍِقفاَنُم  ِسْجِر  ْنِم  ِمَّظَعُْملا  ِمَرَْحلِاب  ٌۀَثِداَح  ِۀَثوُّللا  ِهِذَه  ْنِم  اَِنتَکَرَح  ُۀَیآ 
اَِنئاَِیلْوَأ ْنِم  َِکلَذـِب  َِّنئَمْطَْیلَف  ِءاَمَّسلاَو  ِضْرَْألا  ِکـِلَم  ْنَع  ُبَجُْحی  ـال  يِذَّلا  ِءاَعُّدـلِاب  ْمِهِظْفِح  ِءاَرَو  ْنِم  اَـنَّنَِأل  ِناَوْدـُْعلاَو  ْمَُهل  ِْملُّظلا  َنِم  ُهَضَرَغ 
یقفانم دهدیم و  خر  همرکم  هکم  رد  هک  تسا  ياهثداح  ام  تکرح  عورش  هناشن  ُبوُطُْخلا ؛ ُمِِهب  ْمُْهتَعاَر  ْنِإَو  ُْهنِم  ِۀَیاَفِْکلِاب  اوُِقثَِیلَو  ُبُولُْقلا 
ناشیا تراـغ  لـتق و  رد  شدوخ  يوزرآ  هب  اـما  دـنکیم . ادـیپ  هبلغ  ناـمیا  لـها  رب  دـنادیم ، لـالح  ار  ناناملـسم  نوخ  نتخیر  هک  تسپ 
مکحم صرق و  يزوریپ  نیا  هب  ناشیاهلد  نیاربانب  دـنکیم . ینابیتشپ  ار  اهنآ  رـس  تشپ  زا  ام  یعطق  باجتـسم و  ياـعد  اریز  دـسریمن ؛

. تشاد دنهاوخ  یتالکشم  هتبلا  دنکیم . يرای  تیافک و  ار  اهنآ  ادخ  هک  دننادب  دشاب و 

اهنآ تشونرس  نایعیش و  فیاظو 

راک نایاپ  دننک ، يرود  تیصعم  زا  ام  نایعیش  رگا  ِبُونُّذلا ؛ َنِم  ُْهنَع  َّیِْهنَْملا  اُوبَنَتْجا  اَم  ْمَُهل  ًةَدیِمَح  ُنوُکَت  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  ِْعنُـص  ِلیِمَِجل  ُۀَِبقاَْعلا 
. دوب دهاوخ  نانآ  عفن  هب  لاعتم  دنوادخ  تمکح  قبط 

ماما تنامض  نایعیش و  فیاظو 

یَقَّتا ِنَم  ُهَّنَأ  َنیِِحلاَّصلا  اَِنئاَِیلْوَأ  ْنِم  َفَلَّسلا  ِِهب  َدَّیَأ  يِذَّلا  ِهِرْـصَِنب  ُهَّللا  َكَدَّیَأ  َنیِِملاَّظلا  اَنِیف  ُدِـهاَجُْملا  ُِصلْخُْملا  ُِّیلَْولا  اَهُّیَأ  َْکَیلِإ  ُدَـهْعَن  ُنَْحن 
ُهَراَعَأ اَِمب  ْمُْهنِم  َلَِخب  ْنَمَو  ِۀَّلِـضُْملا  ِۀَِملْظُْملا  اَِهنَِحمَو  ِۀَّلِظُْملا  ِۀَْـنتِْفلا  َنِم  ًانِمآ  َناَک  ُهُّقِحَتْـسُم  َوُه  اَِمب  ِْهیَلَع  َجَرَخَو  ِنیِّدـلا  ِیف  َِکناَوْخِإ  ْنِم  ُهَّبَر 

 - ناملاظ ربارب  رد  ام  هار  رد  دـهاجم  صلخم و  تسود  يا  ِِهتَرِخآَو ؛ ُهالوُِأل  َِکلَذـِب  ًارِـساَخ  ُنوُکَی  ُهَّنِإَف  ِِهتَلِِـصب  ُهَرَمَأ  ْنَم  یَلَع  ِِهتَمِْعن  ْنِم  ُهَّللا 
ناردارب رگا  منکیم  دـهعت  نم  دـنک -  تیوـقت  درک ، يراـی  ار  ناـمحلاص  ناتـسود  زا  ناگتـشذگ  هک  ییورین  ناـمه  اـب  ار  امـش  دـنوادخ 

هارمگ ياهيراتفرگ  هایـس و  ياههنتف  نیا  زا  دـنهدب ، اـهنآ  ناقحتـسم  هب  دـنراد  ندرگ  هب  هک  یبجاو  قوقح  دـننک و  هشیپ  اوقت  تاینید 
، دزروب لخب  ناّقحتـسم  زا  تسا ، هدرپس  تیراع  هب  وا  تسد  رد  هک  ار  ادخ  ياهتمعن  هک  یـسک  اما  دننک . ادـیپ  تاجن  شیاسآ  اب  هدـننک 

. درک دهاوخ  نایز  ترخآ  ایند و  رد  تروص  نیا  رد 

روهظ ریخأت  لیلد  نایعیش و  فیاظو 

ُةَداَعَّسلا ُمَُهل  ْتَلَّجَعََتلَو  اَِنئاَِقِلب  ُنُْمْیلا  ُمُْهنَع  َرَّخَأـَت  اََـمل  ْمِْهیَلَع  ِدـْهَْعلِاب  ِءاَـفَْولا  ِیف  ِبُولُْقلا  َنِم  ٍعاَِـمتْجا  یَلَع  ِِهتَعاَِـطل  ُهَّللا  ُمُهَقَّفَو  اَنَعاَیْـشَأ  َّنَأ  َْول 
هارمه و ياهلد  اب  دنک - . قفوم  دوخ  تعاطا  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا  اَِنب ؛ ْمُْهنِم  اَِهقْدِـصَو  ِۀَـفِْرعَْملا  ِّقَح  یَلَع  اَِنتَدَـهاَشُِمب 
رد تقادص  تخانش و  تفرعم و  اب  هارمه  ام  هدهاشم  تداعس  داتفایمن و  ریخأت  هب  ام  رادید  تکرب  دندرکیم ، افو  ام  دهع  هب  هتـسویپ  مهب 
زا هک  يدنسپان  تشز و  لامعا  ربخ  يرآ  ْمُْهنِم ؛ ُهُِرثُْؤن  الَو  ُهُهَرْکَن  اَّمِم  اَِنب  ُلِصَّتَی  اَم  َّالِإ  ْمُْهنَع  اَنُِـسبْحَی  اَم  دشیم . ناشبیـصن  يدوز  هب  لامعا 
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. دوشیم اهنآ  زا  ام  يریگرانک  ثعاب  دسریم ، ام  هب  اهنآ 

ردارب هب  همان  ماما و 

ُنُکْـسَت ْنَم  اَْهیَلَع  ُِعلَّطَی  ًۀَخُْـسن  َُهل  ْلَعْجاَو  ِهِوْطاَو  ٍدَـحَأ  ِّلُک  ْنَع  ِهِفْخَأَف  اَِنتَِقث  ِّطَخَو  اَِنئالْمِِإب  ُِّیلَْعلا  ِّقَْحِلل  ُمَْهلُْملا  ُِّیلَْولا  اَهُّیَأ  َْکَیلِإ  اَُـنباَتِک  اَذَـه 
نایب اب  هک  تسا  ياهمان  هتـشوننیا  تقیقح ، رونهب  هتفایتیادـه  تسوديا  ُهَّللا ؛ َءاَش  ْنِإ  اَِنئاَعُدَو  اَِنتَکَرَِبب  ُهَّللا  ُمُهَلِمَـش  اَِنئاَِیلْوَأ  ْنِم  ِِهتَناَمَأ  یلِإ 
دروم ناتسود  رایتخا  رد  نک و  یـسیونور  نآ  زا  نک و  یفخم  نارگید  زا  ار  نآ  نیاربانب  تسا . هدش  هتـشون  مناکیدزن  زا  یکی  طخ  نم و 

. دهد رارق  ام  تایانع  تاکرب و  لومشم  اراهنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  هَّللا  ءاش  نا  هدب . رارق  تنانیمطا 

(62) هللا همحردیفم  خیش  ياثر  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

يدهملا مئاقلاو  میقم  کیف  دیحوتلاو  ملعلاف  يرثلا  ثدج  یف  تبیغ  دق  تنک  نا  میظع  لوسرلا  لآ  یلع  موی  هنا  كدقفب  یعانلا  توص  ال 
رب هک  تسا  يزور  زور ، نیا  اریز  دشیمن ؛ دنلب  وت  گرم  رد  ناناوخ  هیثرم  يادـص  شاک  يا  مولع  سوردـلا  نم  کیلع  تیلت  املک  حرفی 

(63 .) دش نوفدم  وت  اب  زین  دیحوت  ملع و  عقاو  رد  يدش ، ناهنپ  اهكاخ  نایم  رد  وت  رگا  تسا . راوشد  نیگنس و  رایسب  ادخ  لوسر  نادناخ 
(64 .) دشیم لاحشوخ  دندناوخیم ، وت  دزن  رد  ار  یهلا  مولع  هک  دینشیم  ار  تیاههبلط  يادص  هک  هاگره  مئاق  يدهم 

(65) یناهفصا هَّللا  تیآ  ترضح  دیلقت  عجرم  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روتسد 

هدب رارق  همه  سرتسد  رد  ار  تدوخ  وگب : وا  هب  َكُرُْـصنَن ؛ ُنَْحن  ِساَّنلا ، َِجئاَوَح  ِْضقاَو  ْزِیلهِدلا  ِیف  َکَِسلِْجم  ْلَعْجاَو  َکَسْفَن  ْصِّخَر  َُهل  ُْلق 
(66 .) مینکیم تايرای  ام  شابن  نارگن  روآرب . ار  مدرم  ياهتجاح  هدب و  رارق  تنتسشن  لحم  ار  تاهناخ  زیلهد  و 

یهقف تاعیقوت 

(67) ادخ اب  یلیماف  تبسن  راکنا  ماما و 

یلیماف تبـسن  شتاقولخم  زا  کی  چیه  ادخ و  نایم  ٍحُون ؛ ِْنبا  ُلِیبَس  ُُهلِیبَسَو  یِّنِم  َْسیَلَف  ِینَرَْکنَأ  ْنَم  ٌَۀباَرَق  ٍدَـحَأ  َْنَیبَو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َْنَیب  َْسَیل 
(68 .) تسا حون  رسپ  لثم  شلثم  دننکیم ، راکنا  ارم  تیصو  مناکیدزن ، زا  هکیناسک  ورنیا  زا  درادن . دوجو 

رفعج ِلَثَم  ماما و 

فــسوی نارادارب  هار  ناـمه  شنادـنزرف  رفعج و  میوـمع  هار  ( 69) اـّما مالـسلا ؛ هیلعَفُسُوی  ِةَوْخِإ  ُلـِیبَسَف  ِهِدـْلُوَو  ٍرَفْعَج  یِّمَع  ُلـِیبَس  اَّمَأَو 
(70 .) تسا

وجبآ مکح 

. تسا مارح  وج  بآ  ندروخ  اما  ٌماَرَح ؛ ُُهبْرُشَف  ُعاَّقُْفلا  اَّمَأَو 

ماما لوبق  دروم  تاهوجو  طیارش 

ار اهنآ  ام  رگا  هیعرش ؛ تاهوجو  اما  ْمُکاَتآ ؛ اَّمِم  ٌْریَخ  ُهَّللا  اَناَتآ  اَمَف  ْعَطْقَْیلَف  َءاَش  ْنَمَو  ْلِصَْیلَف  َءاَش  ْنَمَف  اوُرَّهَطَِتل  اَّلِإ  اَُهلَبْقَن  اَمَف  ْمُُکلاَْومَأ  اَّمَأَو 
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دهاوخیمن هک  یـسک  ره  دـهدب و  دـهاوخیم  هک  یـسک  ره  باـسح  نیا  اـب  دوش . كاـپ  امـش  لاوـما  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  میریذـپیم 
. دیهدیم امش  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتهب  دهدیم ، ام  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هچنآ  نوچ  ( 71 .) دهدن

روهظ نامز 

غورد دـننک ، تقو  نییعت  نآ  يارب  هک  یناسک  تسادـخ و  تسد  هب  نم  روهظ  نامز  اما  َنُوتاَّقَْولا ؛ َبَذَـکَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَّنِإَف  ِجَرَْفلا  ُروُهُظ  اَّمَأَو 
. دنیوگیم

اروشاع فیرحت 

هدشن هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  تسا  هتفگ  هک  یـسک  اما  ٌلالَـضَو ؛ ٌبیِذْکَتَو  ٌْرفُکَف  ْلَتُْقی  َْمل  مالـسلا  هیلعَْنیَـسُْحلا  َّنَأ  َمَعَز  ْنَم  ُلْوَق  اَّمَأَو 
. تسا هدروآ  نابز  هب  ار  ياهدننک  هارمگ  غورد و  زیمآرفک و  نخس  تسا ،

تبیغ هرود  رد  نامز  ماما  نانیشناج 

هب دمآ ، دهاوخ  شیپ  هک  یثداوح  رد  اما  ْمِْهیَلَع ؛ ِهَّللا  ُۀَّجُح  اَنَأَو  ْمُْکیَلَع  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اَِنثیِدَح  ِةاَُور  َیلِإ  اَهِیف  اوُعِجْراَف  ُۀَِـعقاَْولا  ُثِداَوَْحلا  اَّمَأَو 
ییاـمنهار ار  اـهنآ  ادـخ  يوـس  زا  زین  نم  دـننکیم و  ییاـمنهار  ار  مدرم  نـم  يوـس  زا  اـهنآ  اریز  دـینک . هـعجارم  اـم  ثیداـحا  ناـیوار 

(72 .) منکیم

یعرش تاهوجو  شریذپ  طرش 

لام زا  ندوب  كاپ  تروص  رد  اهنت  يدوب ، هداتـسرف  میارب  تاهوجو  زا  هک  هچنآ  اما  َرُهَطَو ؛ َباَط  اَِمل  َّالِإ  اَنَْدنِع  َلُوبَق  الَف  ِِهب  اَنَْتلَـصَو  اَم  اَّمَأَو 
(73 .) دوب دهاوخ  لوبق  دروم  مارح ،

یناوخهنارت دمآرد 

. تسا مارح  دنریگیم ، ناوخهنارت  نانز  هک  يدزم  ٌماَرَح ؛ ( 74) ِۀَیِّنَغُْملا ُنَمَثَو 

یلاغ باطخلاوبا  نعل  ماما و 

مهیلعِیئَابآَو ٌءيَِرب  ْمُْهنِم  یِّنِإَف  ْمِِهَتلاَقَم  َلْهَأ  ِْسلاَُـجت  اَـلَف  َنُونوُْعلَم  ُُهباَحْـصَأَو  ٌنوُْعلَم  ُهَّنِإَـف  ُعَدْـجَْألا  َبَْنیَز  ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِباَّطَْخلا  ُوبَأ  اَّمَأَو 
نم و اریز  نکن . تکرـش  اهنآ  سلاجم  رد  دنتـسه . نوعلم  شباحـصا  وا و  ( 75) بنیز یبا  نب  دّـمحم  باطخلا  وبا  اما  ٌءاَُرب ؛ ْمُْهنِم  مالـسلا 

. میرازیب اهنآ  زا  مناردپ 

ماما لام  رد  ندرب  تسد 

زا رگا  تسا ، هدـش  هدولآ  ام  لاوما  هب  ناشتـسد  هک  یناسک  اّما  َناَریِّنلا ؛ ُلُکْأَی  اَمَّنِإَف  ُهَلَکَأَف  اَْـهنِم  ًاْئیَـش  َّلَحَتْـسا  ِنَمَف  اَِـنلاَْومَِأب  َنوُسِّبَلَتُْملا  اَّمَأَو 
. دنروخیم شتآ  عقاو  رد  دنروخب ، اهنآ 

! دننامیشپ ناشتاهوجو  تخادرپ  زا  هک  یناسک 
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دوخ نید  رد  هک  ياهدع  اّما  َنیِّکاَّشلا ؛ ِۀَلِص  َیلِإ  اََنل  َۀَجاَح  الَو  َلاَقَتْـسا  ِنَم  اَْنلَقَأ  ْدَقَف  ِِهب  اَنُولَـصَو  اَم  یَلَع  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  اوُّکَـش  ٍمْوَق  ُۀَماَدَن  اَّمَأَو 
ام دنریگب ، سپ  ار  ناشتاهوجو  هک  دنهاوخب  اهنآ  رگا  دننامیـشپ ، دندوب ، هداتـسرف  ام  يارب  ار  ناشتاهوجو  هکنیا  زا  دندش و  کش  راچد 

. میرادن ناگدننکدیدرت  تاهوجو  هب  يزاین  ام  میهدیم . سپ 

ماما تبیغ  لیلد 

ِیئَابآ ْنِم  ٌدَحَأ  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنِإ  ْمُکْؤُسَت  ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ُلوُقَی  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ِۀَْبیَْغلا  َنِم  َعَقَو  اَم  ُۀَّلِع  اَّمَأَو 
هدیـسرپ نم  تبیغ  ّتلع  زا  اّما  یُِقنُع ؛ ِیف  ِتیِغاَوَّطلا  َنِم  ٍدَحَِأل  َۀَْعَیب  الَو  ُجُرْخَأ  َنیِح  ُجُرْخَأ  یِّنِإَو  ِِهناَمَز  ِۀَیِغاَِطل  ٌۀَْعَیب  ِهُِقنُع  ِیف  ْتَعَقَو  ْدَـقَو  اَّلِإ 

(76 !) دـینکن لاؤس  دوشیم ، مامت  ناتنایز  هب  دـینادب  رگا  هک  یلئاسم  زا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  تسا : هدومرفن  ادـخ  رگم  يدوب .
مایق منکیم و  جورخ  هک  ینامز  نم  اما  دننک . تعیب  اهنآ  اب  هدرک و  ارادم  ناشدوخ  نامز  ناملاظ  اب  هک  دندوب  روبجم  مناردپ  زا  کی  ره 

. دوب دهاوخن  مندرگ  هب  یتوغاط  چیه  تعیب  منکیم ، عورش  ار  مدوخ 

بیاغ ماما  زا  يدنمرهب  تیفیک 

دننام تبیغ ، نامز  رد  نم  زا  يدـنمرهب  هوحن  اما  ُباَـحَّسلا ؛ ِراَْـصبَْألا  ِنَع  اَـهَبَّیَغ  اَذِإ  ِسْمَّشلاـِب  ِعاـِفْتنِْإلاَکَف  ِیتَْبیَغ  ِیف  ِیب  ِعاـِفْتنِالا  ُهْجَو  اَّمَأَو 
. تسا ربا  تشپ  دیشروخ  زا  يدنمرهب 

ماما دوجو  دیاوف 

ناگراتـس دوجو  هک  روط  نامه  متـسه . نیمز  لها  تینما  تابجوم  نم  انامه  ِءاَمَّسلا ؛ ِلْهَِأل  ٌناَمَأ  َموُجُّنلا  َّنَأ  اَمَک  ِضْرَْألا  ِلْهَِأل  ٌناَمََأل  یِّنِإَو 
. دوشیم نامسآ  لها  تینما  ثعاب 

عونمم تالاؤس  نایعیش و  فیاظو 

هب ار  ناتدوخ  دیدنبب و  ناتدوخ  يور  رب  ار  هدیافیب  تالاؤس  ياهرد  ُْمتیِفُک ؛ ْدَـق  اَم  َْملِع  اوُفَّلَکَتَت  الَو  ْمُکِینْعَی  اَّمَع ال  ِلاَؤُّسلا  َباَْوبَأ  اوُِقلْغَأَف 
. دیزادنین دیاهدش ، زاینیب  اهنآ  زا  هک  یلئاسم  يریگارف  تمحز 

جرف لیجعت  ياعد  نایعیش و  فیاظو 

تالکـشم و شیاشگ  ثعاب  نم  جرف  اریز  دـینک ؛ اـعد  یلیخ  نم  جرف  لـیجعت  يارب  ْمُکُجَرَف ؛ َکـِلَذ  َّنِإَـف  ِجَرَْفلا  ِلـیِْجعَِتب  َءاَعُّدـلا  اوُِرثْکَأَو 
. تسامش ياهيراتفرگ 

(77) بجاو ياهزامن  زا  دعب  ياعد  تلیضف 

تاّبحتسم رب  تابجاو  هک  هزادنا  نامه  ِِلفاَوَّنلا ؛ یَلَع  ِِضئاَرَْفلا  ِلْضَفَک  ِِلفاَوَّنلا  ِبیِقَِعب  ِءاَعُّدلا  یَلَع  ِِضئاَرَْفلا  َدَْعب  ِحِیبْسَّتلاَو  ِءاَعُّدلا  َلْضَف  َّنِإَف 
. دراد تلیضف  تاّبحتسم  زا  دعب  رکذ  اعد و  رب  زین  تابجاو  زا  دعب  رکذ  اعد و  دنراد ، تلیضف 

(78) زامن رد  ردق  دیحوت و  ياههروس  تلیضف 
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ار ياهروس  رگا  َكََرت ؛ ِیتَّلا  ِةَروُّسلا  َباََوثَو  َأَرَق  اَم  َباََوث  َیِطْعُأ  اَمِِهلْضَِفل  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإَو  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َأَرَقَو  ُباَوَّثلا  اَهِیف  اَّمِم  ًةَروُس  َكََرت  اَذِإ 
باوث تروص  نیا  رد  دـناوخب ، ناشتلیـضف  رطاخ  هب  ار  هانلزنا  انا  دـحا و  هَّللا  وه  لق  اهنآ  ياج  هب  دـنک و  كرت  دراد ، هک  یباوث  دوجو  اـب 

. تشاد دهاوخ  اجکی  ار  هدرک  كرت  هک  ياهروس  هدش و  هدناوخ  هروس 

نایعیش يارب  اعد  ماما و 

. دنک تیانع  اجکی  تناردارب  وت و  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  لاعتم  دنوادخ  ( 79) ِةَرِخْآلاَو اَْینُّدلا  َْریَخ  َِکناَوْخِِإلَو  ََکل  ُهَّللا  َعَمَج 

(80) تشهب رد  نامیاز 

اَذِإَف ُهَناَْحبُس  َلاَق  اَمَک  ُُنیْعَْألا  ُّذََلتَو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْشَت  ام  اهِیفَو  ِۀَِّیلوُفُّطلِاب  َءاَقَش  الَو  َساَِفن  الَو  َثْمَط  الَو  َةَدالِو  الَو  ِءاَسِّنِلل  اَهِیف  َلْمَح  َۀَّنَْجلا ال  َّنِإ 
هن تشهب  رد  اهنز  ًةَْربِع ؛ مالـسلا  هیلعَمَدآ  َقَلَخ  اَمَک  ُدیُِری  ِیتَّلا  ِةَروُّصلا  یَلَع  ٍةَدالِو  الَو  ٍلْمَح  ِْریَِغب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُهَقَلَخ  ًادـَلَو  ُنِمْؤُْملا  یَهَتْـشا 

نامه هکلب  تشاد . دـنهاوخ  ار  هچب  تیبرت  ياهيراتفرگ  هن  دـنوشیم و  سافن  هن  دـننیبیم و  ضیح  هن  دـنیازیم و  هن  دـنوشیم و  هلماـح 
(81 .) دوبدهاوخ ایهم  ناشیارب  دربب ، تذـل  نآزا  ناشنامـشچ  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  هک  هچنآ  ره  تسا : هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  هک  روط 

ناـشیارب دـنراد ، تسود  هک  یتایـصوصخ  ناـمه  اـب  ار  یکدوک  تدـالو  لـمح و  نودـب  دـنوادخ  ، دـنهاوخب هچب  تشهب ، لـهارگا  یتـح 
. دیرفآ ار  مالسلا  هیلعمدآ  هک  روط  نامه  ( 82 .) دنیرفآیم

ینیسح تبرت  سنج  زا  یحیبست 

يرکذ زا  رتهب  يرکذ  ُحِیبْسَّتلا ؛ َُهل  ُبَتُْکیَف  َۀَْحبُّسلا  ُریُِدیَو  َحِیبْسَّتلا  یَْسنَی  َلُجَّرلا  َّنَأ  ِِهلْضَف  ْنِمَو  ُْهنِم  َلَْضفَأ  ِحِیبْسَّتلا  َنِم  ٍءْیَش  ْنِم  اَمَف  ِِهب  ُحِّبَُسی 
اب ار  حـیبست  ياههناد  دـنک و  شومارف  ار  نتفگ  رکذ  حـیبست  بحاص  رگا  یتح  درادـن . دوجو  دـشاب ، تبرت  زا  هدـش  هتخاس  حـیبست  اـب  هک 

. تشاد دهاوخ  ار  رکذ  باوث  دناخرچب ، شناتشگنا 

رهطم ياهمرح  رد  ندناوخ  زامن  تیفیک 

ُهَْفلَخ اَهَّنِإَف  ُةالَّصلا  اَّمَأَو  ِْربَْقلا  یَلَع  َنَْمیَْألا  ُهَّدَخ  َعَضَی  ْنَأ  ُلَمَْعلا  ِْهیَلَع  يِذَّلاَو  ٍةَراَیِز  الَو  ٍۀَضیِرَف  الَو  ٍۀَِـلفاَن  ِیف  ُزوُجَی  الَف  ِْربَْقلا  یَلَع  ُدوُجُّسلا  اَّمَأ 
رب هدجس  يَواَُسی ؛ الَو  ِْهیَلَع  ُمَّدَقَُتی  مالـسلا ال  هیلعَماَمِْإلا  َّنَِأل  ِهِراَسَی  ْنَع  الَو  ِِهنیِمَی  ْنَع  الَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  َیِّلَُـصی  ْنَأ  ُزوُجَی  الَو  ُهَماَمَأ  َْربَْقلا  ُلَعْجَیَو 
ربق ناوتیم  زامن  رد  دراذگب . ربق  يور  ار  شتـسار  هنوگ  هک  تسا  نآ  درک ، لمع  نادـب  دـیاب  هچنآ  تسین . زیاج  یلاح  چـیه  رد  ربق  يور 

. دتسیاب ماما  اب  يواسم  ای  رتولج و  درادن  قح  یسک  اریز  دناوخ ؛ زامن  رگید  تهج  هس  رد  ناوتیمن  اما  داد . رارق  هلبق  تمس  رد  ار  موصعم 

(83) ناشیا لاوما  رد  ناگدننک  يزادناتسد  نعل  ماما و 

ام لاوما  زا  هک  یناسک  رب  حلاص  ناگدنب  هکئالم و  ادخ و  تنعل  ًامَهْرِد ؛ اَِنلاَْومَأ  ْنِم  َّلَحَتْـسا  ِنَم  یَلَع  َنیِعَمْجَأ  ِساَّنلاَو  ِۀَِکئالَْملاَو  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل 
یمامت هکئـالم و  ادـخ و  تنعل  ًاـماَرَح ؛ ًاـمَهْرِد  اَِـنلاَم  ْنِم  َلَـکَأ  ْنَم  یَلَع  َنیِعَمْجَأ  ِساَّنلاَو  ِۀَِـکئالَْملاَو  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  دـننادب . لـالح  ار  یمهرد 

ِْریَغ ْنِم  ِِهلاَم  ِیف  ُُهفُّرَـصَت  ِهِیف  ُفَّرَـصَتَی  َْوأ  اَِنلاَْومَأ  ْنِم  ِهِدَی  ِیف  اَم  ُّلِحَتْـسَی  ْنَم  دروخب . مهرد  کی  ولو  ام  لام  زا  هک  تسا  یـسک  رب  اهناسنا 
ٌنوُْعلَم ُهَّللا  َمَّرَح  اَم  ِیتَْرتِع  ْنِم  ُّلِحَتْـسُْملا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصُِیبَّنلا  َلاَق  ْدَقَو  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُهُؤاَمَـصُخ  ُنَْحنَو  ٌنوُْعلَم  َوُهَف  َِکلَذ  َلَعَف  ْنَمَف  اَنِْرمَأ 

یَلَع ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ـالَأ  َّلَـجَوَّزَع  ِِهلْوَِقل  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  َْتناَـکَو  اََـنل  َنیِِملاَّظلا  ِۀَـلْمُج  ِیف  َناَـک  اَـنَمَلَظ  ْنَمَف  ٍباَُـجم  ٍِّیبـَن  ِّلُـک  ِناَِـسلَو  ِیناَِـسل  یَلَع 
رد ام  دنتـسه و  نوعلم  يدارفا  نینچ  دننکیم ، فّرـصت  لخد و  ناشدوخ  لاوما  دننام  ام  لاوما  رد  هزاجا ، نودب  هک  یناسک  ( 84) َنیِِملاَّظلا
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ره نم و  طـسوت  دـنادب ، لـالح  ار  مترتع  لاوما  هک  یـسک  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوب . میهاوخ  اـهنآ  نمـشد  تماـیق  زور 
، نآرق هیآ  حیرـص  قبط  دوب و  دهاوخ  ام  هب  نیملاظ  هرمز  رد  دنک ، ملظ  ام  قح  رد  هک  یـسک  تسا . هدـش  نعل  ياهوعدـلا  باجتـسم  ربمایپ 

.« دنتسه ادخ  نعل  دروم  ناملاظ  دیشاب  هاگآ  . » دوب دهاوخ  وا  رب  ادخ  تنعل 

ناطیش ینیب  یلام  كاخ 

زامن سپ  دلامیمن . نیمز  رب  ار  ناطیش  ینیب  زامن ، زا  رتهب  يزیچ  ِناَْطیَّشلا ؛ َْفنَأ  ْمِغْرَأَو  اَهِّلَصَف  ِةالَّصلا  ِْلثِم  ٍءْیَِـشب  ِناَْطیَّشلا  ُْفنَأ  َمِغْرُأ  اَمَف 
. لامب نیمز  رب  ار  ناطیش  ینیب  ناوخب و  ار  بورغ  عولط و  ماگنه 

نیمز تیاکش 

. دنکیم هلان  زور  لهچ  تسا ، هدرکن  هنتخ  هک  یسک  لوب  زا  نیمز  ًاحاَبَص ؛ َنیَِعبْرَأ  ِفَلْغَْألا  ِلَْوب  ْنِم  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ُّجِضَت  َضْرَْألا  َّنِإ 

(85) ءاشع حبص و  زامن  ریخأت 

تـسا نوعلم  َراَّدـلا ؛ َلَخَدَو  ُموُجُّنلا  َیِـضَْقنَت  ْنَأ  َیلِإ  َةاَدَْـغلا  َرَّخَأ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  ُموُجُّنلا ، َِکبَتْـشَت  ْنَأ  َیلِإ  َءاَشِْعلا  َرَّخَأ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم 
ات ار  حبـص  زامن  هک  یـسک  تسا ، نوعلم  تسا ، نوعلم  دزادـنایب . ریخأت  هب  ناگراتـس  ندـش  دایز  ات  ار  ءاشع  زامن  هک  یـسک  تسا ، نوعلم 

. دزادنا ریخأت  هب  ناگراتس  ندش  دیدپان 

(86) هنامیمص شنزرس 

هب مدناوخ . ار  ینالف  همان  دراد . هگن  نم  يارب  ار  وت  ادخ  َِکتَِمئال ؛ ِضَْعب  َیلِإ  ِینَجَرْخَأ  اَم  ِهَّللاَو  ِیَنباَصَأَف  ٍنالُف  َۀَْـعقُر  ُْتأَرَق  َِکب  ُهَّللا  َِینَعَّتَم 
. منک شنزرس  ار  وت  یمک  مهاوخیم  هک  مدش  تحاران  يردق 

نایعیش تالکشم  هب  لماک  هجوت 

َيأَر ُهَّنَأ  ُهَْتلَعَج  َْوأ  ِۀـَلوُهُّسلا  ِضْعَِبب  َْرمَْألا  َِلبْقَتْـسَِنل  اَْنَیلِإ  ِرَبَْخلا  ِلْقَن  ْنِم  َکَعَنَم  اَمَف  اَنِرُومُأَو  اَِنتَعاَط  ْنِمَو  ًاّقَح  اَّنِم  َُهلاَـح  ُمَْلعَت  َْتنَأ  ِهَّللا  َناَْـحبُس 
ِهِذَـه ُبِسَتْحَیَو  ُُهبْطَخ  ُلُهْـسَیَو  ُهُعُوقُو  ُّفِخَی  ُْرمَْألا  َناَکَو  ُهَتَجاَح  اَِـهب  ُكِرْدـُی  َناَـک  ِهِسْفَن  ْنِم  ًاْئیَـش  َرَْکنَأ  َْوأ  ِْهَیلِإ  ٌّنِس  َغََلب  ََوأ  ِهِماَـنَم  ِیف  اَـیْؤُر 

َعاَتِْمتْـسِالا ُُهلَأْسَن  َو  ًارِیثَک  َهَّللا  ُدَمَْحن  ُمَْلعَت  اَم  یَلَع  ِْهیَلَع  اَنُداَِمتْعاَو  ُهُْریَغ  اََهل  ُُحلْـصَی  ٌدَحَأ  َْسَیل  ْنَِأب  ِۀَظْفَّللا  ِیف  ُهُرُکْذـَن  ِسْمَْألِاب  ِهَّللا  َدـْنِع  َرُومُْألا 
یتشاد ربخ  وا  يریذپتعاطا  يرادمتیالو و  عیشت و  زا  وت  هَّللا  ناحبـس  ِِهتَرِفْغَمَو ؛ ِِهتَمْحَِربَو  ًانْوَع  ِناَوْعَْألا  ِنَسْحَأَو  ِیلاَوَْملا  ِحَلْـصَِأبَو  ِِهتَمِْعِنب 

ات يدوب  هدرک  اهر  ار  وا  هکنیا  اـی  مینک ! لـح  ار  شلکـشم  یتحار  هب  اـهنیا  زا  رتدوز  یلیخ  اـت  یتشاذـگن !؟ وا  لکـشم  ناـیرج  رد  ارم  و 
زا یخرب  ( 87 .) دیامن راکنا  دنک ، لح  ار  شلکـشم  نآ  اب  تسناوتیم  هک  ار  يزیچ  شدوخ  زا  ای  دسرب و  وا  هب  یتبیـصم  ای  دـنیبب و  یباوخ 

. دش دنهاوخ  هبساحم  ادخ  دزن  تمایق و  زور  رد  روما  نیا  اما  دنتسه . ندرک  فرطرب  لباق  یتحار  هب  دنتفایم و  قافتا  یناسآ  هب  تالکـشم 
يانث میراد . دامتعا  وا  هب  ردقچ  ام  هک  ینادیم  وت  دشاب و  هتـشادن  ار  نآ  تیحالـص  وا  زا  ریغ  یـسک  هک  ياهنوگ  هب  مسیونیم  ار  لح  هار 
بوخ ناراـی  حـلاص و  ناتـسود  اـهتمعن و  زا  ار  اـم  شترفغم ، تمحر و  اـب  اـت  منکیم  تساوخرد  وا  زا  تسادـخ . صوـصخم  نارکیب 

(88 .) دزاس دنمرهب 

ار دوخ  هک  یناسک  يارب  نامز  ماما  لمعلا  روتسد 
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ًۀَثالَث َْوأ  ًامْوَیَو ال  ًامْوَی  َْوأ  ٍمْوَی  َّلُک  اَّمِإ  ُفِصَأ ؛ اَم  یَلَع  ِماَیِّصلا  َنِم  ِْهیَلَع  ُرِدـْقَی  اَِمب  ِِهب  ُهَّللا  اَنَعَجَف  ًاـنالُف ال  ُْرم  ( 89) دننکیم هدامآ  گرم  يارب 
ِْلیَّللا ِةالَص  ِیف  ُهَسْفَن  ُلِمْعَتْسَیَو  َمَتَو  يَرَج  اَمَو  ُۀَّیِّنلا  ِْهیَلَع  ُهُکِّرَُحی  اَم  َْوأ  ًانیِکْسِم  َنیِّتِس  یَلَع  ٍۀَقَدَص  ْنِم  ِْنیَمْوَی  َْوأ  ٍمْوَی  َّلُک  ُولْخَی  الَو  ِرْهَّشلا  ِیف 

ُلَعْجَیَو اَْهنِم  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَیَو  ِِهبُونُِذب  ِتُونُْقلا  ِیف  ِفاَِرتْعِالاَو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِرْکِذَو  ِنآْرُْقلا  ِةَءاَِرقَو  ِراَفِْغتْـسالا  ِیف  َِکلَذَکَو  ًادیِدَش  ًالاَمِْعتْـسا  ِراَهَّنلاَو 
دنوادخ هک  ینالف  هب  اَهِیف ؛ َْریَْخلا  ُرُْشنَیَو  ُهَمِحَر  ُلِصَیَو  ِّقَْحلا  ِداَِقتْعا  ِیف  ُهَتَِّین  ُِصلُْخیَو  ِِهبُونُذ  ْنِم  اَهُمِـسَی  َءاَیْـشَأ  ْنَع  ِْقتِْعلاَو  ِۀَقَدَّصلا  ِیف  ًاباَْوبَأ 

رد زور  کی  ای  زور  ره  ای  دریگب . هزور  تفگ ، مهاوخ  هک  یلمعلا  روتـسد  قبط  دـناوتیم ، ات  هک  ناسرب  دـنکن ، ـالتبم  وا  تبیـصم  هب  ار  اـم 
تدش هب  دهدب . هقدص  دبای ، قلعت  نآ  هب  شتین  هک  يرادقم  نامه  ای  ریقف  تصش  هب  رابکی  زور  ود  ره  ای  زور  ره  هام  رد  زور  هس  ای  نایم و 

دنک رارقا  شناهانگ  هب  اهتونق  رد  دنک . دای  ار  ادخ  دناوخب . نآرق  و  دنک . رافغتـسا  روط  نیمه  دنک . لوغـشم  زور  بش و  زامن  هب  ار  دوخ 
دنک و صلاخ  تماما  هب  داقتعا  رد  ار  شتین  دنک . دازآ  هدنب  دهدب و  هقدـص  دراد ، رطاخ  هب  هک  یناهانگ  يارب  دـیامن . رافغتـسا  اهنآ  زا  و 

. دیامن یکین  اهنآ  هب  هدرک و  محر  هلص 

یعقاو ناتسود  شیاتس  ماما و 

تیاضر و ام و  هب  تبـسن  وا  هقـالع  طاـبترا و  هک  مراودـیما  ( 90) ُهاَّیِإ اَنِدْـمَحَو  ُْهنَع  اـَناَضِر  ْنِم  ُهَّللا  َبَهَو  اَـمَو  اَّنِم  ُُهناَـکَم  ُهَعَْفنَی  ْنَأ  وُجَْرنَو 
. دشاب دنمدوس  شیارب  وا ، زا  ام  شیاتس 

نایعیش بیاصم  رد  ماما  مغ 

مـسق ادخ  هب  ِْبیَْغلا ؛ یَلَع  ُهَّللا  ُهَعَلْطَأ  اَمَف  ِمِّجَنُْملا  َلْوَق  َلِْطُبیَو  ِهِرُمُع  ِیف  ُهَّللا  َدـیِزَی  ْنَأ  وُجْرَأ  ُهَّنَأ  یَلَع  ُفِصَأ  اَم  َقْوَف  ُهُْرمَأ  ِینَءاَس  ِهَّللاَو  ْدَـقَلَف 
لوط رب  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  تسین . فیـصوت  لباق  هک  مدش  تحاران  يردـق  هب  مدینـش ، ار  وا  يراتفرگ  یتقو  هک 

. تسا هدرکن  هاگآ  دوخ  بیغ  رب  ار  وا  دنوادخ  اریز  دنک ؛ لطاب  ار  مِّجَنُم  رظن  دیازفیب و  شرمع 

(91) نامز ماما  مان  نتفگ 

ْنَم ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  دربب . یمومع  تاعامتجا  رد  ارم  ماـن  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  ِهَّللا ؛ ُۀَـنَْعل  ِْهیَلَعَف  یِمْـسِاب  ِساَّنلا  َنِم  ٍعَمْجَم  ِیف  ِیناَّمَـس  ْنَم 
ِمْـسِالا یَلَع  ْمُُهْتَللَد  ْنِإ  تسا . نولعم  تسا ، نوعلم  دربـب ، مدرم  یموـمع  لـفاحم  رد  ارم  ماـن  هک  یـسک  ( 92) ِساَّنلا َنِم  ٍلـِفْحَم  ِیف  ِیناَّمَس 
نازابرس ( 94 ،) دـنوش ربخاب  مایگدـنز  ناـکم  زا  رگا  دـننکیم و  شاـف  دـننادب ، ار  مماـن  رگا  ( 93) ِْهیَلَع اوُّلَد  َناَـکَْملا  اوـُفَرَع  ْنِإَو  ُهوُـعاَذَأ 

(95 .) دننکیم ییامنهار  نآ  هب  ار  تموکح 

(96) روهظ نامز  نییعت 

. دنیوگیم غورد  دننکیم ، تقو  نییعت  هک  یناسک  َنُوتاَّقَْولا ؛ َبَذَک 

(97) مالسلا هیلعنامز  ماما  ياهاعد 

جرف روهظ  يارب  اعد 

َِکئاَدْعَِأب َكِدیِعَو  ِلْوَِحلَو  َنُوبِقَتُْرم  َكِدْعَو  ِزاَْجنِِإلَو  َنُوقاَتْشُم  َكِْرمَأ  ِدُورُو  َیلِإَو  َنُوبِصاَعَتُم  ِّقَْحلا  ِرْصَن  یَلَع  اَّنِإَو  َنُوبِـضاَغ  َِکبَـضَِغل  اَّنِإ 
رظتنم میقاتـشم و  نانآ ، اب  گـنج  رد  وت  رما  دورو  هب  مینکیم و  يراـشفاپ  قح  يراـی  رب  اـم  مییآیم . بضغ  هب  وت  بضغ  اـب  اـم  َنوُعِّقَوَتُم ؛
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اَم ِیل  ْزِْجنَأ  َداـعیِْملا  ُِفلُْخی  ـال  ْنَم  اَـی  ( 98 .) یهد رارق  تدـیعو  هطاـحا  رد  ار  تنانمـشد  اـت  میراد  ار  نآ  عقوت  میتـسه و  وت  هدـعو  قـقحت 
َِکتَمَأ ُْنبا  َكِْدبَع  ُْنبا  َكُْدبَع  یِّنِإَف  ِیتَوْعَد  ْبِّیَُخت  الَو  َِکلوُسَر  ِءاَدْعَأَو  َِکئاَدْعَأ  یَلَع  ِینْرُْصناَو  ْمُهْرِّبَصَو  ِیباَحْـصَأ  ِیل  ْعَمْجاَو  ِینَتْدَعَو 
فلخت تیاههدعو  رد  هک  یسک  يا  َکِْقلَخ ؛ ْنِم  ٍرِیثَک  َنُود  َّیَلَع  ِِهب  َْتلَّضَفَتَو  ِماَقَْملا  اَذَِهب  َّیَلَع  َْتنَنَم  يِذَّلا  َْتنَأ  يِدِّیَس  َْکیَدَی  َْنَیب  ُریِـسَأ 

تربمایپ نانمشد  منانمـشد و  رب  ارم  امن و  رتشیب  ار  ناشربص  نک و  عمج  ار  مباحـصا  نک ، ققحم  ياهداد  نم  هب  هک  ار  ياهدعو  ینکیمن ،
نیا هب  ارم  هک  يدوب  وت  مرورـس ! متـسه . ریـسا  تاهدارا  ربارب  رد  وت ، زینک  هدنب و  دـنزرف  هدـنب و  نم  اریز  نادرگنرب ؛ ار  میاعد  نک و  يرای 

. يداد تلیضف  تتاقولخم  رثکا  رب  يدرک و  صوصخم  ماقم 

(99) نایعیش زا  هیالگ  نامز و  ماما 

هرابرد هن  َنیِِحلاَّصلا ؛ ِهَّللا  ِداَبِع  یَلَعَو  اَْنیَلَع  ُمالَّسلا  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَق ال  ْنَع  ُرُذُّنلا  ِنُْغت  امَف  ٌۀَِـغلاب  ٌۀَـمْکِح  َنُولَبْقَت  ِِهئاَِیلْوَأ  ْنِم  الَو  َنُولِقْعَت  ِهِْرمَأـِل  ـال 
هک یناسک  يارب  اهندناسرت -  اهراذنا و  اما  تسا . هدش  غالبا  هک  تسا  یتمکح  ! » دیتسه وا  يایلوا  عیطم  هن  دینکیم و  هشیدنا  ادـخ  هدارا 

. ادخ حلاص  ناگدنب  مامت  ام و  رب  ادخ  مالس  ( 100 .«) درادن يدوس  دنتسین -  ندروآ  نامیا  لها 

لماک رصتخم و  ياعد 

ِتاَّیِّنلا َرُون  يِرِْکفَو  ِناَمیِْإلا  َرُون  يِرْدَصَو  ِنیِقَْیلا  َرُون  ِیْبلَق  َألْمَت  ْنَأَو  َكِرُون  ِۀَِملَکَو  َِکتَمْحَر  ِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
ِۀَمْکِْحلا َرُون  یِعْمَـسَو  ِءاَـیِّضلا  َرُون  يِرََـصبَو  َكِدـْنِع  ْنِم  ِِرئاَـصَْبلا  َرُون  ِینیِدَو  ِقْدِّصلا  َروـُن  ِیناَِـسلَو  ِلَـمَْعلا  َروـُن  ِیتَّوـُقَو  ِْملِْعلا  َروـُن  یِمْزَعَو 

اب ایادخ  ُدیِمَح ؛ اَی  ُِّیلَو  اَی  َُکتَمْحَر  ِینَعَـسَتَف  َِکقاَثیِمَو  َكِدْهَِعب  ُْتیَفَو  ْدَقَو  َكاَْقلَأ  یَّتَح  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِِهلآَو  ٍدَّمَحُِمل  ِةالاَوُْملا  َرُون  ِیتَّدَوَمَو 
رون زا  ار  ماهنیـس  نیقی و  رون  زا  ار  مبلق  تسرف و  دورد  ترون  هعومجم  تمحر و  ربماـیپ  هک  دّـمحم  رب  هک  منکیم  تساوـخرد  يراـشفاپ 
روـن زا  ار  منید  یتـسار و  روـن  زا  ار  مناـبز  لـمع و  روـن  زا  ار  مـیورین  مـلع و  روـن  زا  ار  ماهدارا  ریخ و  ياـهتین  روـن  زا  ار  مرکف  ناـمیا و 

دـمحم و تبحم  رون  زا  ار  مقیالع  یتسود و  تمکح و  رون  زا  ار  میاـهشوگ  ییاـنیب و  رون  زا  ار  منامـشچ  تسوت و  زا  هک  ییاـهتخانش 
رد مشاب و  هدرک  افو  دوخ  دهع  هب  منکیم ، تاقالم  ار  وت  یتقو  هک  نک  ياهنوگ  هب  ارم  ینادرگ . لامالام  زیربل و  مالـسلا  مهیلعشنادـناخ 

. هدوتس يا  تسرپرس و  يا  موش . دراو  تاهدرتسگ  تمحر 

جرف ياعد 

نیشناج رب  ایادخ  ًاریِهْطَت ؛ ْمُهَتْرَّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأَو  ْمُهَّقَح  َْتبَجْوَأَو  ْمُهَتَعاَط  َتْضَرَف  َنیِذَّلا  َِکئاَِیلْوَأ  ِْنباَو  َکِِّیلَو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 
ار اـهنآ  يدرک و  رود  اـهنآ  زا  ار  يدـیلپ  یتـسناد و  مزـال  ار  ناـشقح  يدرک و  بـجاو  ار  ناـشتعاطا  هـک  یناـسک  تنیـشناج ، دـنزرف  و 
وا ایادخ  ْمُْهنِم ؛ اَْنلَعْجاَو  ُهَراَْصنَأَو  ُهَتَعیِشَو  ُهَءاَِیلْوَأَو  َكَءاَِیلْوَأ  ِِهب  ْرُْصناَو  َِکنیِِدل  ِِهب  ْرِـصَْتناَو  ُهْرُْـصنا  َّمُهَّللَا  تسرف . دورد  يدنادرگ ، ناشكاپ 
ِّرَش ْنِم  ُهْذِعَأ  َّمُهَّللَا  هدب . رارق  اهنآ  زا  ار  ام  تسرفب و  شنایعیش  ءایلوا و  يرای  هب  نک و  تیامح  دوخ  نید  زا  وا  هطـساو  هب  نک و  يرای  ار 

ٍءوُِسب ِْهَیلِإ  َلَصُوی  ْنَأ  ْنِم  ُهْعَْنماَو  ُهْسُرْحاَو  ِِهلاَمِـش  ْنَعَو  ِِهنیِمَی  ْنَعَو  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَو  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  ِّرَـش  ْنِمَو  ٍغاَطَو  ٍغَاب  ِّلُک 
ِِهب ُْلْتقاَو  ِْرفُْکلا  َةَِرباَبَج  ِِهب  ْمِْصقا   ] مسقاَو ِهِیلِذاَخ  ْلُذْخاَو  ِهیِرِصاَن  ْرُْـصناَو  ِرْـصَّنلِاب  ُهْدِّیَأَو  َلْدَْعلا  ِِهب  ْرِهْظَأَو  َِکلوُسَر  َلآَو  ََکلوُسَر  ِهِیف  ْظَفْحاَو 

َنیِد ِِهب  ْرِهْظَأَو  ًالْدَـع  َضْرَأـْلا  ِِهب  ْـألْماَو  اَـهِرَْحبَو  اَـهَِّرب  اَِـهبِراَغَمَو  ِضْرَأـْلا  ِقِراَـشَم  ْنِم  اُوناَـک  ُثـْیَح  َنیِدِْـحلُْملا  َعـیِمَجَو  َنیِِقفاَـنُْملاَو  َراَّفُْکلا 
تبقارم نک . ظفح  ار  وا  بناوج  مامت  زا  و  هدب ، هانپ  تتاقولخم ، مامت  ناشکرس و  ناملاظ و  ّرـش  زا  ار  وا  ایادخ  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـصَکِِّیبَن 

دوخ ياهدادما  اب  نک و  راکشآ  وا  اب  ار  لدع  و  نک . ظفح  ار  شنادناخ  دوخ و  هداتسرف  وا ، دوجو  رد  دسرن و  وا  هب  يدب  عون  چیه  ات  نک 
راّـفک و بوـکب و  مه  رد  ار  رفک  نارگناـیغط  وا  تسد  هب  ایادـخ  زاـس . راوـخ  ار  شنانمـشد  نادرگ و  زوریپ  ار  شناراـی  نـک و  شايراـی 
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رد هچ  یکـشخ و  رد  هچ  نآ ، یبرغ  ياهشخب  رد  هچ  دنـشاب و  نیمز  یقرـش  ياهشخب  رد  هچ  نک . كاله  ار  نیرکنم  مامت  نیقفاـنم و 
ِهِعاَْبتَأَو ِِهناَوْعَأَو  ِهِراَْصنَأ  ْنِم  َّمُهَّللَا  ِیْنلَعْجاَو  نادرگ . بلاـغ  ار  تربماـیپ  نید  نک و  رپ  داد  لدـع و  زا  وا  تکرب  زا  ار  نیمز  دنـشاب و  اـیرد 

رارق وا  ناگدننک  يوریپ  نایعیـش و  نارای و  زا  ارم  ایادخ  َنوُرَذْحَی ؛ اَم  ْمِهِّوُدَع  ِیفَو  َنُولَمْأَی  اَم  مالـسلا  مهیلعٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ِینِرَأَو  ِِهتَعیِـشَو 
. نک التبم  دنسرتیم ، نآ  زا  هچنآ  هب  ار  ناشنانمشد  ناسرب و  ناشیاهوزرآ  مامت  هب  ار  دّمحم  نادناخ  هدب و 

(101) مالسلا هیلعنامز  ماما  هب  مالس 

ُۀَِّیبَصَْعلا ُُهلِّجَُعت  يِذَّلا ال  ُمِیلَْحلا  َْتنَأ  ُُهناَْطلُـس  ِهَّللا  ِةَرْدُِقبَو  ُهُدوُهُع  ِهَّللا  ِدَِیبَو  ُهُقِیثاَوَم  ِهَّللا  ِْنیَِعب  يِذَّلا  ِعَمْـسَْملاَو  يَأْرَْملا  َبِحاَص  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ِهَّللا ِماَِقْتنا  ُتاَذ  ِهَّللا  ِیف  َُکتَعَراَقُمَو  ِهَّللا  ِۀَّیِـشَم  ُتاَذ  ِهَّللا  ِیف  َُکتَدَـهاَُجم  ُۀَّیِمَْحلا  ُُهلِّهَُجت  يِذَّلا ال  ُِملاَْـعلاَو  ُۀَـظیِفَْحلا  ُُهلِّخَُبت  ـال  يِذَّلا  ُمیِرَْکلاَو 

ادخ و ناگدید  ربارب  رد  تیاهنامیپ  هک  ییاونش  انیب و  يا  وت  رب  مالـس  ِِهتَمْحَرَو ؛ ِهَّللا  ِدیِزَم  ُوذ  ِِهَّلل  َكُرْکُـشَو  ِهَّللا  ِةاَنَأ  ُوذ  ِهَّللا  ِیف  َكُْربَصَو 
دزادنایمن و هلجع  هب  ار  وا  تابّصعت ، هک  یتسه  يرابدرب  نآ  وت  دوشیم . ققحم  ادخ  تردق  اب  تتنطلس  تسادخ و  ناتسد  رد  تیاهدهع 
. دزادنایمن تقامح  هب  ار  وا  روک  تابّصعت  هک  یتسه  یملاع  نآ  وت  درادیمن ، او  لخب  هب  ار  وا  لئاسم  طبض  تبث و  هک  یتسه  يراوگرزب 

تـصرف نیع  ادخ  هار  رد  وت  ربص  تسادخ و  ماقتنا  نیع  ادخ ، هار  رد  تندرک  عمق  علق و  تسادـخ . هتـساوخ  نامه  ادـخ  هار  رد  وت  شالت 
ِِهقْوَفَو ِِهلاَمِـشَو  ِِهنیِمَیَو  ِِهئاَرَوَو  ِهِماَمَأ  ُرُون  ِهَّللِاب  ًاظوُفْحَم  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  تسادـخ . تمحر  ندرک  داـیز  ناـمه  وت  رکـش  تسادـخ . نداد 

رون هکنآ  يا  وت  رب  مالس  ُهَدَّکَوَو ؛ ُهَذَخَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َقاَثیِم  اَیَو  ُهَنِمَض  يِذَّلا  ِهَّللا  َدْعَو  اَی  َو  ِهِرََصبَو  ِهِعْمَـس  ُرُون  ِهَّللا  ِةَرُْدق  ِیف  ًازوُرْحَم  اَی  ِِهتَْحتَو 
، ادخ تردق  هعلق  رد  شمـشچ  شوگ و  رون  هک  یـسک  يا  تسا . ظوفحم  ادـخ ، هدارا  اب  شیالاب  نییاپ و  پچ و  تسار و  تشپ و  لباقم ،

. تسا هدرک  مکحم  ار  نآ  ادخ  هک  ینامیپ  يا  تسا و  هدرک  تنامض  ادخ  هک  ياهدعو  يا  تسا . نوصم 

تارایتخا ماما و 

تعجر هک  مهدیم  تداهـش  ًاْریَخ ؛ اَِهناَمیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اَُهناَمیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  اَهِیف  َّکَش  ٌّقَح ال  ْمُکَتَعْجَر  َّنَأ 
قباطم یحلاص  لمع  دشاب و  هدرواین  نامیا  ًالبق  رگا  درادن  يدوس  نآ ، رد  ندروآ  نامیا  هک  يزور  تسین . نآ  رد  یکش  تسا و  قح  امش 

دیراد و تعافش  ّقح  امش  هک  مهدیم  تداهش  َنُولَمْعَت ؛ ِهِْرمَِأبَو  ِهَّللا  َۀَّیِـشَم  َنوُِقبْـسَت  الَو  َنوُّدَُرت  ٌّقَح ال  ِۀَعاَفَّشِلل  ْمُکَّنَأ  دهدن . ماجنا  شنامیا 
. دینکیم لمع  نآ  قبط  رب  دیریگیمن و  تقبس  ادخ  هتساوخ  زا  زین  امش  هتبلا  دوشیمن . در  ناتتعافش 

شنیرفآ زار 

يارب ار  سنا  ّنج و  هک  وا  ْمُکَعاَطَأ ؛ ْنَم  َدِعَـسَو  ْمُکََفلاَخ  ْنَم  َیِقَـش  ْدَـق  ٌدیِعَـسَو  ٌّیِقَـشَف  ُهَتَداَبِع  ِهِداَبِع  ْنِم  َداَرَأ  ِِهتَداَبِِعل  َْسنِـإلاَو  َّنِْجلا  َقَلَخ 
تسا یسک  تخبدب  دندش ؛ دنمتداعس  یخرب  تخبدب و  ياهدع  سپ  تسا . هتساوخن  تدابع  زا  ریغ  يزیچ  شناگدنب  زا  دیرفآ و  شتدابع 

. دیامن تعاطا  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  دنک و  تفلاخم  امش  اب  هک 

يربت یلوت و 

َو ِِهب  ُْمتْرَمَأ  اَم  ُفوُْرعَْملاَو  ُهوُُمتْطِخَـس  اَم  ُلِطاَْبلاَو  ُهوُُمتیِـضَر  اَم  ُّقَْحلاَـف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَِمل  ًاّداَو  ْمُکَـضَْغبَأ  ْنَِمل  ًاـِتقاَم  َكِّوُدَـع  ْنِم  ًاـئیَِرب  َکـَل  ًاـِّیلَو 
؛ ُْهنَع ُْمْتیَهَن  اَم  ُرَْکنُْملا 

ادخ اب  هلماعم 
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دیشاب و یضار  نآ  زا  هک  تسا  نآ  قح  متسه . ناتناتـسود  تسود  ناتنانمـشد و  نمـشد  مرازیب . ناتنانمـشد  زا  مراد و  تسود  ار  امـش  نم 
ٌرِْـشبَتْسُم َيالْوَم  اَی  اَنَأ  دـینک . یهن  نآ  زا  هک  تسا  نآ  دـب  دـینک و  رما  نآ  هب  هک  تسا  نآ  بوخ  دـینک . بضغ  نآ  رب  هک  تسا  نآ  لـطاب 

ِریِمَأـِبَو ِِهلوُسَِربَو  َُهل  َکیِرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ِهَّللاـِب  ٌۀَـنِمُْؤم  یِـسْفَنَف  َنِینِمْؤُْملا  َسُْفنَأ  ِِهب  يَرَتْشا  ِِهلِیبَـس  ِیف  ًـالاَِتق  ِهِطَرُـش  یَلَع  ُهَّللا  َذَـخَأ  ِیتَّلا  ِۀَْـعیَْبلِاب 
ٌۀَِتباَث ِلاَدِْجلاَو  ِةَدَرَْحلا  ِلْهَأ  ْمُِکئاَدـْعَأ  ْنِم  ِیتَءاََربَو  ْمَُکل  ٌۀَِـصلاَخ  ِیتَّدَوَمَو  ٌةَّدَـعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْـصنَو  ْمُکِرِخآَو  ْمُِکلَّوَأ  َيالْوَم  اَی  ْمُِکبَو  َنِینِمْؤُْملا 

هداد و ماجنا  دوخ  هار  نادهاجم  اب  ادـخ  هک  ياهلماعم  زا  نم  میالوم ؛ َنیِمآ ؛ َنیِمآ  َِکلَذَـک  ِیُنلَعْجَی  ِّقَْحلا  َُهلِإ  ُهَّللاَو  ٌدـیِحَو  ٌِّیلَو  اَنَأ  ْمُکِرْأَِثل 
ادخ و لوسر  هب  و  درادن ، یکیرـش  هک  يدـحاو  يادـخ  هب  نم  ناج  اریز  ملاحـشوخ . تسا ، هدرک  يرادـیرخ  ار  نینمؤم  ياهناج  نآ  رد 
ار مایتسود  ایهم و  ناتیارب  ار  مايرای  مراد و  نامیا  ناترخآ  ات  لوا  زا  امـش ، همه  هب  نم  میالوم ، دراد ، ناـمیا  امـش  همه  هب  نینمؤملاریما و 
ارم تسا و  یقیقح  دوبعم  دـنوادخ  دـیدرتیب  متـسه  ناتهناگی  تسود  ماهدرک و  هدامآ  ناـتمایق ، يارب  ار  ناتنانمـشد  زا  يرازیب  صلاـخ و 

. امرف تباجا  امرف ، تباجا  ایادخ ! دهدب . رارق  روط  نامه 

(102) نانمشد رش  زا  تینوصم 

يِروُهُظ ِیف  ِیل  َنَذْأـَت  ْنَأ  َیلِإ  ِیتَْـبیَغ  ِیف  ِینْظَفْحاَو  ِینَتْدَـعَو  اَـم  ِیل  ْزِْجنَأَو  ِیئاَِـیلْوَأ  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ْعَـمْجاَو  ِیئاَدـْعَأ  ِنوـُیُع  ْنَع  ِیْنبُجْحا  َّمُهَّللَا 
ًانِیبـُم ًاـْحتَف  ِیل  ْحَْـتفاَو  ًاریِـصَن  ًاناَْطلُـس  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْلَـعْجاَو  یِجَرْخَم  ْلِّهَـسَو  یِجَرَف  ْلِّجَعَو  َِکنَنُـسَو  َکِـضوُُرف  ْنِم  ََسرَد  اَـم  ِیب  ِیْحَأَو 
ْلِصَی الَو  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَِأل  َةَواَدَْعلا  َنِیبِصاَّنلا  َنیِـضِغاَْبلا  ُِنیْعَأ  ْنَع  ِیْنبُجْحاَو  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُهُرِذاَحُأ  اَم  َعیِمَج  ِیِنقَو  ًامیِقَتْـسُم  ًاطاَرِـص  ِینِدْهاَو 
یَلَعَو َنیِدِـهاَُجم  َِکلِیبَس  ِیفَو  َنیِدَّیَُؤم  َِکنیِد  ِةَرُْـصِنل  ِینُعَْبتَی  ْنَم  ْلَعْجاَو  َكِدُونُِجب  ِینْدِّیَأَف  يِروُهُظ  ِیف  َْتنِذَأ  اَذِإَف  ٍءوُِسب . ٌدَـحَأ  ََّیلِإ  ْمُْهنِم 

َّنِإ َلِـطاَْبلا  ِقِهْزَأ  َّقَْحلا و  ِرُْـصناَو  َكَدوُدْـحَم  يَّدَـعَت  ْنَم  یَلَع  ِینْرُْـصناَو  َكِدوُدُـح  ِۀَـماَقِِإل  ِینْقِّفَوَو  َنیِروُْصنَم  ٍءوُِسب  ْمُهَداَرَأ  َو  ِینَداَرَأ  ْنَم 
اَی َِکتَمْحَِرب  َِکْنمَأَو  َكِزْرِح  ِیف  ْمُْهلَعْجاَو  ُرُزُْألا  ُمِِهب  ُّدَُـشیَو  ُْنیَْعلا  ُمِِهب  ُّرَقَت  ْنَم  َو ]  ] يِراَْصنَأَو ِیتَعیِـش  ْنِم  َّیَلَع  ْدِرَْوأَو  ًاقوُهَز  َناـک  َلِـطاْبلا 
رد ارم  و  امنیلمع . ياهداد ، نم  هب  هکار  ياهدعو  نک و  عمج  مناتسود  اب  ارم  نک و  یفخم  منانمـشد  مشچ  زا  ارم  ایادخ  َنیِمِحاَّرلا ؛ َمَحْرَأ 

ار مروهظ  نک . هدـنز  نم  تسد  هب  ار  تا  هدـش  لاـمیاپ  ( 103) ننـس ضئارف و  نک . ظفح  یهدـب ، روهظ  هزاجا  هک  یناـمز  اـت  تبیغ  هرود 
زا امرف و  تیاده  تتسار  هار  هب  ناسرب و  یعطق  يزوریپ  هب  ارم  نک و  يرای  ارم  دوخ  ترـصن  تنطلـس و  اب  امنناسآ و  ار  مجورخ  عیرس و 

چیه زا  ات  امن  یفخم  دندرک ، مکحم  ار  تلوسر  نادناخاب  توادع  ياههیاپ  هک  ینانمـشد  نامـشچ  زا  نک و  مظفح  ناملاظ  تارطخ  مامت 
تنید يرای  رد  ارم  هک  ار  یناسک  نک و  يراـی  دوخ  نازابرـس  هب  ارم  يداد ، روهظ  هزاـجا  هک  یناـمز  دـسرن . نم  هب  يدـب  اـهنآ ، زا  کـی 

نک زوریپ  دنراد ، ار  ام  اب  گنج  دصق  هک  یناسک  رب  ار  ام  همه  هدب . رارق  تدوخ  هار  رد  نیدهاجم  زا  امن و  تیوقت  درک ، دـنهاوخ  کمک 
ار قح  ایادخ  نک . يرای  دنک ، يدّعت  تماکحا  دودح و  هب  هک  یسک  رب  هبلغ  رد  ارم  امن و  قفوم  تدودح ، ماکحا و  نتـشاداپ  رب  رد  ارم  و 
هب دنکیم ، مکحتسم  داش و  ارم  ناشرادید  هک  ار  یناسک  نارای و  نایعیش و  تسا . ینتفر  نیب  زا  لطاب  هک  ارچ  ربب ، نیب  زا  ار  لطاب  يرای و 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تدوخ  تمرک  تمحر و  اب  نک . ظفح  دوخ  تیامح  هعلق  رد  ار  اهنآ  ناسرب و  نم 

(104) ناشدوخ جرف  يارب  مالسلا  هیلعماما  ياعد 

َنِینِمْؤُْملا یَـضْرَم  یَلَعَو  ِةَوْرَّثلاَو  یَنِْغلِاب  ِتاَـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَرَُقف  یَلَع  ْلَّضَفَت  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  َكاَـعَد  ْنَم  ِّقَِحبَو  َكاَـجاَن  ْنَم  ِّقَِحب  یَِهلِإ 
ِۀَمْحَّرلاَو ِةَرِفْغَْملاـِب  ِتاَـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ِتاَْومَأ  یَلَعَو  ِمَرَْکلاَو  ِفْطُّللاـِب  ِتاَـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَـیْحَأ  یَلَعَو  ِۀَّحِّصلاَو  ِءاَـفِّشلِاب  ِتاَـنِمْؤُْملاَو 

یکشخ و رد  هک  یناسک  مارتحا  هب  یهلا  َنیِعَمْجَأ ؛ ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َنیِِمناَغ  َنیِِملاَس  ْمِِهناَطْوَأ  َیلِإ  ِّدَّرلِاب  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ِءَابَرُغ  یَلَعَو 
ياههدرم اههدـنز و  رب  يراوگرزب  فطل و  اب  نارامیب ، رب  افـش  اب  نینمؤم ، يارقف  رب  تورث  اب  دـندناوخ ، اعد  دـندرک و  تاجانم  وت  اب  ایرد ،

لآ دّـمحم و  ّقح  هب  نک  لضفت  ناشیا ، نارفاسم  رب  تیقفوم  یتمالـس و  اب  هارمه  نتـشگرب  اب  ناشیاههدرم ، رب  تمحر  ترفغم و  اب  ناشیا ،

مالسلا هیلعنامز  ماما  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


. ترضح نآ 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ( 105) زرح

ِّقَِحب ال ًابَلَط  َُهل  ُعیِطَتْسَن  ًابَبَس ال  اََنل  ْبِّبَـس  ِباَبْـسَْألا  َبِّبَـسُم  اَی  ِباَْوبَْألا  َحِّتَفُم  اَی  ِباَزْحَْألا  َمِزاَه  اَیَو  ِباَقِّرلا  َِکلاَم  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
مه رد  يا  اهناسنا و  رب  طلسم  يادخ  يا  نابرهم  هدنـشخب  يادخ  مانب  َنیِعَمْجَأ ؛ ِِهلآ  یَلَعَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ 

هَّللا و الا  هلاال  قح  هب  میتسین . نآ  رب  رداق  ام  هک  نک  تسرد  نامیارب  ار  یببـس  ملاع ، زاس  ببـس  يا  اهرد ، هدـنیاشگ  يا  اهبزح ، هدـنبوک 
. داب شنادناخ  وا و  رب  تدورد  مالس و  هک  هَّللا  لوسر  دّمحم 

(106) تبیغ نامز  رد  ياعد 

ْفِرْعَأ َْمل  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکـَلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکـَلوُسَر  ْفِرْعَأ  َْمل  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا 
؛ ِینَْتیَدَه ْذِإ  َدَْعب  ِیْبلَق  ْغُِزت  الَو  ًۀَِّیلِهاَج  ًۀَـتیِم  ِیْنتُِمت  َّمُهَّللَا ال  ِینیِد  ْنَع  ُْتلَلَـض  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَتَّجُح 

نم هب  ار  تاهداتـسرف  ایادـخ  تخانـش . مهاوخن  ار  تاهداتـسرف  یناسانـشن ، نم  هب  ار  تدوخ  رگا  اریز  ناسانـشب ؛ نم  هب  ار  تدوـخ  ایادـخ 
نم هب  ار  وا  رگا  اریز  ناسانشب ؛ نم  هب  ار  تتجح  ایادخ  تخانـش . مهاوخن  ار  وا  زا  دعب  تّجح  یناسانـشن ، نم  هب  ار  وا  رگا  اریز  ناسانـشب ؛
. نکن هارمگ  تیاده ، قیفوت  زا  دعب  ار  ملد  و  ( 107) نکن التبم  تیلهاج  گرم  هب  ارم  ایادخ  دش . مهاوخ  هارمگ  دوخ  نید  زا  یناسانشن ،

جرف ياعد 

َكِْرمَأ ِِّیلَو  ِۀَـعاَط  یَلَع  ِیْنتِّبَثَو  َکَْـقلَخ  ِِهب  َْتنَحَْتما  اَّمِم  ِیِنفاَـعَو  َكِْرمَأ  ِِّیلَِول  ِیبـْلَق  ْنَِّیلَو  َکـِتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْـساَو  َکـِنیِد  یَلَع  ِیْنتِّبَثَف  َّمُهَّللا 
َُهل ِنْذِْإلا  ِیف  َکِِّیلَو  ِْرمَأ  ُحالَص  ِهِیف  يِذَّلا  ِْتقَْولِاب  ٍمَّلَعُم  ُْریَغ  ُِملاَْعلا  َْتنَأَو  ُرِظَْتنَی  َكَْرمَأَو  َِکتَّیَِرب  ْنَع  َباَغ  َِکنْذِِإبَف  َکِْقلَخ  ْنَع  ُهَتْرَتَس  يِذَّلا 

َثَْحبَأ الَو  ُهَتْرَتَس  اَّمَع  َفِشْکَأ  الَو  َْتلَّجَع  اَم  َریِخَْأت  الَو  َتْرَّخَأ  اَم  َلـیِْجعَت  َّبِحُأ  ـال  یَّتَح  َکـِلَذ  یَلَع  ِینْرِّبَصَو  ِهِّرِـس  ِفْشَکَو  ِهِْرمَأ  ِراَـهْظِِإب 
يِرُومُأ ُضِّوَفُأَو  ِرْوَْجلا  َنِم  ُضْرَْألا  ِتَألَْتما  ِدَـقَو  ُرَهْظَی  ِهَّللا ال  ِْرمَأ  ِِّیلَو  ُلَاب  اَمَو  َْفیَک  َو  َِمل  َلُوقَأ  الَو  َكِرِیبْدـَت  ِیف  َکَعِزاَنُأ  الَو  ُهَتْمَتَک  اَّمَع 

زا ارم  نک و  مرن  ترما ، یلو  تیالو  يارب  ار  ملد  نک و  لوغـشم  دوخ  تعاطا  هب  ارم  نک و  مدـق  تباث  تنید  رد  ارم  ایادـخ ؛ َْکَیلِإ ؛ اَـهَّلُک 
بیاغ تتاقولخم ، زا  وت  هدارا  اب  هک  وا  نک . مدـق  تباث  ياهدـناشوپ ، ار  وا  هک  يرما  یلو  تعاـطا  رد  و  شخب . تیفاـع  تقلَخ ، تاـناحتما 

ار شّرس  راکشآ و  ار  شتماما  ات  تسا ، تقو  هچ  وا  روهظ  يارب  تقو  نیرتبسانم  هک  ینادیم  همه  زا  رتهب  وت  تسوت و  رما  رظتنم  هدش و 
ار هچنآ  مهاوخن . ار  یتشاد  مّدقم  هک  ار  هچنآ  ریخأت  یتخادنا و  ریخأت  هب  هچنآ  ندش  مّدقم  ات  هدب  ربص  نم  هب  راظتنا  نیا  رد  ینک . راکشآ 
اـهنآ و یگنوگچ  ارچ و  زا  منکن و  تفلاـخم  تریبدـت  رد  منکن و  وجتـسج  يدرک ، ناـمتک  هک  هچنآ  هراـبرد  منکن و  زاـب  يدـناشوپ  هک 

. مراپسیم وت  هب  ار  مروما  مامت  ریبدت  منکن و  لاؤس  تسا ، هدش  ملظ  زا  رپ  نیمز  هکنیا  اب  دنکیمن  روهظ  تیلو  ارچ  هکنیا 

نامزلارخآ رش  زا  تینوصم  يارب  اعد 

َُهل َءاَعُّدـلاَو  ِهِروُهُظ  ِیف  ِنیِقَْیلا  َةَُّوقَو  ِِهب  َناَمیِْإلاَو  ُهَراَِظْتناَو  ُهَرْکِذ  اَنِْـسُنت  الَو  اَّنَع  ِهِرَبَخ  ِعاَـطِْقناَو  ِِهتَْبیَغ  ِیف  ِدَـمَْألا  ِلوُِطل  َنیِقَْیلا  اَْنُبلْـسَت  ـالَو  َّمُهَّللَا 
َءاَج اَمَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  ِماَِیق  ِیف  اَِننیِقَیَک  َِکلَذ  ِیف  اَُننیِقَی  َنوُکَیَو  ِهِماَِیقَو  ِهِروُهُظ  ْنِم  ِِهتَْبیَغ  ُلوُط  اَنَطِّنَُقی  یَّتَح ال  ِْهیَلَع  َةالَّصلاَو 
یَلَع اَنِّوَقَو  یَطْسُْولا  َۀَقیِرَّطلاَو  یَمْظُْعلا  َۀَّجَحَْملاَو  يَدُْهلا  َجاَْهنِم  ِهِدَی  یَلَع  اَِنب  َُکلْسَت  یَّتَح  ِِهب  ِناَمیِْإلا  یَلَع  اََنبُوُلق  ِّوَق  َِکلیِْزنَتَو  َِکیْحَو  ْنِم  ِِهب 

اَناَّفَوَتَت یَّتَح  اَِنتاَفَو  َدـْنِع  الَو  اَِنتاَیَح  ِیف  َِکلَذ  اَْنُبلْـسَت  الَو  ِِهْلعِِفب  َنیِـضاَّرلاَو  ِهِراَْـصنَأَو  ِِهناَوْعَأَو  ِِهبْزِح  ِیف  اَْـنلَعْجاَو  ِِهتَعَیاَـشُم  یَلَع  اَْـنتِّبَثَو  ِِهتَعاَـط 
ندش هدیرب  تبیغ و  تّدم  ندـش  ینالوط  رطاخ  هب  ار  ام  نیقی  ایادـخ  َنِیبِّذَـکُم ؛ الَو  َنِیباَتُْرم  الَو  َنِیثِکاَن  الَو  َنیِّکاَش  ُْریَغ  َِکلَذ  یَلَع  ُنَْحنَو 
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ام شتبیغ  ندش  ینالوط  ات  ربن . ام  دای  زا  ار  وا  رب  تاولص  اعد و  روهظ و  رد  نیقی  تّدش  نامیا و  راظتنا و  دای و  نکن . بلس  ام ، زا  وا  رابخا 
يوق وا  هب  نامیا  رد  ار  نامیاهلد  دشاب . نآرق  لوزن  ادخ و  لوسر  مایق  رد  ام  نیقی  دننام  وا  مایق  رد  ام  نیقی  دنکن و  سویأم  شروهظ  زا  ار 

تیوقت و شتعاطا  رد  ار  ام  يروایب و  تکرح  هب  میقتـسم ،) طارـص   ) لادتعا طسو و  هار  تیادـه و  نشور  هار  رد  وا  تسد  هب  ار  ام  ات  نک 
ماگنه تایح و  نامز  رد  هچ  ار  قیفوت  نیا  و  هدـب . رارق  شیاهراک  هب  نایـضار  نارای و  هورگ و  زا  ار  اـم  نک و  مدـق  تباـث  شایهارمه  رد 

. مینکشن دهع  مینکن و  بیذکت  دیدرت و  نآ  رد  گرم ، هماگنه  رد  ام ، هجیتن  رد  ات  ریگن  ام  زا  تافو 

یمیتی زا  تیاکش 

رد ام  ایادخ  اَنِدَدَـع ؛ َۀَِّلقَو  اَنِّوُدَـع  َةَْرثَکَو  ِءاَدـْعَْألا  َرُهاَظَتَو  اَِنب  ِنَتِْفلا  َعُوقُوَو  اَْنیَلَع  ِناَمَّزلا  َةَّدِـشَو  اَنِِّیلَو  َۀَْـبیَغَو  اَنِِّیبَن  َدـْقَف  َْکَیلِإ  وُکْـشَن  اَّنِإ  َّمُهَّللَا 
نوگانوگ ياههنتف  روهظ  زورب و  ام و  اب  هنامز  يریگتخـس  رگید و  يوس  زا  نامیلو  تبیغ  وس و  کی  زا  نامربمایپ  ندوبن  زا  وت  هاگـشیپ 

ٍلْدَع ِماَمِإَو  ُهُرِّسَُیت  َْکنِم  ٍْربَِصبَو  ُُهلِّجَُعت  َْکنِم  ٍحـْتَِفب  َِکلَذ  ْجُْرفاَف  َّمُهَّللَا  مینکیم . تیاکـش  نامدادـعت  یمک  نانمـشد و  یناوارف  ّطلـست و  و 
ناسآ نامیارب  ار  نآ  هک  وت  زا  يربص  تدوخ و  بناج  زا  یعیرس  يزوریپ  اب  ار  اهيراتفرگ  نیا  همه  ایادخ  َنیَِملاَْعلا ؛ َّبَر  ِّقَْحلا  ََهلِإ  ُهُرِهُْظت 

! نایناهج راگدرورپ  قح  دوبعم  يا  نک . فرطرب  ینک ، راکشآ  هک  یلداع  ماما  ینک و 

ترخآ ایند و  رد  يزوریپ 

دورد شنادـناخ  دـمحم و  رب  ایادـخ  َنِیبَّرَقُْملا ؛ َنِمَو  ِةَرِخْـآلاَو  اْینُّدـلا  ِیف  َكَدـْنِع  ًاِزئاَـف  ْمِِهب  ِیْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللَا 
. هدب رارق  نابرقم  ناگتفای و  تاجن  زا  اهنآ  تکرب  هب  ترخآ  ایند و  رد  ارم  تسرف و 

(108) جرف ياعد 

. نک یلمع  ياهداد ، نم  هب  هک  ار  ياهدعو  ایادخ  ِینَتْدَعَو ؛ اَم  ِیل  ْزِْجنَأ  َّمُهَّللَا 

ماقتنا تساوخ  رد 

. ریگب ماقتنا  تنانمشد  زا  نم  تسد  هب  ادخ  َِکئاَدْعَأ ؛ ْنِم  ِیل  ْمِقَْتنا  َّمُهَّللَا 

(109) جرف ياعد 

ِیل َلِّجَُعتَو  يِْرمَأ  ِیل  َزِْجُنت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َنُونِعْذُم  ََکل  ٌّلُکَف  َکَْقلَخ  ِِهب  َتْرَطَف  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ 
یمـسا تمرح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ٌریِدَق ؛ ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  َۀَْلیَّللا  َۀَْلیَّللا  َۀَعاَّسلا  َۀَـعاَّسلا  یِِجئاَوَح  َیِـضْقَتَو  ِینَیِفْکَتَو  ِجَرَْفلا  ِیف 

ارم راـک  یتـسرف و  دورد  وا  نادـناخ  دّـمحم و  هب  هک  منکیم  تساوخرد  وـت  زا  دـننکیم . رارقا  نآ  هب  همه  يدـیرفآ و  ار  تادوـجوم  هک 
نآلا نیمه  يزاس . هدروآرب  ار  میاهزاین  یـشخب و  تیفاـع  نانمـشد ، رـش  زا  ینک و  تیاـفک  ارم  ییاـمن و  لـیجعت  مجرف  رد  ینک و  قّقحم 

. يراد ار  يراکره  ییاناوت  وت  اریز  بشما ؛ نیمه  بشما  نیمه  نآلا ، نیمه 

دنکیم یناوخهضور  نامز  ماما 

(110) مالسلا هیلعنیسح  ماما  هب  تبسن  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تدارا 

مالسلا هیلعنامز  ماما  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکباَصُِمب ُُهْبلَق  ْنَم  َمالَـس  َِکئاَدـْعَأ  ْنِم  ِءيِرَْبلا  َِکتَّبَحَِمب  ِهَّللا  َیلِإ  ِبِّرَقَتُْملا  َِکتَیالَو  ِیف  ِِصلْخُْملا  َِکتَمْرُِحب  ِفِراَْعلا  َمالَـس  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
رد دسانشیم و  ار  وت  تمرح  هک  یسک  مالس  وت ، رب  مالس  ِنیِکَتْسُْملا ؛ ِِهلاَْولا  ِنیِزَْحلا  ِعوُْجفَْملا  َمالَـس  ٌحوُفْـسَم  َكِرْکِذ  َْدنِع  ُهُْعمَدَو  ٌحوُْرقَم 
وت تبیـصم  رد  شبلق  هک  یـسک  مالـس  تسا . رازیب  تنانمـشد  زا  دـیوجیم و  برقت  ادـخ  هب  وت  تبحم  اب  تسا و  هدـش  صلاـخ  تتیـصو 

. تسا هدنام  ياجرب  هدادلد و  نوزحم و  هک  يرادغاد  مالس  تسا . يراج  وت  دای  ماگنه  هب  شکشا  حورجم و 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هرابرد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ياهوزرآ 

ْنَم یَلَع  َكَرَـصَنَو  َْکیَدَـی  َْنَیب  َدَـهاَجَو  ِفُوتُْحِلل  َکَنوُد  ُهَتَـشاَشُح  َلَذـَبَو  ِفُویُّسلا  َّدَـح  ِهِسْفَِنب  َكاَقََول  ِفوُفُّطلِاب  َکَعَم  َناَک  َْول  ْنَم  َمالَس 
وت اب  گنج  نادیم  رد  رگا  هک  یـسک  مالـس  ٌءاَقِو ؛ َِکلْهَِأل  ُُهلْهَأَو  ٌءاَِدف  َکِحوُِرل  ُهُحوُرَو  ِهَِدلَوَو  ِِهلاَمَو  ِهِدَسَجَو  ِهِحوُِرب  َكاَدَـفَو  َْکیَلَع  یََغب 

و دومنیم ؛ تدهاجم  تلباقم  رد  و  درکیم ؛ ادف  وت  يارب  ار  شناج  و  درکیم ؛ تظفاحم  اهریشمش  ربارب  رد  دوخ  ندرک  رپس  اب  ار  وت  دوب ،
و تـحور ، يادــف  ار  شحور  يرآ  درکیم . وـت  يادــف  ار  دــنزرف  لاـم و  مـسج و  ناـج و  و  درکیم ؛ يراـی  ار  وـت  نازواـجتم ، ربارب  رد 

. دومنیم تاهداوناخ  يادف  ار  شاهداوناخ 

ءالبرک يادهش  هرابرد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ترسح 

ًاحاَبَـص َکََّنبُْدنَألَف  ًابِـصاَنُم  َةَواَدَْعلا  ََکل  َبَصَن  ْنَِملَو  ًابِراَُحم  ََکبَراَح  ْنَِمل  ْنُکَأ  َْملَو  ُروُدْقَْملا  َكِرْـصَن  ْنَع  ِینَقاَعَو  ُروُهُّدـلا  ِیْنتَرَّخَأ  ِْنئَلَف 
رگا ِباَِیتْکِالا ؛ ِۀَّصُغَو  ِباَصُْملا  ِۀَـعْوَِلب  َتُومَأ  یَّتَح  ًافُّهََلتَو  َكاَهَد  اَم  یَلَع  ًافُّسََأتَو  َْکیَلَع  ًةَرْـسَح  ًامَد  ِعُومُّدـلا  َلَدـَب  َکـَل  َّنَیِْکبَأـَلَو  ًءاَـسَمَو 

هک یناسک  اب  ینمـشد و  تنانمـشد ، اب  متـسناوتن  هجیتن  رد  درک . مورحم  رودـقم ، دـح  رد  يراـی  زا  ارم  تخادـنا و  ریخأـت  هب  ارم  راـگزور 
نوخ کـشا  ياـج  هب  مناوخیم و  هیثرم  هبدـن و  تیارب  ماـش  حبـص و  لـباقم ، رد  میاـمن ، تموصخ  دـندوب ، وت  اـب  تموصخ  ناراذـگهیاپ 

. مریمب مزوسب و  وت  تبیصم  تدش  زا  هک  ینامز  ات  هصغ  مغ و  داد و  خر  تیارب  هک  ياهعجاف  رب  فسات  ترسح و  میرگیم . ترسح 

مالسلا هیلعنامز  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يامیس 

ِِهب َتْکَّسَمَتَو  ُهَْتیَـصَع  اَـمَو  َهَّللا  َْتعَطَأَو  ِناَوْدـُْعلاَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َتْرَمَأَو  َةاَـکَّزلا  َْتیَتآَو  َةـالَّصلا  َتْـمَقَأ  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 
ِهَّللا ِیف  َتْدَهاَجَو  ِداَدَّسلا  َُلبُس  َتْحَضْوَأَو  ِداَشَّرلا  َیلِإ  َتْوَعَدَو  َنَتِْفلا  َتْأَفْطَأَو  َنَنُّسلا  َْتنَنَسَو  ُهَْتبَجَتْـساَو  ُهَْتبَقاَرَو  ُهَتیِـشَخَو  ُهَْتیَـضْرَأَف  ِِهْلبَِحبَو 
ًاِعفاَر ِنیِّدلا  ِداَمِِعلَو  ًاعِراَسُم  َکیِخَأ  ِۀَّیِصَو  َیلِإَو  ًاعِماَس  َکِیبَأ  ِلْوَِقلَو  ًاِعباَت  هلآو  هیلع  هللا  یلصٍدَّمَُحم  َكِّدَِجلَو  ًاِعئاَط  ِِهَّلل  َْتنُکَو  ِداَهِْجلا  َّقَح 
ًامِحاَر َنیِِملْسُْملاَو  ِمالْسِِإللَو  ًاِمئاَق  ِهَّللا  ِجَجُِحبَو  ًاِحفاَکُم  ِقاَّسُْفِللَو  ًاِحباَس  ِتْوَْملا  ِتاَرَمَغ  ِیفَو  ًاحِـصاَن  ِۀَّمُْأِللَو  ًاعِراَقُم  ِةاَغُّطِللَو  ًاعِماَق  ِناَیْغُّطِللَو 
ُهُرِهُْظتَو َنیِّدلا  ُرُْـصنَتَو  ُهُرُْـشنَتَو  َلْدَْعلا  ُطُْسبَتَو  ُهُرُْـصنَتَو  يَدُْـهلا  ُطوَُحت  ًایِماَُرم  ِِهتَزْوَح  ْنَعَو  ًاِئلاَک  ِنیِّدـِللَو  ًاِرباَص  ِءاَلَْبلا  َدـْنِعَو  ًارِـصاَن  ِّقَْحِللَو 

َّزِعَو ِماـَنَْألا  َۀَمْـصِعَو  ِماَْـتیَْألا  َعِیبَر  َْتنُک  ِفیِعَّضلاَو  ِّيِوَْـقلا  َْنَیب  ِمْکُْحلا  ِیف  يِواَُـستَو  ِفـیِرَّشلا  َنِم  ِِّینَّدـِلل  ُذُـخَْأتَو  ُهُرُجَْزتَو  َِثباَْـعلا  ُّفُـکَتَو 
ِمَرَْکلا َرِهاَظ  ِمَیِّشلا  َّیِـضَر  ِمَمِّذلا  َِّیفَو  َکیِخَِأل  ِۀَّیِـصَْولا  ِیف  ًاهَّبَـشُم  َکِیبَأَو  َكِّدَج  َِقئاَرَط  ًاِکلاَس  ِماَْعنِإلا  َفِیلَحَو  ِماَکْحَْألا  َنِدـْعَمَو  ِمالْـسِإلا 

ِِبئاَرَّضلا َدوُمْحَم  ِِبقاَـنَْملا  َرِیثَک  َِبتُّرلا  َعِیفَر  ِبَسَْحلا  َفِینُم  ِبَسَّنلا  َفیِرَـش  ِِقباَوَّسلا  َمیِظَع  ِِقئـالَْخلا  َمیِرَک  ِِقئاَرَّطلا  َمیِوَق  ِمَلُّظلا  ِیف  ًادِّجَهَتُم 
ِنآْرُْقِللَو ًاَدلَو  هلآو  هیلع  هللا  یلصِلوُسَّرِلل  َْتنُک  ٌبیِهَم  ٌبِیبَح  ٌبِینُم  ٌهاَّوَأ  ٌدیِهَـش  ٌماَمِإ  ٌدیِدَش  ٌمِیلَع  ٌداَوَج  ٌبِینُم  ٌدیِـشَر  ٌمِیلَح  ِبِهاَوَْملا  َلیِزَج 

ِیف ًادِهاَز  ِدوُجُّسلاَو  ِعوُکُّرلا  َلیِوَط  ِدوُهْجَْمِلل  ًالِذَابَو  ِقاَّسُْفلا  ُِلبُـس  ِنَع  ًابِکاَن  ِقاَثیِْملاَو  ِدْهَْعِلل  ًاِظفاَح  ًادِهَتُْجم  ِۀَعاَّطلا  ِیفَو  ًادُضَع  ِۀَّمُِأللَو  ًادِْقنُم 
اَِهتَجَْهب ْنَع  َکُظاَْحلِإَو  ٌۀَفوُرْـصَم  اَِهتَنیِز  ْنَع  َُکتَّمِهَو  ٌۀَـفوُفْکَم  اَْهنَع  َُکلاَمآ  اَْهنِم  َنیِـشِحْوَتْسُْملا  ِْنیَِعب  اَْهَیلِإ  ًارِظاَن  اَْهنَع  ِلِحاَّرلا  َدـْهُز  اَْینُّدـلا 

ٌنِطاَـق َكِّدَـج  ِمَرَح  ِیف  َْتنَأَو  ُهَعاَْـبتَأ  ُّیَْغلا  اَـعَدَو  ُهَعاَِـنق  ُْملُّظلا  َرَفْـسَأَو  ُهَعاـَب  َّدَـم  ُرْوَْـجلا  اَذِإ  یَّتَـح  ٌۀَـفوُْرعَم  ِةَرِخْـآلا  ِیف  َکـُتَبْغَرَو  ٌۀَـفوُرْطَم 
َُّمث َِکناَْکمِإَو  َِکتَقاَط  ِبَسَح  یَلَع  َِکناَِسلَو  َِکْبلَِقب  َرَْکنُْملا  ُرِْکُنت  ِتاَوَهَّشلاَو  ِتاَّذَّللا  ِنَع  ٌلِزَتْعُم  ِباَرْحِْملاَو  ِْتیَْبلا  ُسِیلَج  ٌِنیاَبُم  َنیِِملاَّظِللَو 
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َتْوَعَدَو ِۀَنِّیَْبلاَو  ِّقَْحلِاب  َتْعَدَـصَو  َکِیلاَوَمَو  َِکتَعیِـشَو  َکِیلاَهَأَو  َكِدالْوَأ  ِیف  َتْرِـسَف  َراَّجُْفلا  َدِـهاَُجت  ْنَأ  َکَمَِزلَو  ِراَْکنِْإِلل  ُْملِْعلا  َكاَضَْتقا 
ِناَوْدُْعلاَو ِْملُّظلِاب  َكوُهَجاَوَو  ِناَیْغُّطلاَو  ِِثئاَبَْخلا  ِنَع  َْتیَهَنَو  ِدُوبْعَْمِلل  ِۀَعاَّطلاَو  ِدوُدُْحلا  ِۀَماَقِِإب  َتْرَمَأَو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَـظِعْوَْملاَو  ِۀَـمْکِْحلِاب  ِهَّللا  َیلِإ 

فورعم و هب  رما  يدرک و  ادا  ار  تاکز  یتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  تداهـش  ْمِْهیَلَع ؛ ِۀَّجُْحلا  ِدیِکَْأتَو  ْمَُهل  ِزاَعیِإلا  َدَْعب  ْمُهَتْدَـهاَجَف 
يدرک و یـضار  دوخ  زا  ار  وا  هجیتن  رد  يدیبسچ . شزیواتـسد  وا و  هب  يدرکن و  ار  شتیـصعم  يدوب و  ادخ  عیطم  يدومن و  رکنم  زا  یهن 

دشر يوس  هب  يدومن و  شوماخ  ار  اههنتف  يدرک و  ّتنس  ار  شیاهتنس  يدرک و  تباجا  ار  شرماوا  يدوب و  شتعاطا  بقارم  يدیسرت و 
تردپ و فرح  هب  شوگ  تدج و  وریپ  ادخ و  عیطم  يدومن . داهج  وا  ریـسم  رد  نشور و  ار  يرادیاپ  ياههار  هدرک و  تیاده  یگدنلاب  و 
تما و هاوخریخ  ناشکرـس و  هدنبوک  مهرد  نایغاط و  هدننک  عمق  علق و  نید و  ياهنوتـس  هدننک  دـنلب  تردارب و  تیـصو  هب  هدـننک  لمع 
رد روبص  قح و  رگیرای  ناناملسم و  مالسا و  يارب  زوسلد  یهلا و  هلدا  اب  هدننک  مایق  ناقـساف و  هدننک  تازاجم  گرم و  يانگنت  رد  روانش 
زا هدـننک  یهن  نید و  نابیتشپ  تلادـع و  هدـنهد  شرتسگ  تیادـه و  رگیرای  و  يدوب . نآ  هدودـحم  زا  هدـننک  تظفاحم  نید و  روای  الب و 

ناـمیتی و هاـنپ  وت  فیعـض . يوق و  ناـیم  مکح  رد  هشیپ  تلادـع  فیرـش و  ياـهناسنا  هب  تسپ  دارفا  ضرعت  زا  هدـنرادزاب  اـهیگدوهیب و 
، دهع شوخ  تردارب ، تیـصو  هب  هدننک  لمع  تردپ ، ّدـج و  هار  هدـنور  زاوننامهم ، ماکحا و  ندـعم  مالـسا و  تزع  اهناسنا و  رادـهگن 
، هبترم دنلب  فیرـش ، بسن  اب  گرزب ، رادهقباس  ادـخ ، ناگدـنب  هب  هدنـشخب  نئمطم ، ياههار  کلاس  رادهدـنز ، بش  راوگرزب ، راتفرـشوخ ،

هبانا عرضتم ، دیهش ، ماما  مکحتسم ، ياناد  هدنشخب ، راتفر ، کین  درمناوج ، رابدرب  هدنشخب ، رایسب  تشرـس ، کین  ناوارف ، لیاضف  بحاص 
ظفاح رگـشالت ، ادخ  تعاطا  رد  يدوب . وزاب  تّما ، يارب  عبات و  نآرق ، يارب  دنزرف و  ادخ ، لوسر  يارب  وت  يدوب . تبیه  اب  تسود  هدننک ،

دهز دـنکیم ، روبع  يدوز  هب  هک  یـسک  دـننام  اـیند  رد  يدوب ، ینـالوط  ياههدجـس  عوکر و  لـها  وت  يدوب ، ناـمیپ  هدـننک  اـفو  دـهع و 
هتسب نآ  ياهیشوخ  زا  تنامشچ  يدرکیمن و  شالت  نآ  نیئزت  يارب  یتشادن و  ییوزرآ  نآ  يارب  یتشاد ، تشحو  نآ  زا  يدیزرویم و 

وت درک ، عمج  ار  شنارای  درک و  هنهرب  ار  شاهزین  دوشگ و  ار  شتـسد  ملظ  هک  ینامز  یتح  تسا . فورعم  ترخآ  يارب  تاهقالع  هدـش و 
. يدوب هتفرگ  هرانک  ایند  تاوهش  اهتذل و  زا  يدش  بارحم  هناخ و  نیشنمه  يدوب . هتفرگ  هلصاف  اهنآ  زا  يدوب و  هتسشن  تّدج  مرح  رد 
رد ینک . داهج  ناملاظ  اب  هک  دش  بجاو  دش و  راکنا  ثعاب  وت  ملع  نآ  زا  دـعب  يدرکیم . یهن  تناوت ، دـح  رد  تنابز ، بلق و  اب  ار  رکنم 
ات یتساوخ  اـهنآ  زا  يدرک و  توعد  ادـخ  يوس  هب  وکین ، هظعوم  تمکح و  اـب  ار  ناـملاظ  یتـفر و  تناتـسود  نایعیـش و  هداوناـخ و  دزن 

هبور وت  اب  ینمشد  ملظ و  اب  لباقم  رد  اهنآ  يدرک . یهن  يرگنایغط  اهيدب و  زا  دنیامن و  تیعبت  ناشدوبعم  زا  دننک و  یلمع  ار  تماکحا 
. يدیگنج اهنآ  اب  تجح  مامتا  هظعوم و  زا  دعب  زین  تیاهن  رد  دندش . ور 

اروشاع زور  هضور 

َلَطْـسَق َتْمَحَْتقاَو  ِراَّجُْفلا  َدُونُج  َْتنَحَطَو  ِبْرَّضلاَو  ِنْعَّطِلل  َّتَبَثَف  ِبْرَْحلاـِب  َكوُءَدـَبَو  َكَّدَـجَو  َکَّبَر  اوُطَخْـسَأَو  َکَـتَْعَیبَو  َکَـماَمِذ  اُوثَکَنَف 
َكُوَلتاَقَو ْمِهِرْکَم  َِلئاَوَغ  ََکل  اُوبَـصَن  ٍشاَخ  الَو  ٍِفئاَخ  َْریَغ  ِشْأَْجلا  َِتباـَث  َْكَوأَر  اَّمَلَف  ُراَـتْخُْملا  ٌِّیلَع  َکَّنَأَـک  ِراَـقَْفلا  يِذـِب  ًادـِلاَُجم  ِراَـبُْغلا 

اوُطََـسبَو ِلاَبِّنلاَو  ِماَـهِّسلِاب  َكوُقَـشَرَو  ُلاَّزُّنلا  َكُولَجاَـعَو  ُلاَّتُْفلا  َكوُزَجاـَنَو  َُهدُورَُوو  َءاَْـملا  َكوُعَنَمَف  ُهَدُونُج  ُنیِعَّللا  َرَمَأَو  ْمِهِّرَـشَو  ْمِهِدـْیَِکب 
ٌلِمَتُْحمَو ِتاَوَبَْهلا  ِیف  ٌمَّدَقُم  َْتنَأَو  ََکلاَحِر  ْمِِهبْهَنَو  َكَءاَِیلْوَأ  ْمِِهْلتَق  ِیف  ًاماَثَأ  َکِیف  اُوبَقاَر  الَو  ًاماَمِذ  ََکل  اْوَعْرَی  َْملَو  ِماَلِطْصِالا  َّفُکَأ  َْکَیلِإ 

َْقبَی َْملَو  ِحاَوَّرلا  َْنَیبَو  َکَْنَیب  اُولاَحَو  ِحاَرِْجلِاب  َكُونَْخثَأَو  ِتاَهِْجلا  ِّلُک  ْنِم  َِکب  اُوقَدْحَأَف  ِتاَواَمَّسلا  ُۀَِکئاَلَم  َكِْربَص  ْنِم  ْتَبِجَع  ْدَـق  ِتاَّیِذَْأِلل 
ُلُویُْخلا َكُوئَطَت  ًاحیِرَج  ِضْرَْألا  َیلِإ  َْتیَوَهَف  َكِداَوَج  ْنَع  َكوُسَکَن  یَّتَح  َكِدالْوَأَو  َِکتَوِْسن  ْنَع  ُّبُذـَت  ٌِرباَص  ٌبِسَتُْحم  َْتنَأَو  ٌرِـصاَن  ََکل 

َیلِإ ًاّیِفَخ  ًافْرَط  ُریِدـُت  َُکنیِمَیَو  َُکلاَمِـش  ِطاَِسْبنِالاَو  ِضاَبِْقنِالِاب  ْتَفَلَتْخاَو  َُکنِیبَج  ِتْوَْمِلل  َحَـشَر  ْدَـق  اَـهِِرتاَوَِبب  ُةاَـغُّطلا  َكُوْلعَت  َْوأ  اَـهِِرفاَوَِحب 
ُءاَسِّنلا َْنیَأَر  اَّمَلَف  ًایِکَاب  ًامِحْمَُحم  ًادِصاَق  َکِماَیِخ  َیلِإ  ًادِراَش  َکُسَرَف  َعَرْـسَأَو  َکِیلاَهَأَو  َكِدـْلُو  ْنَع  َکِسْفَِنب  َْتلِغُـش  ْدَـقَو  َِکْتَیبَو  َِکلْحَر 
ٍتاَیِعاَد ِلیِوَْعلِابَو  ٍتاِرفاَس  ِهوُجُْوِلل  ٍتاَمِطال  ِدوُدُْخلا  یَلَع  ِروُعُّشلا  ِتاَرِـشاَن  ِروُدُْـخلا  َنِم  َنْزََرب  ًاّیِْولَم  ِْهیَلَع  َکَجْرَـس  َنْرَظَنَو  ًایِزْخَم  َكَداَوَج 
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ََکل ٌِحباَذ  ِهِدَِیب  َِکتَْبیَش  یَلَع  ٌِضباَق  َكِرَْحن  یَلَع  ُهَْفیَـس  ٌِغلُومَو  َكِرْدَص  یَلَع  ٌِسلاَج  ُرْمِّشلاَو  ٍتاَرِداَبِم  َکِعَرْـصَم  َیلِإَو  ٍتاَلَّلَذُم  ِّزِْعلا  َدَْعبَو 
ِتاَّیِطَْملا ِباَْتقَأ  َقْوَف  ِدیِدَْحلا  ِیف  اوُدِّفُصَو  ِدِیبَْعلَاک  َُکلْهَأ  َِیبُسَو  َکُسْأَر  ِةاَنَْقلا  یَلَع  َِعفُرَو  َکُساَْفنَأ  ْتَیِفَخَو  َکُّساَوَح  ْتَنَکَس  ْدَق  ِهِدَّنَهُِمب 

؛ ِقاَّسُْفلا ِةاَصُْعِلل  ُْلیَْولاَف  ِقاَوْسَْألا  ِیف  ْمِِهب  ُفاَُطی  ِقاَنْعَْألا  َیلِإ  ٌۀـَلُوْلغَم  ْمِهیِدـْیَأ  ِتاَوَلَْفلاَو  يِراَرَْبلا  ِیف  َنُوقاَُسی  ِتاَرِجاَْهلا  ُّرَح  ْمُهَهوُجُو  ُحَْـفَلت 
ار دوخ  تابرض  زین  وت  دندرک . زاغآ  ار  وت  اب  گنج  كانبضغ و  ار  تّدج  راگدرورپ و  و  دندرک ، ینکشنامیپ  دندوب ، هتـسب  هک  يدهع  رد 
. یتسه یلع  وت  هک  ایوگ  يدـیگنج . راقفلاوذ  اـب  یتفر و  ورف  راـبغ  درگ و  ناـیم  رد  يدـیبوک و  مه  رد  ار  قساـف  نازابرـس  يدرک و  زاـغآ 

نیعل نآ  دندیگنج . وت  اب  دنتشاد  رـس  رد  هک  ییاههلیح  اب  دندش و  دراو  رکم  رد  زا  دندش ، وت  یـسرتن  مدق و  تاُبث  هّجوتم  اهنآ  هک  ینامز 
وت يوس  هب  اهگندخ  اهریت و  و  دنتفاتش ، وت  اب  هزرابم  گنج و  هب  و  دندومن ، لاتق  وت  اب  دنتـسب و  ار  بآ  هب  وت  هار  شنایرکـشل  ات  درک  رما 

يراددوخ وت  دروم  رد  یهانگ  چـیه  زا  و  دـندرکن ، تاعارم  وت  يارب  یتمرُح  و  دـندرک ، مادـقا  تندرک  ریگنیمز  يارب  و  دـندومن ، باترپ 
ياهّتیذا رازآ و  و  یتخات ، شیپ  گنج  راـبُغ  درَگ و  رد  وت  يرآ  اـههمیخ . هیثاـثا  تراـغ  رد  هچ  و  تناتـسود ، نتـشک  رد  هچ  دـندومنن ،

وت هب  فرط  همه  زا  نانمـشد  سپ  دـندمآ ، تفگـش  هب  وت  ییابیکـش  ربص و  زا  اهنامـسآ  ِناگتـشرف  هک  نانچنآ  يدومن ، لّـمحت  یناوارف 
تیارب يروای  چیه  هک  نآ  ات  دنتسب ، وت  رب  ار  نتفر  صالخ و  هار  و  دندومن ، ناوتان  اهتحارج  اهمخز و  ببـس  هب  ار  وت  و  دندروآ ، موجه 

زا ار  وت  هکنیا  ات  يدومنیم ، تیامح  عافد و  تنادـنزرف  نانز و  زا  يدوب ، روبـص  و  ادـخ ) يارب  شیوخ  لـمع   ) رگباـسح وت  یلو  دـنامن ،
ناقـساف نایغاط و  دـندرک و  هل  اپ  تسد و  ریز  ار  وت  ناشیاهمس  اب  اهبسا  يداتفا . نیمز  يور  رب  حورجم  ینت  اـب  سپ  دـنتخادنا ، تبکرم 

طـسبنم ضبقنم و  درد -  تدـش  زا  تنت -  پـچ  تـسار و  دوـب و  هدرک  قرع  گرم  يارب  تایناـشیپ  دنداتـسیا . وـت  رـس  يـالاب  شزرایب 
. دوب هدـش  ناشیرپ  اهنآ  بناج  زا  وت  رکف  هک  یلاح  رد  يدرک ، هاگن  هاگ  همیخ  يوس  هب  يدـناخرچ و  یمارآ  هب  ار  تنامـشچ  دـندشیم .

لاـح نآ  رد  ار  وت  بسا  اـهنز  هکیناـمز  درکیم . هیرگ  دیـشکیم و  ههیـش  هک  یلاـح  رد  درک  رارف  اـههمیخ  يوس  هب  تعرـس  اـب  تبـسا 
رب تسد  اب  دندوب . هتخاس  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  هک  یلاح  رد  دنتخیر . نوریب  اههمیخ  زا  دندید ، وت  زا  یلاخ  ار  شنیز  دـنتفای و  یناشیرپ 
وت لتقم  يوس  هب  دـنداتفا و  ّتلذ  هب  تّزع  زا  دـعب  دوب . هدـش  دـنلب  الیواو  هب  ناشیادـص  دوب و  هداـتفا  ناشیاهدـنبور  دـندزیم . ناـشتروص 

ِنـساحَم یتسد  اب  درکیم ، باریـس  تیولگ  نوخ  اـب  شیوخ  ریـشمش  و  دوب ، هتـسشن  وت  هنیـس  يور  رب  رمـش  لاـح  ناـمه  رد  دـندیودیم .
، داتـسیا تکرح  زا  تّساوح  اضعا و  مامت  درکیم ، ادج  تندب  زا  رـس  شاهتخآ ، ِغیت  اب  رگید ) تسد  اب  و  ، ) درـِشفیم تشُم  رد  ار  تفیرش 

ریجنز لُغ و  رد  و  دنتفر ، يریسا  هب  ناگِدرب  نوچ  تلایع  لها و  تفر ، الاب  هزین  رب  تسّدقم  ِرس  و  دش ، ناهنپ  هنیـس  رد  تکرابم  ِياهسَفَن 
، دندشیم هدیشک  اهنابایب  اهارحـص و  رد  دنازوسیم ، ار  ناشیاههرهچ  زورمین  ِباتفآ )  ) يامرگ دندش ، دنبرد  نارتش  ِزاهج  زارف  رب  نینهآ 

! راکهانگ ناشکرس  نیا  رب  ياو  يا  دندنادرگیم . اهرازاب  رد  هدرک و  ریجنز  ناشیاهنَدرَگ  هب  ار  ناشناتسد 

مالسا مسجت  نیسح 

ِیف اوُجَلْمَهَو  ِنآْرُْقلا  ِتاَیآ  اُوفَّرَحَو  ِناَمیِإلا  َدِـعاَوَق  اُومَدَـهَو  َماَکْحَْألاَو  َنَنُّسلا  اوُضَقَنَو  َماَـیِّصلاَو  َةاَـلَّصلا  اُولَّطَعَو  َماَلْـسِإلا  َکـِْلتَِقب  اُولَتَق  ْدََـقل 
َدُِقفَو ًاروُهْقَم  َتْرُِهق  ْذِإ  ُّقَْحلا  َرِدوُغَو  ًاروُجْهَم  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ُباَتِک  َداَعَو  ًارُوتْوَم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َحَبْـصَأ  ْدََقل  ِناَوْدـُْعلاَو  ِیْغَْبلا 

ُلِیلاَضَْألاَو ُءاَوْهَْألاَو  ُلیِطْعَّتلاَو  ُداَْـحلِإلاَو  ُلیِدـْبَّتلاَو  ُرِییْغَّتلا  َكَدـَْعب  َرَهَظَو  ُلـیِوْأَّتلاَو  ُلـیِْزنَّتلاَو  لـِیلْحَّتلاَو  ُمیِرْحَّتلاَو  ُلـِیلْهَّتلاَو  ُرِیبْکَّتلا  َكِدـْقَِفب 
ماکحا اهّتنُـس و  و  دـندومن ، اهر  روای  نودـب  ار  ادـخ )  ) هزور زامن و  و  دنتـشُک ، ار  مالـسا  وت  ِنتـشُک  اـب  هک  قیقحت  هب  ُلـیِطَابَْألاَو ؛ ُنَتِْفلاَو 

. دنتخات شیپ  توادع  تیانج و  ِيداو )  ) رد هدرک ، فیرحت  ار  نآرق  ِتایآ  و  دندومن ، مدهنم  ار  نامیا  ِياههیاپ  و  دـندرب ، نیب  زا  ار  نید ) )
ّلجوّزع ِدـنوادخ  باتک  و  دـش ،) عقاو  مولظم  اـی  ! ) دـنام اـهنت  وت ) ِتداهـش  اـب  « ) داـب وا  لآ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک   » ادـخ ِلوسر  یتسار  هب 

هملک ادـخ و  ِریبکت  وت  ِنادـقف  هب  و  دـش ، عقاو  تناـیخ  ِدروم  تقیقح  ّقح و  یتـشگ ، بولغم  روهقم و  وت  هک  هاـگنآ  و  دـیدرگ ، كورتَـم 
داـحِلا رفک و  ماــکحا ،)  ) ِلیدــبت رییغت و  وـت  زا  سپ  و  تـفر ، نـیب  زا  یگلمج  نآرق  ِلــیوأت  لــیزنت و  و  نـید ، ِلــالح  مارح و  دــیحوت ،
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. دش رهاظ  راگزور ) هحفص  رب   ) یگلمج اهلطاب  اههنتف و  اهیهارمگ ، اهسوه و  يوه و  نید ، ِیتسرپرسیبو 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  يارب  یتسه  لک  يازع 

َحِیُبتْـساَو َكاَتَفَو  َکُْطبِـس  َِلُتق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ًِالئاَق  ِلوُطَْهلا  ِْعمَّدـلِاب  ِْهَیلِإ  َكاَعَنَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِلوُسَّرلا  َكِّدَـج  ِْربَق  َدـْنِع  َکیِعاَن  َماَـقَف 
َو ُۀَِکئالَْملا  َِکب  ُهاَّزَعَو  ُلوُهَْملا  ُُهْبلَق  یََکبَو  ُلوُسَّرلا  َجَـعَْزناَف  َکیِوَذَو  َِکتَْرتِِعب  ُروُذْـحَْملا  َعَقَوَو  َکیِراَرَذ  َكَدـَْعب  ْتَِیبُسَو  َكاَمَحَو  َُکلْهَأ 

َنیِّیِّلِع یَلْعَأ  ِیف  ُمَتْأَْـملا  َکـَل  ْتَمِیقُأَو  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َكاـَبَأ  يِّزَُعت  َنِیبَّرَقُْملا  ِۀَِـکئاَلَْملا  ُدُونُج  َفَلَتْخاَو  ُءاَرْهَّزلا  َکُّمُأ  َکـِب  ْتَعُِجفَو  ُءاَِـیْبنَْألا 
ُْتیَْبلاَو اَُهناَدـْلِو  َو  ُناَنِْجلاَو  اَُهناَتیِحَو  ُراَِحْبلاَو  اَهُراَْطقَأَو  ُباَضِْهلاَو  اَُهناَّزُخَو  ُناَنِْجلاَو  اَُهناَّکُـسَو  ُءاَـمَّسلا  ِتََکبَو  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  َکـْیَلَع  ْتَمََطلَو 

« داب وا  ِلآ  وا و  رب  يدنوادخ  ِنایاپیب  ِتمحر  هک   » ادخ لوسر  تّدج  ِربق  ِدزن  گرم  ِکیپ  سپ  ُماَرْحِإلاَو ؛ ُّلِْحلاَو  ُماَرَْحلا  ُرَعْشَْملاَو  ُماَقَْملاَو 
نادـناخ و دـش ، دیهـش  تدرمناوج  هدازرتخد  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : هنوگنیا  و  داد ، يو  هب  ار  وت  ِگرم  ِربخ  نازیر  ِکشا  اب  و  داتـسیا ،

نیا ِندینـش  زا   ) سپ دـش . دراو  تاهداوناخ  ترتع و  هب  يراوگان  عیاقو  و  دـنتفر ، يریـسا  هب  تنادـنزرف  وت  زا  سپ  دـیدرگ ، حابُم  تَمیرَح 
( وت ِتبیصم  رطاخ  هب   ) ءایبنا ناگتشرف و  و  تسیرگب ، شَکانساره  ِبلق  و  دیدرگ ، ناشیرپ  برطضم و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ربخ )
، دندوب دش  دمآرد و  نیبّرقم  هکئالم  ِياههتـسد  و  دـش ، كاندرد  وت ) ِتبیـصم  ِهودـنا  زا   ) ارهز تردام  و  دـنتفگ ، تیزعت  تیلـست و  ار  وا 
رـس و هب  وت  تهج  هب  نیعلاروح  و  دـش ، اپرب  نیّیلع  العا ، رد  وت  ِيارب  يراوگوس  متام و  ِسلاجم  دـنتفگیم ، ّتیزعت  ار  نانمؤمریما  تردـپ 
هّکم و رهـش  ، ] شناـیهام اـهایرد و  اـههیاپهوک ، اـههوک و  شناـنابهگن ، اـهتشهب و  شناـنکاس ، نامـسآ و  وت ) ِيازع  رد  ، ) دـندز تروص 

. دنتسیرگ یگلمج  مَرَح  ّلح و  و  مارحلارعشم ، و  میهاربا ، ماقم  هبعک و  هناخ  شناناوج ، اهسودرف و  شیاههیاپ 

ءالبرک كاخ  هب  لسوت 

ِتمرُح هب  ایادخ ! راب  ْمِِهتَعاَفَِـشب ؛ َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأَو  ْمِِهتَْرمُز  ِیف  ِینْرُـشْحاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع   ] ِّلَص ِفِینُْملا  ِناَکَْملا  اَذَه  ِۀَمْرُِحبَف  َّمُهَّللَا 
تـشهب ِلخاد  ارم  اهنآ  ِتطاسو  تعافـش و  هب  و  اـمرف ، روشحم  ناـنآ  هرمز  رد  ارم  تسرف و  تمحر  وا  ِلآ  دّـمحم و  رب  عیفر ، ِناـکم  نیا 

. نادرگ

مالسلا مهیلعنیموصعم  هب  لسوت 

َنیِعَمْجَأ َنیَِملاَْعلا  َیلِإ  َِکلوُسَر  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  ٍدَّمَحُِمب  َنیِمِکاَْحلا  َمَکْحَأ  اَیَو  َنیِمَرْکَْألا  َمَرْکَأ  اَیَو  َنِیبِساَْحلا  َعَرْسَأ  اَی  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
ِیبَِأبَو َنیِقَّتُْملا  ِۀَمْـصِع  ِّیِکَّزلا  ِنَسَْحلِابَو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَـس  َۀَـمِطاَِفبَو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِنیِکَْملا  ِِملاَْعلا  ِنیِطَْبلا  ِعَْزنَأـْلا  ِهِّمَع  ِْنباَو  ِهیِخَأـِبَو 

ِۀَْلِبق ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَحُِمبَو  َنیِدـِباَْعلا  ِْنیَز  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَِعبَو  َنیِموـُلْظَْملا  ِِهتَْرتـِِعبَو  َنِیلوـُتْقَْملا  ِهِدـالْوَِأبَو  َنیِدَهْـشَتْسُْملا  ِمَرْکَأ  ِْنیَـسُْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع 
ِةَوْدـُق ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحمَو  ِنیِّدـلا  ِرِـصاَن  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَعَو  ِنیِهاَرَبـْلا  ِرِهْظُم  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  َو  َنـِیقِداَّصلا  ِقَدْـصَأ  ٍدَّمَُحم  ِنـْب  ِرَفْعَجَو  َنِیباَّوَأـْلا 

ِلآَو ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َنیِعَمْجَأ  ِْقلَْخلا  یَلَع  ِۀَّجُْحلاَو  َنیِفَلْخَتْسُْملا  ِثِراَو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َو  َنیِدِهاَّزلا  ِدَهْزَأ  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَعَو  َنیِدَتْهُْملا 
ِیف ِیْنُبتْکا  َّمُهَّللَا  َنیِرِْـشبَتْسُْملا  َنیِحِرَْفلا  َنیِِزئاَْـفلا  َنیِِّنئَمْطُْملا  َنِینِمْـآلا  َنِم  ِۀَـماَیِْقلا  ِیف  ِینَلَعَْجت  ْنَأَو  سیَو  َهَط  ِلآ  َنیَِّربَأـْلا  َنـِیقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم 
َرْکَم یِّنَع  ْفِرْـصاَو  َنیِدِساَْحلا  َْدیَک  ِینِفْکاَو  َنیِغاَْبلا  یَلَع  ِینْرُْـصناَو  َنیِرِخْآلا  ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجاَو  َنیِِحلاَّصلِاب  ِینْقِْحلَأَو  َنیِمِّلَـسُْملا 

َنیِقیِّدِّصلاَو َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َنیِّیِّلِع  یَلْعَأ  ِیف  ِنیِماَیَْملا  ِةَداَّسلا  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ْعَمْجاَو  َنیِِملاَّظلا  َيِدـْیَأ  یِّنَع  ِْضْبقاَو  َنیِرِکاَْملا 
ِنیرتهدنشخب ِيا  و  نارگباسح ، ِنیرتعیرـس  يا  میوجریم  لّسوت  وت  هب  نم  ایادخ ! راب  َنیِمِحاَّرلا ؛ َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  َنیِِحلاَّصلاَو  ِءادَهُّشلاَو 

رـسپ شردارب و  ِّقح  هب  و  اـهناهج ، ِماـمت  ِيوس  هب  وت  هداتـسرف  و  ناربماـیپ ، ِنیرخآ  دّـمحم  قـح  هب  ناـمکاح ، ياورناـمرف  ِيا  و  ناـمیرَک ،
هب و  نایناهج ، ِناوناب  ِرَورـس  همطاف  ِّقح  هب  و  نانمؤم ، ِياورنامرف  ّیلع  ینعی  هبترم ، یلاع  ِدنمـشناد  نآ  ُرپ ، نایم  ِیناشیپ  دـنلب  نآ  شیومع ،
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، شلوتقم ِنادنزرف  ِّقح  هب  و  ادهش ، ِنیرتیمارگ  نیـسحلا  هَّللادبع  یبأ  ِّقح  هب  و  تسا ، نیقّتُم  هاگهانپ  اّربم و  كاپ و  هک  یبتجم  ِنسح  ِّقح 
ِنیرتوگتـسار دّمحم  نب  رفعج  و  ناگدننک ، هبوت  هلبق  یلع  نب  دّمحم  هب  و  نادـباع ، ِرویز  نیـسحلا  نب  یلع  ّقح  هب  و  شمولظم ، هداوناخ  و 

تیادـه ِيوگلا  هوـُسا و  یلع  نب  دّـمحم  و  نید ، ِرواـی  یـسوم  نب  یلع  و  نیهارب ، لـیالد و  هدـننک  راکـشآ  رفعج  نب  یـسوم  و  ناـقداص ،
دورد هکنیا  ناگدـیرفآ ، ِمامت  رب  ادـخ  ِتّجُح  و  نانیـشناج ، ِثراو  یلع  نب  نسح  و  نایاسراپ ، ِنیرتدـهاز  دّـمحم  نب  یلع  و  ناگدـنوش ،
ِباذع زا   ) هک یهد  رارق  یناسک  زا  تمایق  رد  ارم  هکنیا  و  نیـسای ، هط و  ِلآ  نامه  راکوکین ، ِنایوگتـسار  نآ  وا ، ِلآ  دّـمحم و  رب  یتسرف 
قحلم نیحلاص  هب  ارم  و  هتشون ، نیملسم  هرمُز  رد  ارم  ِمان  ایادخ ! راب  دناهتفای . تراشب  رورـسم و  راگتـسر و  رطاخ و  ِشمارآ  اب  نمیا و  وت )

نارگهلیح هلیح  زین  و  امرف ، ظفح  نادوسح  ِرکم  زا  و  هد ، يرای  نیملاظ  هیلع  رب  ارم  و  هد ، رارق  وکین  هیتآ  ياهتُّما  نابز  رب  ارم  ِمان  و  اـمرف ،
هارمه اـمرفب ، عـمج  نیّیلع  ـالعا ، رد  تنمیم  اـب  ِنارورـس  نآ  نم و  ِنیب  و  رادهگن ، رود  نم  زا  ار  ناراکمتـس  تـسد  و  نادرگرب ، نـم  زا  ار 

ِنیرتناـبرهم يا  تتمحر  هب  ناـکین ، ادهـش و  و  راـتفگ ، لـمع و  رد  ِنایوگتـسار  ناربماـیپ ، ینعی  يدوـمرف ، ماـعنِا  اـهنآرب  هـک  یناـسکاب 
. نانابرهم

مالسلا هیلعنیسح  ماما  ربق  ربمایپ و  هب  لسوت 

ُموُصْعَْملا ُماَـمِْإلا  ِهِفَنَک  ِیف  ِدَّسَوُْملا  ِموُْملَْملا  ِْربَْقلا  اَذَِـهبَو  ِمُوتْکَْملا  َکـِیْهَنَو  ِمُوتْحَْملا  َکِـمْکُِحبَو  ِموُصْعَْملا  َکِِّیبَِـنب  َکـْیَلَع  ُمِْسقُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
َِکتَمِْعِنب ِیْنلِّلَج  َّمُهَّللَا  ِموُمَّسلا  ِتاَذ  ِراَّنلا  َنِم  ِینَریُِجتَو  ِمُوتْحَْملا  ِرَدَْـقلا  َّرَـش  یِّنَع  َفِرْـصَتَو  ِموُمُْغلا  َنِم  ِیب  اَـم  َفِشْکَت  ْنَأ  ُمُولْظَْملا  ُلُوتْقَْملا 

ِلَمَْعلاَو ِلْوَْقلا  ِیف  ِینْدِّدَـسَو  َِللَّزلا  َنِم  ِینْمِـصْعا  َّمُهَّللَا  َکـِتَمِقَنَو  َكِرْکَم  ْنِم  ِینْدِـعَابَو  َکـِمَرَکَو  َكِدوُِجب  ِینْدَّمَغَتَو  َکِمْـسِِقب  ِینِّضَرَو 
ّقح هب  مهدیم  دنگوس  ار  وت  ایادـخ ! راب  ِلَمَْألا ؛ َلَْضفَأ  َِکلْـضَِفبَو  َِّیلاَوَِمب  ِینْغَِّلبَو  ِلَلِْعلاَو  ِعاَجْوَْألا  َنِم  ِینِفْعَأَو  ِلَجَْألا  ِةَّدـُم  ِیف  ِیل  ْحَْـسفاَو 

تهج هب  فرط  ره  زا  مدرم  هک  یهاـگمارآ  نیا  ّقح  هب  و  تایناـهنپ ، ِیهن  ّقح  هب  و  تایعطق ، یمتح و  ِمکُح  ّقح  هب  و  تموصعم ، ِربماـیپ 
، ییامرف فرطرب  نم  زا  ار  اههّصغ  مغ و  هکنیا  هدز ، هیکت  نآ  ِبناج  رد  هک  مولظم  ِلوتقم  ِموصعم  ِماما  نیاو  دـنیآیم ، درِگ  وا  رب  ترایز 
! ایادخ راب  يرادهگن . یهد و  هانپ  تسا  نازوس  ياهداب  ياراد  هک  تباذع  شتآ  زا  ارم  و  ینادرگرب ، نم  زا  ار  یمتح  ِرَدَـق  اضق و  ِرورُـش  و 

مَرود دوخ  ماقتنا  رکم و  زا  و  ناشوپب ، ارم  تَمَرَک  دوج و  هب  و  امرف ، لاحـشوخو  یـضار  دوخ  يایاطع  هب  و  نک ، هطاحا  دوخ  تمعن  اـب  ارم 
زاس

اروشاع زور  ياههتساوخ 

ِیتَّیِّرُذ ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأَو  ِیتَئیِطَخ  ِیل  ْرِفْغاَو  ِیَتبْرُک  ْسِّفَنَو  ِیتَْرثَع  ِیْنِلقَأَو  ِیتَْربَـع  ْمَحْراَو  ِیتـَبَْوت  ْلَْـبقاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا 
الَو ُهَتْطََـسب  اَّلِإ  ًاقْزِر  الَو  ُهَتْفَـشَک  اَّلِإ  ًاّمَغ  الَو  ُهَتْرَتَس  اَّلِإ  ًاْبیَع  الَو  ُهَتْرَفَغ  اَّلِإ  ًاْبنَذ  ِمَّرَکُْملا  ِّلَـحَْملاَو  ِمَّظَعُْملا  ِدَهْـشَْملا  اَذَـه  ِیف  ِیل  ْعَدـَت  ـال  َّمُهَّللَا 

ُهَتْمَْمتَأ اَّلِإ  ًاْرمَأ  الَو  ُهَتْعَمَج  اَّلِإ  ًالْمَـش  الَو  ُهَتْجَّرَف  اَّلِإ  ًاقَّیَـضُم  الَو  ُهَْتبَجَأ  اَّلِإ  ًءاَعُد  الَو  ُهَتْغََّلب  اَّلِإ  ًالَمَأ  الَو  ُهَتْحَلْـصَأ  اَّلِإ  ًاداَسَف  ـالَو  ُهَتْرَمَع  اَّلِإ  ًاـهاَج 
ُهَْتیَفَک اَّلِإ  ًاّرَـش  الَو  ُهَْتیَدْرَأ  اَّلِإ  ًاّوُدَـع  الَو  ُهَتْعَمَق  اَّلِإ  ًادوُسَح  الَو  ُهَتْرَّمَع  اَّلِإ  ًالاَح  الَو  ُهَتْفَلْخَأ  اَّلِإ  ًاقاَْفنِإ  الَو  ُهَْتنَّسَح  اَّلِإ  ًاُقلُخ  الَو  ُهَتْرَّثَک  اَّلِإ  ًالاَم  الَو 
ِیِننْغَأ َّمُهَّللَا  ِۀَلِجْآلا . َباََوثَو  ِۀَلِجاَْعلا  َْریَخ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ُهَْتیَطْعَأ  اَّلِإ  ًالاَؤُس  الَو  ُهَتْمََمل  اَّلِإ  ًاثِعَش  الَو  ُهَْتیَنْدَأ  اَّلِإ  ًادیَِعب  الَو  ُهَْتیَفَش  اَّلِإ  ًاضَرَم  الَو 
ًارْجَأَو ًالیِمَج  ًاْربَصَو  ًایِکاَز  ًالَمَعَو  ًاِیفاَش  ًانیِقَیَو  ًاعِـشاَخ  ًاْبلَقَو  ًاِعفاَن  ًاْملِع  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ِماَنَْألا  ِعیِمَج  ْنَع  َِکلْـضَِفبَو  ِماَرَْحلا  ِنَع  َکـِلاَلَِحب 
يَِرثَأَو ًاعُوفْرَم  َكَْدنِع  ِیلَمَعَو  ًاعوُمْسَم  ِساَّنلا  ِیف  ِیلْوَق  لَعْجاَو  ََّیلِإ  َکِمَرَکَو  َِکناَسْحِإ  ِیف  ْدِزَو  َّیَلَع  َِکتَمِْعن  َرْکُـش  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللَا  ًالیِزَج 

و امن ، مّحرت  ممـشچ  ِکشا  رب  و  امرف ، لوبق  ارم  هبوت  تسرف و  تمحر  وا  ِلآ  دّمحم و  رب  ایادخراب ! ًاعوُمْقَم ؛ يِّوُدَـعَو  ًاعُوْبتَم  ِتاَْریَْخلا  ِیف 
. اـمرف حالـصا  میارب  ارم  ِلـسن  نادـناخ و  و  ياـشخبب ، نم  رب  ار  مهاـنگ  و  نک ، لـیاز  ارم  هودـنا  نزُح و  و  اـمرف ، یـشوپ  مـشچ  ارم  شزغل 

روتـسم هکنآ  رگم  ار  یبیع  هن  و  یـشخبب ، هکنآ  رگم  ار  یهانگ  راذُگَم  میارب  یمارگ ، ّلحم  نیا  رد  ماقمالاو و  ِدهـشم  نیا  رد  ایادـخراب !
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هن و  يرادـب ، یقاـب  رگم  ار  یتـلزنم  ردـق و  هن  و  یهد ، شرتـسگ  رگم  ار  یقزر  هن  و  ییاـمرف ، فرطرب  رگم  ار  ياهّصغو  مـغ  هـن  و  ییاـمن ،
هن و  ییاشگب ، رگم  ار  ییانگنت  هن  و  ییامرف ، تباجا  رگم  ار  ییاعد  هن  و  ینک ، لیان  رگم  ار  ییوزرآ  هن  و  ییامرف ، حالـصا  رگم  ار  يداسف 

ار یتشز  قلُخ و  هن  و  یـشخب ، یناوارف  رگم  ار  یلام  هن  و  ییامرف ، مامت  رگم  ار  يرما  هن  و  ییاـمن ، رارقرب  عمج و  رگم  ار  ياهدـنکارپ  روما 
هن و  ییاـمن ، لـیلذ  رگم  ار  يدوسح  هن  و  ییاـمرف ، داـبآ  رگم  ار  یلاـح  هن  و  ییاـمرف ، نیزگیاـج  رگم  ار  یقاـفنا  هن  و  ینادرگ ، وـکین  رگم 

و ییامرف ، کیدزن  رگم  ار  يرود  هن  و  یشخب ، افش  رگم  ار  ییرامیب  هن  و  ییامرف ، عنم  رگم  ار  يّرش  هن  و  ینادرگ ، كاله  رگم  ار  ینمشد 
ِریخ منکیم  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادخ ! راب  ییامرف . اطع  رگم  ار  ياهتساوخ   ] یـشهاوخ هن  و  ییامن ، حالـصا  عمج و  رگم  ار  یفالتخا  هن 

! ایادخراب امرف . زاینیب  قلخ  عیمج  زا  تناسحا  لضف و  هب  و  نک ، ینغتسم  مارح  زا  تلالح  ببـس  هب  ارم  ایادخراب ! ار . ترخآ  ِباوث  ایند و 
! اهلاراب ار . میظع  يرجا  و  ابیز ، يربص  كاپ ، حلاص و  یلمع  شخب ، تمالـس  ینیقی  عشاخ ، یبلق  دیفم ، یـشناد  منکیم  تساوخرد  وت  زا 

دزن هب  ارم  لـمع  و  اـمن ، هدونـش  مدرم  ناـیمرد  ارم  هتفگ  و  اـمرف ، داـیز  نم  رب  ار  تَمَرَک  ناـسحا و  و  نک ، مايزور  نم  رب  ار  تـتمعن  رکش 
. نادرگ لیلذ  راوخ و  ار  منمشد  و  هد ، رارق  يوریپ  دروم  ریخ  ِروما  رد  ارم  هدنامیقاب  ّتنس  و  َرب ، الاب  شیوخ 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هب  لسوت 

یَـضَْرتَو ُّبُِحت  اَِمل  ِقِیفْوَّتلاَو  يَدُْـهلا  ِیف  ًاتاَبَثَو  ِْقلَْخلا  ِنَع  ًینِغَو  ًازیِزَع  ًارْـصَنَو  ًالیِمَج  ًاْربَصَو  ًابیِرَق  ًاجَرَف  ِماَمِْإلا  اَذَـه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
ٍضَرَمَو ٍمْقُسَو  ٍءاََلب  ِّلُک  ْنِم  ًۀَِیفاَعَو  ٍدَحَأ  ْنِم  ٍۀَّنِم  الَو  ٍدَکَن  الَو  ٍّدَک  ِْریَغ  ْنِم  ًاّبَص  ًاّبَص  ًالِضْفُم  ًالِـضاَف  ًاِغئاَس  ًاراَد  ًائیِرَم  ًابِّیَط  ًالاَلَح  ًاعِـساَو  ًاقْزِرَو 

ِتاَّنَج َیلِإ  اَنَیِّدَُؤت  یَّتَح  َنیِِظفاَُحم  اَنَتْرَمَأ  اَم  یَلَع  ًۀَـعاَط  ََکل  ُنوُکَی  اَم  ِنَسْحَأ  یَلَع  اَنِْـضْبقاَف  ُتْوَْملا  َءاَج  اَذِإَو  ِءاَـمْعَّنلاَو  ِۀَِـیفاَْعلا  یَلَع  َرْکُّشلاَو 
وکین يربص  و  ار ، کیدزن  یـشیاشگ  راوگرزب ، ِماما  نیا  ِّقح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخراب ! َنیِمِحاَّرلا ؛ َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ِمیِعَّنلا 
يراد تسود  وت  هچنآ  رب  ار  قیفوت  و  ار ، تیادـه  ِقیرط  رد  رارمتـسا  ماود و  و  ار ، قیالخ  زا  يزاینیب  و  ار ، تّزع  اب  مأوت  يايزوریپ  و  ار ،

، دـشاب یپ  رد  یپ  رترب و  ناوارف و  راوگشوخ ، نازیر و  اراوگ و  و  كاـپ ، لـالح ، و  عـساو ، هک  يايزور  و  تسا ، نآ  رد  وـت  تیاـضر  و 
يرامیب یـشوخان و  ءالب و  ره  زا  یتسردنت  منکیم ) تساوخرد  زین   ) و يدَحَا . زا  یتّنم  هنوگره  زا  یلاخ  و  یتّقـشم ، تمحز و  چیه  نودب 

رد و  ییامرف ، حور  ضبق  ار  ام  تعاط ، ِلاح  نیرتوکین  رب  دیـسر  ارف  ام  گرم  هک  یماگنه  و  ار . یتمعن  تیفاع و  ره  رب  يرازگرکـش  و  ار .
! نانابرهم ِنیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  یناسرب ، تمعن  ُرپ  ياهتشهب  هب  ار  ام  هکنآ  ات  میشاب ، وت  تاروتسد  ِنابهاگن  هک  یتلاح 

ترخآ ایند و  اب  هطبار 

اَّلِإ ِةَرِخْآلِاب  ُِسنُْؤی  الَو  َُکفْوَخ  اَّلِإ  اَْینُّدـلا  َنِم  ُشِحُوی  ُهَّنِإَـف ال  ِةَرِخـآلِاب  ِینِْـسنآَو  اَْینُّدـلا  َنِم  ِینْـشِحْوَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا 
طقف هک  ارچ  امرف ، سینا  ترخآ  هب  هد و  رارق  ساره  تشحو و  رد  ایند  زا  ارم  و  تسرف ، تمحر  وا  لآ  دّـمحم و  رب  ایادـخراب ! َكُؤاَـجَر ؛

. دنکیم شخب  سنا  ار  ترخآ  وت  هب  يدنبلد  دیما و  طقف  و  دنکیم ، ازتشحو  ار  ایند  وت  زا  فوخ 

ینغ ریقف و 

َِکب َکِْقلَخ  ْنَع  ِیِننْغَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َْکنَع ، َکِْقلَِخب  یَنْغَتْسا  ِنَم  ُریِقَْفلاَو  َْکَیلِإ  َرَقَْتفاَو  َِکب  یَنْغَتْسا  ِنَم  َِّینَْغلا  َّنِإ  َّمُهَّللَا 
ریقف و و  دشاب ، جاتحم  وت  يوس  هب  دیوج و  يزاینیب  وت  ببـس  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  ّینغ  اهلاراب ! ْکَیلِإ ؛ اَّلِإ  ًاّفَک  ُطُْسبَی  ْنَّمِم ال  ِیْنلَعْجاَو 

ِقلَخ زا  ارم  و  وا ، لآ  دّـمحم و  رب  امن  تمحر  سپ  دـبلط ، يزاینیب  تقولخم  بناـج  هب  هدـش ) نادرگور   ) وت زا  هک  تسا  یـسک  هدـنامرد 
، منکن زارد  وت  يوسب  زج  یتسد  هاگچیه  هک  هدرارق  نانچ  ارم  و  امرف ، زاینیب  تدوخ  ببس  هب  تدوخ 
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یعقاو تخبدب  هراچیب و 

ِیلَمَع َفْعَـض  ِیل  ْبَهَف  ِلَمَْألا  ُّيِوَق  َِکتَمْحَر  ِیف  یِّنِإَف  ِلَمَْعلا  َفیِعَـض  ُْتنُک  ْنِإَو  ُۀَـمْحَّرلا  َُهءاَرََوو  ُۀـَبْوَّتلا  ُهَماَـمَأَو  َطَـنَق  ْنَم  َّیِقَّشلا  َّنِإ  َّمُهَّللَا 
ِلمع هچرگا  دوش ، دیماان  تسوا  ِنابیتشپ  وت  تمحر  وا و  يولج  تشگزابو  هبوت  هار  هکنیا  اب  هک  تسا  یسک  تخبدب  اهلاراب ! ِیلَمَأ ؛ ِةَّوُِقل 

. ياشخبب نمرب  مدیما ، تّوق  لابق  رد  ارم  ِلمع  فعض  سپ  تسا ، ّيوق  نم  رد  وت  ِتمحر  ِدیما  نکل  تسا ، تسُس  فیعض و  نم 

ادخ نیرتهب  هدنب و  نیرتدب 

ًۀَمْحَر ُعَسْوَأَو  ًالْوَط  َْکنِم  ُمَظْعَأ  یلْوَم  ُهَّنَأ ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإَف  ًاـْبنَذ  یِّنِم  ُمَظْعَأَو  یِّنِم  ًاـْبلَق  یَْـسقَأ  َوُه  ْنَم  َكِداَـبِع  ِیف  اَـم  َّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللَا 
نم زا  تناگدـنب  ناـیم  رد  هک  یناد  ناـنچ  وـت  رگا  ایادـخراب ! ِِهتَئیِطَخ ؛ ِیف  َدَـحْوَِأب  َْسَیل  ْنَِمل  ْرِفْغا  ِهـِتَمْحَر  ِیف  ُدَـحْوَأ  َوُـه  ْنَـم  اَـیَف  ًاوـْفَعَو 

و تسین ، رتـشیب  وت  زا  شیاـطع  لـضف و  یتسرپرـس  ـالوم و  چـیه  هک  منادیم  نیقی  هب  مه  نم  ضوع ) رد  ، ) تسین رتهاـنگرپ  رتلدـگنس و 
اهنت شهانگ  مرُج و  رد  هک  ار  یسک  ياشخبب  ياهناگی ، ینابرهم  تمحر و  رد  هک  یسک  يا  سپ  تسین ، رتعیـسو  وت  زا  شوفع  تمحر و 

. تسین هناگی  و 

! ییایحیب

نیا ایادخ ! راب  ِءاَجَّرلا ؛ ِّقَِحل  ٌعِییْضَت  َکِْملِح  ِۀَعَِسب  یِْملِع  َعَم  َراَفِْغتْسِالا  َیِکَْرتَو  ٍءاَیَح  ُۀَِّلق  ُتیُِهن  اَم  یَلَع  ٌّرِصُم  اَنَأَو  َكاَّیِإ  يِراَفِْغتْـسا  َّنِإ  َّمُهَّللَا 
رافغتسا رگا  هچنانچ  مزرویم ، يراشفاپ  وت  ِیهانم  رب  رگید ) فرط  زا   ) منکیم و رافغتـسا  وت  هناخ  ِرد  یفرط ) زا   ) هک تسا  نم  ِییایحمک 

. تسا يراودیما  ِّقح  ِندومن  هابت  نیا  مهاگآ ، ار  وت  ِملح  تعس  هکنیا و  اب  منکن 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هب  لسوت 

َراَرْدِإ ِۀَمْحَّرلا  ِْتَیب  ِلْهَأ  َۀَمِطاَفَو  ٍِّیلَع  ِْهیََوبَِألَو  َِکلوُسَر  ِهِّدَِجلَو  َُهل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ِّقَْحلِاب  َُکلَأْسَنَو  ِماَمِْإلا  ِقیِّدِّصلا  اَذَِـهب  َْکَیلِإ  ُلَّسَوَتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللَا 
ُنوُکَی اَم  ِقْزِّرلا  َنِم  َُکلَأْسَن  ُنَْحنَو  ٍةَرْدـُق  ْنِم  ُعَنْمَتَو  ٍۀَعَـس  ْنِم  یِطُْعت  يِذَّلا  ُمیِرَْکلا  َْتنَأَف  اَِنلاَیِع  ِلاَوْحَأ  ُحاَلَـصَو  اَِـنتاَیَح  ُماَِوق  ِِهب  يِذَّلا  ِقْزِّرلا 
شّدـج وا و  يارب  هک  یّقح  رطاخ  هب  میوشیم و  لسوتم  وت  هب  ماما  صلاخ و  هدـنب  نیا  هطـساو  هب  ام  ایادـخ  ِةَرِخِْآلل ؛ ًاغاََلبَو  اَْینُّدـِلل  ًاـحاَلَص 

یگدیسر یگدنز و  همادا  يارب  مزال  يزور  هک  منکیم  تساوخ  رد  دنتـسه ، تمحر  تیب  لها  هک  همطاف  یلع و  شنیدلاو  ادخ و  لوسر 
باذـع ارم  تتردـق  اـب  زا  دـشخبیم و  شتمعن  تعـسو  زا  هک  یتسه  یمیرک  نآ  وت  اریز  ینک ؛ تیاـنع  هتـسویپ  ار  ناـمهداوناخ  شاـعم  هب 

. تسا نآ  رد  نامترخآ  ایند و  حالص  هک  میهاوخیم  يزور  ردق  نآ  ام  يرآ  ینکیمن .

یمومع ياعد 

اِنتآَو ِتاَْومَْألاَو  ْمُْهنِم  ِءاَیْحَْألا  ِتاَِملْسُْملاَو  َنیِِملْـسُْملاَو  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ِعیِمَِجلَو  اَْنیَِدلاَِولَو  اََنل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 
نادرم و همه  نیدلاو و  هارمه  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ِراَّنلا ؛ َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَـسَح  ِةَرِخْآلا  ِیفَو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِیف 

شتآ باذـع  زا  ار  اـم  نک و  تیاـنع  ار  دوخ  تانـسح  ترخآ  اـیند و  رد  شخبب و  هدرم ، هچ  دنـشاب و  هدـنز  هچ  ناملـسم ، نمؤم و  ناـنز 
. رادهگن

(111) نایعیش يارب  ماما  ياعد 
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. نک هدنز  دندومرفای : رادهگن ، ام ، تموکح  تزع و  نارود  رد  ار  اهنآ  ایادخ  اَِنَتلْوَدَو  اَِنناَْطلُس  َْوأ  اَنِْکُلمَو  اَنِّزِع  ِیف  ْمِِهیْحَأَو  َلاَق  َْوأ  ْمِهِْقبَأَو 

(112) ناضمر كرابم  هام  مایا  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ياعد 

اَنْجِّوَزَف َِکتَمْحَِرب  ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َنِمَو  اَنِقْـساَف  ٍلِیبَْسلَـس  ٍْنیَع  ْنِم  ٍنیِعَم  ْنِم  ٍسْأَِکبَو  اَنْعَفْراَف  َنیِّیِّلِع  ِیفَو  اَْنلِخْدَأَف  َنیِِحلاَّصلا  ِیف  َِکتَمْحَِرب  َّمُهَّللَا 
اَنِْسْبلَأَف ِقَْربَتْسِْإلاَو  ِریِرَْحلاَو  ِسُْدنُّسلا  ِباَِیث  ْنِمَو  اَنْمِعْطَأَف  ِْریَّطلا  ِموُُحلَو  ِۀَّنَْجلا  ِراَِمث  ْنِمَو  اَْنمِدْخَأَف  ٌنُونْکَم  ٌُؤلُْؤل  ْمُهَّنَأَک  َنیِدَّلَخُْملا  ِناَْدلِْولا  َنِمَو 

اََنل ْبِجَتْـساَو  ْعَمْـسا  اَنَِقلاَخ  اَی  اََنل  ْبِجَتْـساَف  ََۀلَأْسَْملاَو  ِءاَعُّدلا  َِحلاَص  َو  اََنل  ْقِّفَوَف  َکِِّیلَو  َعَم  َِکلِیبَس  ِیف  ًْالتَقَو  ِماَرَْحلا  َِکْتَیب  َّجَحَو  ِرْدَْقلا  َۀَْلَیلَو 
اَلَف ِنیِطاَیَّشلا  َعَمَو  اَْنلَعَْجت  اَلَف  َمَّنَهَج  ِیفَو  اََنل  ُْبتْکاَف  ِباَذَْـعلا  َنِم  ًاناَمَأَو  ِراَّنلا  َنِم  ًةَءاََربَو  اَنْمَحْراَف  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  َنیِرِخْآلاَو  َنِیلَّوَأـْلا  َْتعَمَج  اَذِإَو 

ِناَرِطَْقلا ِلِیباَرَـسَو  ِراَّنلا  ِباَِیث  ْنِمَو  اَْنُببْکَت  اَلَف  اَنِهوُجُو  یَلَع  ِراَّنلا  ِیفَو  اَنْمِعُْطت  اَلَف  ِعیِرَّضلاَو  ِموُّقَّزلا  َنِمَو  اَْنِبْلقَت  اَلَف  َِکباَذَعَو  َِکناَوَه  ِیفَو  اَّنِْرُقت 
هب نک و  دراو  ناحلاص  همرمز  رد  ار  ام  تتمحر ، هطـساو  هب  ایادـخ  اَنِّجَنَف ؛ َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  ِّقَِحب ال  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  اَـی ال  ٍءوُس  ِّلُـک  ْنِمَو  اَنِْـسْبُلت  اَـلَف 

ؤلؤل دننام  هک  یتشهب  راگدنام  نارسپ  زا  جیوزت و  نیعلاروح  اب  باریس و  لیبسلس  همـشچ  زا  لالز  بآ  زا  ياهساک  اب  ربب و  الاب  نییّلع  ماقم 
سابل نامیارب  ریرح  كزان  میخز و  ياهسابل  زا  اذـغ و  نآ ، ناگدـنرپ  ياهتشوگ  تشهب و  ياههویم  زا  مداخ و  ناـمیارب  دنـشخردیم ،

حلاص و ياهاعد  امرف . تیانع  تدوخ  یلو  هارمه  هب  ار  تدوخ  هار  رد  تداهش  مارحلا و  هَّللا  تیب  جح  ردق و  بش  كرد  قیفوت  هدب . رارق 
زیخاتسر زور  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  هک  ینامز  نک . باجتسم  ونـشب و  ار  نامیاهاعد  ام  قلاخ  يا  نک . تباجا  ار  نامبوخ  ياهتساوخرد 

رد امنن . نیـشنمه  نیطایـش  اب  نکن و  مدراو  منهج  رد  نک . تبث  ناـمیارب  ار  نآ  زا  ناـما  شتآ و  زا  تاـجن  نک . محر  اـم  هب  يدرک ، عمج 
ياهسم نیـشتآ و  اهسابل  زا  زادـنین . خزود  رد  ار  ام  تروص  اب  ناروخن . خزود  ياهكرچ  موقز و  زا  نادرگن . ار  ام  تباذـع  يراوخ و 

. هدب تاجن  يدب  ره  زا  ار  ام  تدوخ  قح  هب  تسین ، ییادخ  وت  زج  هک  یسک  يا  ناشوپن . هتخادگ 

(113) ناهانگ هب  رارقا 

؛ َرَفَغَو َرَدَق  ْنَم  َناَْحبُس  َرَکَشَو  َمَْعنَأ  ْنَم  َناَْحبُـس  ُجَرَْفلا  َْکنِمَو  ُحْوَّرلا  َْکنِم  ََکل  ُۀَّجُْحلاَف  َُکْتیَـصَع  ْنِإَو  ََکل  ُةَدَمْحَْملاَف  َُکتْعَطَأ  ْنِإ  َّمُهَّللَا 
زا شیاشگ  یتحار و  يراد . لـیلد  اـم  هیلع  وت  میدرک ، تیـصعم  رگا  و  ( 114 .) تسوت يارب  انث  دـمح و  میدرک ، تعاطا  ار  وت  رگا  ایادـخ 

دــنکیم و ردــقم  هـک  یــسک  تـسا  هزنم  كاـپ و  ( 115 .) دـنکیم رکــشت  دـهدیم و  تـمعن  هـک  یــسک  تـسا  هزنم  كاـپ و  تسوـت .
(116 .) دشخبیم

نآ عاونا  تیصعم و 

ُناَْطیَّشلا ِینَّلَزَأَو  َياَوَه  ُْتعَطَأ  ْنَِکلَو  َِکتَِّیبُوبُِرب  ِدوُحُْجلا  الَو  َکـِتَّیِدُوبُع  ْنَع  ِجوُرُْخلا  ـالَو  ِةََرباَـکُْملا  ِهْجَو  ِْریَغ  یَلَع  یَِهلِإ  اَـی  َُکْتیَـصَع  ْدَـق 
دـصق اب  يزابجل و  رـس  زا  ایادـخ  ٌمیِرَک ؛ ٌداَوَج  َکَّنِإَف  ِینْمَحَْرتَو  ِیل  ْرِفْغَت  ْنِإَو  ٍِملاَظ  ِْریَغ  ِیبُونُذـِبَف  ِیْنبِّذَُـعت  ْنِإَف  ُناَـیَْبلاَو  َّیَلَع  ُۀَّجُْحلا  َکَـلَف 

لاح نیا  اب  تخادنا . شزغل  هب  ارم  ناطیـش  مدروخ و  ار  مسفن  ياوه  بیرف  هکلب  ماهدرکن . هانگ  وت ، تیبوبر  هب  راکنا  تیدوبع و  زا  جورخ 
. تسوت دوج  مرک و  ییاقآ و  رطاخ  هب  یشخبب  رگا  اما  دوب . دهاوخ  مناهانگ  رطاخ  هب  ینک ، باذع  ارم  رگا  ینک . موکحم  ارم  یناوتیم  وت 

(117) مالسلا هیلعریما  ترضح  رب  مالس  مالسلا و  هیلعنامز  ماما 

ُمالَّسلا ٍحُونَو  َمَدآ  َْکیَعیِجَض  یَلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَماَمِإلِاب  ِۀَِعنوُْملا  ِةَُّوبُّنلِاب  ِةَرِْمثُْملا  ِۀَئیِضُْملا  ِۀَّیِمِشاَْهلا  ِۀَحْوَّدلاَو  ِۀَّیِوَبَّنلا  ِةَرَجَّشلا  یَلَع  ُمالَّسلا 
توبن و تخرد  رب  مالـس  َكِْربَِقب ؛ َنیِّفاَْحلاَو  َِکب  َنِیقِدْـحُْملا  ِۀَِـکئاَلَْملا  یَلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  َکـِْتَیب  ِلـْهَأ  یَلَعَو  َکـْیَلَع 

تراـنک رد  هـک  يربماـیپ  ود  رب  وـت و  رب  مالــس  ( 118 .) تـسا تماـما  زا  نآ  یگدیـسر  توـبن و  زا  شاهرمث  هـک  ناـبات  یمـشاه  تـمظع 
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. وت رئاز  درگادرگ و  هکئالم  رب  وت و  رب  مالس  تکاپ . تیب  لها  وت و  رب  مالس  مالسلا . امهیلعحون  مدآ و  ینعی  دناهدیباوخ ؛

(119) ماما تمظع 

ٌۀَظَفَحَو ٌداَْوزَأَو  ٌةاَنُمَو  ٌداَهْـشَأَو  ٌداَضْعَأ  َْکَیلِإ  اَهُدْوَعَو  َْکنِم  اَهُؤْدـَب  َكِدَِـیب  اَهُْقتَرَو  اَهُْقتَف  َکُْقلَخَو  َكُداَبِع  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  اَـهَْنَیبَو  َکَْـنَیب  َقْرَف  ـال 
قولخم هدنب و  اهنآ  هکنیا  رگم  تسین . یقرف  چـیه  اهنآ  وت و  نایم  َْتنَأ ؛ اَّلِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  َرَهَظ  یَّتَح  َکَضْرَأَو  َكَءاَمَـس  َتْألَم  ْمِِهبَف  ٌداَّوُرَو 

. دنتسه ناربهر  ناظفاح و  ریاخذ و  نایداه و  نادهاش و  ناروای و  اهنآ  تسوت . يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  زاغآ و  قتف و  قتر و  دنتـسه . وت 
(120 .) تسین وت  زج  ییادخ  هک  دوش  نشور  ات  يدرک  رپ  اهنآ  زا  ار  تنامسآ  نیمز و  وت 

مالسلا هیلعنامز  ماما  تازجعم 

(121) لالح بسک  نایعیش و  فیاظو 

. نک راک  بسک و  تاهداوناخ  يارب  ورب و  ( 122 (؛ َِکلاَیِع یَلَع  َّدُکَو  ْجُرُْخا 

(123) نارای يرای  ماما و 

، ار دوخ  ناروای  دـنوادخ  و  ، » میدرک يراـی  ار  وت  مه  اـم  يدرک ، يراـی  ار  اـم  وت  ( 124 (؛ ُهَرَصَن ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْصنََیلَو  َكاَنْرَـصَنَف  اَنَتْرَـصَن  َْتنَأ 
(125 .«) دنکیم يرای 

مالسلا هیلعنامز  ماما  اب  رادید 

(126) يدهم منم 

هک یسک  نامه  متسه ، يدهم  نم  ٍۀَّجُح ؛ ْنِم  ُولَْخت  َضْرَْألا ال  َّنِإ  ًارْوَجَو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَع  اَهُؤَْلمَأ  يِذَّلا  اَنَأ  ِناَمَّزلا  ُِمئاَق  اَنَأ  ُّيِدْهَْملا  اَنَأ 
. دنامیمن یلاخ  ادخ  تجح  زا  هاگچیه  نیمز  دنکیم . لدع  زا  ّولمم  ملظ ، زا  ندش  رپ  زا  دعب  ار  نیمز  دنکیم و  مایق 

تبیغ یعقاو  تدم 

؛ ِّقَْحلا ِلْهَأ  ْنِم  َکَناَوْخِإ  اَِهب  ْثِّدَـحَف  َکـِتَبَقَر  ِیف  ٌۀـَناَمَأ  ِهِذَـهَف  یِجوُرُخ  ُماَّیَأ  َرَهَظ  ْدَـقَو  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ِهِیت  ْنِم  َرَثْکَأ  ٍةَْرتَف  ِیف  ُساَّنلا  یَْقبَی  ـال 
یتناما رادید  نیا  درک . مهاوخ  روهظ  نم  دنام و  دنهاوخن  مورحم  تماما  زا  ( 128 ،) لیئارسا ینب  موق  ینادرگرس  مایا  زا  شیب  مدرم  ( 127)

. ناسرب دوخ ، هعیش  ناردارب  هب  ار  نآ  ینک . ظفح  ار  نآ  دیاب  هک  تسا 

(129) نارکمج دجسم  نیمز  بصغ 

بارخ ار  نآ  اـم  يراـکیم و  ار  نـیمز  نـیا  هـک  تساـهلاس  وـت  اـُهبرَْخن ؛ ُنَْـحنَو  اـهُعَرَْزتَو  َنِینِـس  ذـْْنم  َضْرَـألا  ِهِذـه  ْرُمْعَت  َکَّنِإ  ُهـَل  ْلَـق 
(130 .) مینکیم

ییانثتسا هدش و  ادج  یناکم  نارکمج ،
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يارب ار  نآ  دـنوادخ  دراد و  یـصاخ  تفارـش  نیمز  نیا  اهَفَّرَـشَو ؛ یِـضارَألا  َنِم  اهِْریَغ  ْنِم  یلاعَت  ُهَّللا  اَـهَراتْخا  دَـق  ُۀَفیِرَـش  ُضْرَأ  ِهِذـه  َّنِإ 
. تسا هدرک  باختنا  شدوخ  تدابع 

نارکمج دجسم  رد  تدابع  هب  قیوشت  ماما و 

رد دنرادب و  یمارگ  ار  نآ  هدمآ و  ناکم  نیا  هب  ات  وگب : مدرم  هب  ٍتاعکَر ؛ َعبَرَأ  انه  اوُّلَـصَیَو  ُهوُرِّزَْعیَو  ِعِضوْملا  اَذـه  یلِإ  اوبَغرَیل  ِساّنِلل  ُْلق 
. دنناوخب زامن  تعکر  راهچ  اجنآ 

دجسم تیحت  زامن  ندناوخ  شور 

تعکر ود  ٍتاّرَم ؛ َْعبَـس  ِدوُجّـسلاَو  ِعوُکّرلا  ِیف  حَبَـسَیَو  َتاّرَم  َْعبَـس  ِصالْخِإلا  ُةَروُسَو  ًةَّرَم  دْمَْحلا  ُةَروُس  ُأْرقَی  ۀَعْکَر  ّلُک  ِیف  ۀیِحَتِلل  ِناتَعکَر 
. دناوخب هبترم  تفه  مادک  ره  دوجس  رکذ  عوکر و  رکذ  دیحوت و  هروس  هبترم  تفه  دمح ، هروس  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تسا ؛

نارکمج دجسم  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  زامن  ندناوخ  شور 

یلِإ اهؤْرقَی  َُّمث  ةَّرَم  َۀَئاِم  ُهرَّرَک  ُنیِعَتْـسَن  َكاَّیِإَو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  یلِإ  َلَصَو  اذِإَف  َۀَِحتافلا  ءآَْرقَی  اذَکه  مالـسلا  هیلعِنامّزلا  ِبِحاص  ِمامِْإلل  ِناتَعْکَر 
اهیلعءارهّزلا َۀَمِطاف  َحِیبْسَت  ُحّبَُسیَو  ُلّلَُهی  َةالّصلا  َّمَتَأ  اذِإَف  ِتاّرَم  ْعبَس  ِدوُجّسلا  َو  ِعوُکرُّلا  ِیف  حَّبَُـسیَو  ِۀَِیناّثلا  ِۀَعْکَّرلا  ِیف  ُعَنْـصَی  اذَکهَو  اهِرِخآ 

تعکر ود  ِقِیتَعلا ؛ ِْتیْبلا  ِیف  اّمنَأکف   َ اَهّالَص َنَمَف  مالسلا : هیلعلاق  َّمث  ٍةَرَم  َۀئاِم  ِِهلآَو  ِیبَّنلا  یَلَع  ِلَُصیَو  یّ ُدُجْسَی  َحِیبْسَّتلا  َنِم  َغرَف  اذِإَف  مالـسلا 
هتفگ و هَّللا  هلا  ال  زامن ، مامتا  زا  دـعب  دوشیم . رارکت  رابدـص  نیعتـسن  كایا  دـبعن و  كایا  تعکر  ره  رد  تسا . نامزلا  بحاص  زاـمن  مه 

ناکم نیا  رد  ار  زامن  نیا  هک  یسک  دومرف : سپس  دتسرفیم . تاولص  رابدص  هدجس  رد  نآ  زا  دعب  دیوگیم . ار  ارهز  ترـضح  تاحیبست 
. تسا هدناوخ  هبعک  لخاد  رد  هک  تسا  نآ  دننام  دناوخب ،

تاقحلم

روهظ ّلوا  ياهزور  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

(131) مدرم زا  نتساوخ  يرای  مالسلا و  هیلعنامز  ماما 

يا هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَحُِمبَو  ِهَّللِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  ُنَْحنَو  ٍدَّمَُحم  ْمُکِِّیبَن  ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإَو  ِساَّنلا  َنِم  اََنباَجَأ  ْنَمَو  َهَّللا  ُرِْـصنَتْسَن  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 
ادـخ و هب  دارفا  نیرتکیدزن  ام  میدّـمحم . ناتربمایپ  تیب  لـها  اـم  میبلطیم . يراـی  دـننک ، تباـجا  ار  اـم  هک  یناـسک  ادـخ و  زا  اـم  مدرم 

. میدّمحم

مناربمایپ مامت  هراصع  نم 

َنارْمِع َلآَو  َمیِهاْربِإ  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  ِِهباَتِک  ِمَکُْحم  ِیف  ُلوُقَی  ُهَّللا  َْسَیلَأ  َنیِِّیبَّنلاـِب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  اـَنَأَف  َنیِِّیبَّنلا  ِیف  ِینَّجاَـح  ْنَم 
مهیلعٍدَّمَُحم ْنِم  ٌةَْوفَصَو  َمیِهاَْربِإ  ْنِم  یًفَطْصُمَو  ٍحُون  ْنِم  ٌةَریِخَذَو  َمَدآ  ْنِم  ٌۀَّیَِقب  اَنَأَف  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع 

ادخ رگم  دیراد ؟ دیدرت  نم  ياههتفگ  رد  ایآ  متسه . اهنآ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  دنک ، لالدتسا  نم  اب  ءایبنا  هرابرد  یسک  رگا  مالسلا ؛
یلسن زا  دعب  یلـسن  داد ، يرترب  نایملاع  ریاس  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  ادخ  انامه  : » تسا هدومرفن  نآرق  تامکحم  رد 
مالسلا مهیلعدّمحم  نیشناج  میهاربا و  هدیزگرب  حون و  هریخذ  مدآ و  راگدای  نم  هک  دینادب  سپ  ( 132 «.) تساناد اونش و  دنوادخ  رگید و 
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مالسلا مهیلعدّمحم  نیشناج  میهاربا و  هدیزگرب  حون و  هریخذ  مدآ و  راگدای  نم  هک  دینادب  سپ  ( 132 «.) تساناد اونش و  دنوادخ  رگید و 
. متسه

نآرق هب  نیرتکیدزن 

هب دارفا  نیرتکیدزن  نم  دنک ، لالدتسا  نم  اب  نآرق  هرابرد  یـسک  رگا  دینادب  ِهَّللا  ِباَتِِکب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  اَنَأَف  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ِینَّجاَح  ْنَمَو  الَأ 
. متسه نآ 

تنس هب  نیرتکیدزن 

لوسر ّتنـس  هراـبرد  یـسک  رگا  هک  دـینادب  ِهَّللا ؛ ِلوُسَر  ِۀَّنُِـسب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  اـَنَأَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَّنُـس  ِیف  ِینَّجاَـح  ْنَمَو  ـالَأ 
. متسه نآ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  دنک ، لالدتسا  نم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

مدوخ وا و  لوسر  ادخ و  تمرح  هب 

اَنِْملُظَو اَـنْفِخُأ  ْدَـقَف  اَـنُِملْظَی  ْنَّمِم  اـَنوُُمتْعَنَمَو  اـَنوُُمتَنْعَأ  اَّلِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َیبْرُْقلا  َّقَح  ْمُْکیَلَع  ِیل  َّنِإَـف  یِّقَِحبَو  ِِهلوُـسَرَو  ِهَّللا  ِّقَِـحب  ْمُُکلَأْـسَأَو 
هب ُهَّللا ؛ ُمُکْرُْصنَی  اَنوُرُْـصناَو  اَنُولُذَْخت  اَنِیف ال  َهَّللا  َهَّللاَف  اَْنیَلَع  ِلِطاَْبلا  ُلْهَأ  يَرَْتفاَف   ] ََرتْوَأَف اَنِّقَح  ْنَع  اَنِْعفُدَو  اَْنیَلَع  َیُِغبَو  اَِنئاَْنبَأَو  اَنِراَیِد  ْنِم  اَنْدِرُطَو 

يرای ار  اـم  هک  تسا  نیا  نآ  مهاوخیم و  زیچ  کـی  امـش  زا  مراد ، امـش  هدـهع  رب  ار  یبرقلا  يوذ  ّقح  هک  مدوخ  وا و  لوسر  ادـخ و  قح 
ناملاظ میاهدرک و  یگدنز  نامقوقح  زا  تیمورحم  دیعبت و  ملظ و  سرت و  رد  هشیمه  ام  اریز  دیریگب ؛ ار  نامقوقح  ناملاظ  يولج  دینک و 

يرای ار  امـش  ادخ  ات  دینک  يرای  ار  ام  هکلب  دینکن  راوخ  ار  ام  دیریگب ، رظن  رد  ام  هب  تبـسن  ار  ادخ  ار ، ادخ  دـناهدوب . طلـسم  ام  رب  هشیمه 
. دنک

(133 !) میلع دّمحم و  نم 

؛ مالـسلا هیلعَنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصٌدَّمَُحم  اَذ  اَنَأ  اَـهَف  اَـمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأَو  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَمَو  ـالَأ 
. نانمؤمریما دّمحم و  منم  نیا  دنیبب ، ار  نانمؤمریما  دّمحم و  دهاوخب  یسک  رگا  هک  دینادب 

! منیسح نسح و  نم 

نیسح نسح و  هب  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  دینادب  ُْنیَـسُْحلاَو ؛ ُنَسَْحلا  اَذ  اَنَأ  اَهَف  مالـسلا  امهیلعِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَمَو  الَأ 
. مالسلا امهیلعنیسح  نسح و  منم  نیا  دنک ، هاگن 

! منیسح زا  دعب  همئا  نم 

هک یناماما  هب  دهاوخب  یسک  رگا  هک  دینادب  مالسلا ؛ مهیلعُۀَِّمئَْألا  اَذ  اَنَأ  اَهَف  مالـسلا  هیلعِْنیَـسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَمَو  الَأ 
تساوخرد ِِهب ؛ اُوئَّبَُنت  َْمل  اَمَو  ِِهب  ُْمْتئُِّبن  اَِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  یِّنِإَف  ِیَتلَأْسَم  َیلِإ  اُوبیِجَأ  نیسح . زا  دعب  ناماما  منم  نیا  دنک ، هاگن  دنتسه ، نیسح  لسن  زا 

. تفگ مهاوخ  ار  نآ  زا  شیب  دندوب و  هتفگ  امش  هب  لاح  هب  ات  هک  ار  هچنآ  مامت  نم  اریز  دینک ؛ تباجا  ارم 

(134) میتسه نآرق  هدعو  ام 

مالسلا هیلعنامز  ماما  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


اْوَهَنَو ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأَو  َةاکَّزلا  اَُوتآَو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا   » ِِهباَـتِک ِیف  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ُمُکَدَـعَو  َنیِذَّلا  ُنَْحن  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 
هب رگا  هک  یناسک  : » تسا هداد  نآرق  رد  ار  اهنآ  هدـعو  دـنوادخ  هک  میتسه  یناـسک  ناـمه  اـم  مدرم  يا  ِرُومُأـْلا ؛» ُۀَِـبقاع  ِهَِّللَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع 
دزن رد  روما  تبقاع  دننکیم و  رکنم  زا  یهنم  فورعم و  هب  رما  دنهدیم و  تاکز  دـننکیم و  اپرب  ار  زامن  میهدـب ، تردـق  نّکمت و  اهنآ 

(135 «.) تسادخ

(136) یلک لمعلا  روتسد 

اوظفاحت ناو  ائیش  هب  اوکرـشت  نا ال  مکرمای  باتکلا  لزناو  ءآیبنالا  ثعبو  ۀجحملا  دکا  دقو  مکبر  يِدی  نیب  مکماقمو  ساَّنلا  اهّیأ  مکرکذا 
؛ يوقتلا یلع  ءآرزوو  يدهلا  یلع  اناوعا  اونوکتو  تاما  ام  اوتیمتو  نآرقلا  ایحا  ام  اویحت  ناو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهلوسر  هعاطو  هتعاط  یلع 

ءایحاو لطابلا  ۀـتامو  هباتکب  لمعلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهلوسر  هَّللا و  یلا  مکوعدا  ینو  عادولاب  تنذاو  اـهلاوو  اـهؤانف  اـند  دـق  ایندـلا  ناَـف 
ار ءایبنا  هدرک و  هماقا  ار  شیاهتجح  لاعتم  دنوادخ  دیتسه . ادخ  رـضحم  رد  نآلا  هکنیا  مزادنایم و  ناتدای  هب  ار  ادخ  مدرم ! يا  ۀنـسلا ؛

هچنآ ره  دیهد و  ّتیمها  شلوسر  وا و  تعاطا  رب  دیهدن و  رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ  ات  هتـساوخ  امـش  زا  هدومن و  لزان  ار  باتک  ثوعبم و 
يانف اریز  دیـشاب . اوقت  رادفرط  تیاده و  رون و  روای  دیناریمب . تسا ، هدناریم  هک  ار  هچنآره  دینک و  هدـنز  هدرک ، هدـنز  ار  نآ  نآرق  هک  ار 

يایحا لطاب و  ندـناریم  شباتک و  هب  لـمع  لوسر و  ادـخ و  يوس  هب  ار  امـش  نم  اـنامه  تسا و  هدرک  عادو  مـالعإ  تسا و  کـیدزن  اـیند 
. منکیم توعد  یهلا  ياهتنس 

(137) تبیغ لیلد 

رد متـشاد و  امـش  زا  هک  یـسرت  رطاـخ  هب  مدرک  رارف  امـش  زا  َنِیلَـسْرُْملا ؛» َنِم  ِینَلَعَجَو  ًاـمْکُح  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  »
(138 .) داد رارق  نیلسرم  زا  ارم  داد و  تمکح  نم  هب  مراگدرورپ  لباقم ،

ذخأم عبانم و  تسرهف 

، سواطنب یسومنب  یلعدیـس  لامعألا ، لابقإ  ( 2 نارهت . ۀیمالـسإلا  بتکلا  راد  یـسربط ، نسح  نب  لضف  مالـسالا  نیما  يرولا ، مالعإ  ( 1
(4 1403 ه.ق . سدقم ، دهشم  یضترم  رـشن  یـسربط ، یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  جاجتحإلا ، ( 3 ه.ش .  1367 نارهت ، ۀیمالسإلا  بتکلاراد 

پاـچ یمعفک ، یلماـع  یلع  نب  میهاربا  نیمألادـلبلا ، ( 5 ه.ق .  1413 مق ، دـیفم  خیـش  یناهج  هرگنک  تاراشتنا  دـیفم ، خیـش  صاصتخإلا ،
، دلج  10 یسوط ، خیش  بیذهتلا ، ( 6 یقشمد . یعفاش  یسدقم  ییحی  نب  فسوی  نیدلا  لامج  رظتنملا ، مامالا  رابخا  یف  رردلا  دقع  یگنس 
1409ه.ق. مق ، جع )  ) يدهم ماماهسسؤم  دلج ،  3 يدنوار ، نیدلابطق  حئارجلا ، جئارخلا و  ( 7 1365 ه.ش . نارهت ، هیمالسإلا  بتکلا  راد 
، یسوط خیـش  ۀبیغلا ، ( 9 ه.ق .  1408 مق ، یـشعرم  هَّللا  تیآ  هناـخباتک  تاراـشتنا  یلح ، فـسوی  نب  یلع  نیدلایـضر  ۀـیوقلا ، ددـعلا  ( 8

ۀقث یفاکلا  ( 11 ه.ق .  1397 نارهت ، قودصلا ، ۀـبتکم  ینامعن ، میهاربا  نب  دـمحم  ۀـبیغلا ، ( 10 ه.ق .  1411 مق ، یمالسا  فراعم  هسـسؤم 
، مق یضر  تاراشتنا  یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  حابصملا ، ( 12 1365 ه.ش . نارهت ، ۀیمالسإلا  بتکلاراد  يدلج ،  8 ینیلک ، مالسالا 
، يدهملا مامالا  ۀملک  همجرت  ( 14 1404 ه.ق . نانبل ، توریب -  ءافولا  ۀسسؤم  يدلج ،  110 یسلجم ، همالع  راونألا ، راحب  ( 13 1405 ه.ق .
، یمق ریسفت  ( 16 ه.ق .  1410 رـشن ، پاچ و  هسـسؤم  یفوک ، میهاربا  نب  تارف  تارف ، ریـسفت  ( 15 يزاریـش . نسح  دّیـس  هَّللا  تیآ  موحرم 
، سواط نب  یـسوم  نب  یلع  دیـس  عوبـسألا ، لاـمج  ( 17 ه.ق .  1404 مق ، باتکلاراد  هسـسؤم  دـلج ،  2 یمق ، مشاـه  نب  مـیهاربا  نـب  یلع 

دمحم یشکلا ، لاجر  ( 19 1415 ه.ق . نیسردم ، هعماج  یمالسا  تاراشتنا  یسوط ، خیش  یسوطلا ، خیشلا  لاجر  ( 18 مق . یضر  تاراشتنا 
لامک ( 21 مق . رئاخذلا  راد  سواط ، نب  یـسوم  نب  یلع  دیـس  مومهملا ، جرف  ( 20 ه.ش .  1348 دهشم ، هاگشناد  تاراشتنا  یـشک ، رمع  نب 
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، دلج  18 يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتـسم  ( 22 ه.ق .  1395 مق ، هیمالـسإلا  بتکلا  راد  دلجم ، کی  رد  دـلج   2 قودص ، خیـش  نیدلا ،
1401 مق ، مایخ  هناخپاچ  یفجن ، یلین  میرکلادـبع  نب  یلع  ۀئیـضملا ، راونألابختنم  ( 23 ه.ق .  1408 مق ، مالسلا  مهیلعتیبلا  لآ  هسـسؤم 

نب یلع  دیـس  تاوعدلا ، جهم  ( 25 ه.ق .  1413 مق ، نیـسردم  هعماج  تاراشتنا  دـلج ،  4 قودص ، خیـش  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  ( 24 ق . ه.
مالسلا مهیلعتیبلا  لآ  هسسؤم  دلج ،  29 یلماع ، رح  خیش  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 26 1411 ه.ق . مق ، رئاخذلا  راد  تاراشتنا  سواط ، نب  یـسوم 

1409 ه.ق. مق ،

اه تشون  یپ 

54 ات 1

(2 يدهملا . رظتنملا  مئاقلا  ۀـجحلا  جاجتحا  ص466 ج2 ؛ جاجتحالا ، هتاعیقوت ؛» نم  جرخ  اـم   » باب 31 ص 178 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ( 1
شیپ ییابیکـش  ربص و  دـندش ، سویأم  نآ  زا  هک  ینامز  دـننک و  هزرابم  تفالخ  نابـصاغ  اـب  اـت  دـندرک  شـالت  ناوت  دـح  رد  ناـشیا  اریز 

تاعیقوتلا رکذ   » باب 45 ص 486 ، ج 2 ، نیدـلا ، لامک  ( 3 درک . مهاوخ  نینچ  مرداـم  دـننامزین  نم  هک  تسانآ  ماـما  دوصقم  دـنتخاس .
. هتاعیقوت رکذ  یف  عساتلا  لصفلا  ص 125 ، ۀئیضملاراونألابختنم ، هتاعیقوت ؛» نم  جرخام   » باب 31 ص 185  راونألاراحب ج 53 ، ةدراولا ؛»
(5 ۀـمئألا . یبنلا و  یف  ولغلا  یفن  باب 10 - راونألاراحب ص266 ج25  يدهملا  رظتنملا  مئاقلا  ۀـجحلا  جاجتحا  جاجتحالا ص473 ج2  ( 4
، نآ رتلزان  يانعم  هب  اما  درادن . ار  نآ  لمحت  يدوجو  هعس  يدحا  تسا و  یهلا  تاصتخم  وزج  ًاعطق  یهلا  قلطم  ملع  يانعم  هب  بیغ  ملع 

لاله نب  دـمحا  زا  ریغ  وا  یخرک ، لـاله  نب  یلع  نب  دـمحم  ( 6 دـشابیم . یهلا  يایلوا  يارب  كرد  لباق  لاـعتم  دـنوادخ  نذا  هدارا و  اـب 
سگم ياهلاب  ماکحتسا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ای  دناهدز . ماما  هک  لاثم  ( 7 تسا . هدوب  تباین  نیغورد  نایعدم  زا  یکی  هک  تسا  یخرک 
نایعیـش زا  یخرب  يرادنید  زا  سگم  ياهلاب  ینیگنـس  هک  تسا  تهج  نیا  زا  اـی  تسا . رتشیب  نایعیـش  زا  یخرب  تاداـقتعا  ماکحتـسا  زا 

بیغ زا  رگا  ناشیا  ینعی  تسا ؛ لالقتـسا  تهج  زا  اـی  تسا . ندوب  یهلا  قلطم  ملع  تهج  زا  اـی  بیغ  ملع  یفن  زا  دوصقم  ( 8 تسا . رتشیب 
(10 دـندرب . مان  اهنآ  زا  همان  ياج  ياج  رد  هک  دـشابیم  ایلوا  ءاـیبنا و  هکئـالم ، دوصقم  ( 9 تسا . هدوب  ادـخ  نذا  هب  دـناهدوب ، ربخاب  مه 

نم جرخ  اــم   » باـب 31 ص 190  راونـألاراحب ج 53  جرخ  ناـک  مالــسلا  هیلعناـمزلا  بحاـص  نـم  عـیقوت  ص 510  نیدـلا ج2  لامک 
دننزب و مقر  ار  دوخ  تشونرس  دوخ  اهناسنا  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  هتـشذگ  زا  ادخ  تنـس  هک  تسا  نآ  دوصقم  ( 11 مالسلا » هیلعهتاعیقوت 

تـساوخیم ادخ  ای  دوب  رایتخا  دقاف  ناسنا  رگا  الاو  دندیدرگ . مورحم  ماما  تمعن  زا  دنداد . ماجنا  يدـب  ياهباختنا  اهناسنا  هک  اجنآ  زا 
ملاع رد  ناـسنا  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  ( 12 دـمآیمن . شیپ  تبیغ  دـهد ، ماجنا  یلمع  ناسنا  تسد  هب  هدـش  هتخاس  ریـسم  فالخ 

نونموی نیذـلا  دـنروایب . نامیا  تسا ، همئا  ءابینا و  هکئالم و  ادـخ ، هب  نامیا  لماش  هک  بیغ  ملاع  هب  نآ  ياهدودـحم  دوجو  اـب  باـجح و 
مالـسلا هیلعماما  دننک . بلـس  ناشیا  زا  ار  ناحتما  هنیمز  دـنرادرب و  ار  اههدرپ  یعیبط  ریغ  بابـسا  اب  ناشیا  هک  تسا  هدادـن  هزاجا  بیغلاب و 

کـش نم  تیناقح  رد  يدحا  تروص  نآ  رد  مدادیم . ناشن  اهنآ  هب  ار  تماما  تقیقح  تشادن ، ياهدارا  نینچ  دنوادخ  رگا  دـیامرفیم :
تایاور رد  ( 14 ماما . هب  داـقتعا  ( 13 تسا . هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب  اـهنآ  رد  هک  تسا  يرگید  تاـعیقوت  بلطم  نیا  دـیوم  درکیمن .

نآ هرابرد  دنوادخ  هک  دیدش  هجاوم  ياهلئسم  اب  رگا  تسا . هدرک  نایب  تسا ، هدیدیم  مزال  هک  ار  هچنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  میراد  یناوارف 
هب نآ  نتـسناد  رگا  اریز  دینکن . یـسررب  ثحب و  نآ  هرابرد  دـیراذگب و  هنع  توکـسم  ار  نآ  زین  امـش  دوب ، هدادـن  یمکح  صاخ  روط  هب 

مالسلا هیلعَنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ْنَع  ِۀَغالَْبلا  ِجْهَن  ِیف  ُّيِوَسوُْملا  ُّیِـضَّرلا  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  درکیم . نایب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  دوب ، امـش  حالص 
َءاَیْشَأ ْنَع  ْمَُکل  َتَکَسَو  اَهوُکِهَْتنَت  الَف  َءاَیْشَأ  ْنَع  ْمُکاَهَنَو  اَهوُدَتْعَت  الَف  ًادوُدُح  ْمَُکل  َّدَحَو  اَهوُعِّیَُضت  الَف  َِضئاَرَف  ْمُْکیَلَع  َضَرَف  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  ُهَّنَأ 

امش رب  ار  یتابجاو  دنوادخ  کشیب  ضئارفلا ).» ءادأ  بوجو   » باب 24 ص 260 ، ۀعیشلا ج 15 ، لئاس  و   ) اَهوُفَّلَکَتَت الَف  ًاناَیِْـسن  اَهْعَدَی  َْملَو 
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رد دینکشن . ار  اهنآ  هک  تسا  هدرک  یهن  يروما  زا  ار  امـش  دیرذگن و  اهنآ  زا  سپ  تسا ؛ هدرک  نییعت  ار  يدودح  تسا و  هدرک  بجاو 
. تسا هدوبن  تحلـصم  هکلب  تسا ، هدوبن  یـشومارف  لهج و  رطاخ  هب  اهنآ  نتفگن  تسا و  هدرک  توکـس  اهزیچ  یخرب  ناـیب  زا  ناـیم  نیا 

لیئارـسا ینب  واگ  يارجام  نتخادـنا  فلکت  هب  يارب  لاثم  هنومن و  نیرتهب  دـیاش  دـیزادنین . تمحز  هب  اـهنآ  هراـبرد  ار  ناـتدوخ  نیارباـنب 
. دوش یموق  تافالتخا  یعاـمتجا و  لـضعم  کـی  هب  اـت  تفریم  هداد  خر  لـتق  تشک و  ار  يرگید  اـهنآ  زا  یکی  هک  یناـمز  اریز  دـشاب .
دوش و هدنز  ات  دننزب  هدُرم  هب  ار  نآ  ناوختسا  دنشکب و  ار  يواگ  هک  دهاوخب  مدرم  زا  ات  تساوخ  مالسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  زا  دنوادخ 
ار يواگره  دنتـسناوتیم  یتحار  هب  اهنآ  ور  نیا  زا  دوب . هدرکن  نییعت  ار  یـصاخ  واگ  روتـسد  نیا  رد  دنوادخ  دنک . یفرعم  ار  دوخ  لتاق 

هیبنت ار  اهنآ  هکنیا  يارب  زین  دـنوادخ  دـندرک . یناوارف  تالاؤس  نآ  عاونا  لاس و  نس و  گنر و  زا  مدرم  اما  دـننک . ینابرق  دنتـساوخ  هک 
هب طیارـش  دشابن و ...  نز  مخـش  واگ  هچب ، هن  دـشاب و  نسم  هن  دـشاب ، ییالط  شگنر  هک  يواگ  درک . هفاضا  واگ  طیارـش  رب  مادـم  دـنک .

هنیزه نآ  دـیرخ  يارب  دـندش  روبجم  اهنآ  دوب و  طیارـش  نیا  همه  دـجاو  واگ  کی  اهنت  لیئارـسا  ینب  لـک  رد  هک  دـش  تخـس  ياهزادـنا 
تمحز تافاکم و  همه  نیا  دـندنزیم . واگ  ینابرق  هب  مادـقا  مالـسلا  هیلعماما  هیلوا  رما  قبط  اهنآ  رگا  نیارباـنب  دـننک . تخادرپ  یتفگنه 

لامک ( 16 تفگ . دهاوخ  غورد  دـیوگب . ار  نآ  دـهاوخب  رگا  درادـن و  ربخ  نآ  زا  سک  چـیه  ینعی  ( 15 دـشیمن . تسرد  ناشدوخ  يارب 
هَّللا تاولـص  هآر  نم  رکذ   » باب 18 راونألاراحب ج 52 ص 42  هآو ؛» مالـسلا  هیلعمئاقلا  دهاش  نم  رکذ   » باب 43 ص 442 ، ج2 ، نیدلا ،
زین رفعج  ردام  ناـشیا  ًاـعبط  ( 18 دـندوب . مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ناثراو  اهنت  ناـشراوگرزب  رداـم  ناـمز و  ماـما  اریز  ( 17 هیلع .»

یـسوطلل ص ۀبیغلا  راونالاراحب ج53 ص193 ؛ يدـهملا ؛» رظتنملا  مئاقلا  ۀـجحلا  جاـجتحا   » ص468 ج2 ، جاـجتحالا ، ( 19 دوب . دـنهاوخ 
ياهدادعتـسا مامت  هدـنرادرب  رد  هک  یحور  دوریم ، راک  هب  حور  يانعم  هب  بلق  تایاور  تایآ و  بلغا  رد  ( 21 باذک . رفعج  ( 20 . 287

ترـضح ربمایپ و  ( 23 تسا . مالـسلا  هیلعنامیلـس  ترـضح  دوصقم  ( 22 تسا . یناـسنا  صاـخ  ترطف  ءاـشنم  هک  یحور  تـسا ، یناـسنا 
هب نارگید و  زا  لبق  مالـسلا  هیلعماـما  هک  دوشیم  مولعم  ( 24 دندوب . رگیدمه  ياهغیص  ردارب  هدناوخ و  توخا  هغیـص  مالـسلا  امهیلعریما 
زا دوب . مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ردارب  نامز و  ماـما  يومع  باذـک  رفعج  ( 25 تسا . هدـش  ربخاب  هلئـسم  نیا  زا  یهلا  ملع  هطـساو 

هراشا هلأسم  نیا  هب  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تسا  هدـش  لـقتنم  شردارب  هب  ناـشیا  زا  دـعب  تماـما  هک  درکیم  اـعدا  وا  هک  اـجنآ 
هآر مالـسلا و  هیلعمئاـقلا  دـهاش  نم  رکذ  باـب  ص 454 43 ، نیدـلا ج2  لامک  ( 27 تسا . ناـشیا  روهظ  ناـمز  دوـصقم  ( 26 دنکیم .

هب باـطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  زا  یتاـیاور  رد  ( 28 هتیؤر .» هَّللا و  دـبع  نب  دعـس  ربـخ   » باـب 19 ج 52  راونـألاراحب ص 78 
لاؤس مالسلا  هیلعماما  زا  هَّللادبع  نب  دعس  هدب . قالط  یتساوخ  هک  ار  منانز  زا  مادک  ره  نم ، گرم  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلعیلع 

جاودزا دناوتیم  رهوش  گرم  زا  دعب  نز  زین  تهج  نیمه  هب  دـنکیم ، ادـج  رگیدـمه  زا  ار  درم  نز و  هک  تسا  قالط  یعون  گرم  درک ،
. دننکیم نایب  ار  هلأسم  ّرـس  تالمج  نیا  رد  ماما  تشاد ؟ دهاوخ  ییانعم  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  گرم  زا  دعب  قالط  نیاربانب  دنک .
رد يزیچ  رتمک  دیاش  تسا . دنزرف  رسمه و  هب  تبحم  تسین ، نآ  رد  يدیدرت  کش و  چیه  ياج  هک  مالـسا  نید  تامکحم  هلمج  زا  ( 29

ار دراوـم  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  رـسمه ، ًاـصوصخ  اـهنآ و  هـب  تـبحم  هداوناـخ و  اـب  ارادـم  هزادـنا  هـب  مالـسا 
ص هیقفلاهرضحیال ج3 ، نم   ) ِِهئاَرَسُأ َیلِإ  ًاْعنُص  ْمُُهنَسْحَأ  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ِداَبِْعلا  ُّبَحَأَو  ُهُؤاَرَسُأ  ِلُجَّرلا  ُلاَیِع  مالـسلا : هیلعَلاَقَو  میروآیم :

رتهب اـهنآ  هب  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  ناگدـنب  تاـقولخم  نیرتبوبحم  دنتـسه ، وا  ناریـسا  دـننام  رد  درم  هداوناـخ  رداونلا ) باـب   555
ْنِم مالـسلا : هیلعِهَّللاِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع  دـنک . یگدیـسر 

هلمج زا  رـسمه  نتـشاد  تسود  ِءاَسِّنلا ).» ِّبُح  ُبَاب  ِحاَکِّنلا  ُباَتِک   » ص 320 ج 5 ، یفاکلا ،  ) ِءاَسِّنلا ُّبُح  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِءاَِیْبنَْألا  ِقـالْخَأ 
ِیبَأ ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ُراَّطَْعلا  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  تسا . ایبنا  مامت  قالخا 
نامه هب  دـبای ، شیازفا  شیعقاو  نامیا  هک  سکره  ِءاَسِّنِلل ؛ ًاّبُح  َداَدْزا  اَّلِإ  ًاْریَخ  ِناَمیِْإلا  ِیف  ُداَدْزَی  ًـالُجَر  ُّنُظَأ  اَـم  َلاَـق : مالـسلا  هیلعِهَّللا  ِدـْبَع 

رما لاثتما  يارب  هک  یطرش  هب  تسا . عمج  لباق  ادخ  هب  ّتبحم  اب  دنزرف  رسمه و  هب  هقالع  نیاربانب  دوشیم . رتدنمقالع  شرـسمه  هب  هزادنا 
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هیام هک  هچنآ  ینعی  نیبرقملا ؛ تائیس  راربالا ، تانـسح  تسین : جراخ  تلاح  ود  زا  تشذگ ، روکذم  تیاور  رد  هچنآ  اّما  دشاب . هدوب  ادخ 
ولو رگا  اما  تسا ، نابوخ  تادابع  زا  هداوناخ  تبحم  هچرگا  یترابع  هب  دوشیم . باسح  تیـصعم  نیبرقم  يارب  تسا ، ناـبوخ  يارب  برق 

هتسیاش هک  یلماک  یگنهامه  دندوب  هتسناوتن  ترـضح  نآ  دیاش  دوب . دهاوخ  نیبرقم  ناهانگ  وزج  دنک ، لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  اهنآ  یکدنا 
زا یمک  رایـسب  هزادنا  هب  هچرگا  ار  ناشیا  نادنزرف  رـسمه و  هب  تبـسن  ناشیا  تبحم  ینعی  دننک . داجیا  ار  تسا ، مزعلا  یلوا  ناربمایپ  ماقم 
هک تسا  نآ  بلطم  نیا  دـیؤم  دربب . نیب  زا  زین  ار  تلاح  نیا  ات  دـهاوخیم  ناـشیا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  ور  نیا  زا  درکیم . لـفاغ  ادـخ  داـی 
زین يرگید  ياهتهابش  راوگرزب  ود  نآ  نایم  هتبلا  ( 30 دنتشاد . تسود  رایسب  ار  اهنآ  دندوب و  زوسلد  ناشداوناخ  هب  تبسن  همه  ناربمایپ 

تفرگ ار  شنالتاق  ماقتنا  دیشوج و  ییحی  ترضح  نوخ  دش . هدیرب  ناشدوخ  نامز  نیطالس  طسوت  ود  ره  رـس  هکنیا  دننام  دراد ؛ دوجو 
هیلعنیسح ماما  نوخ  تفرگ . مارآ  ناشیا  نوخ  تشک ، دوب ، هدش  ناشیا  لتق  ثعاب  هک  ار  ياهراکدب  نز  نآ  رصنلا  تخب  هکنیا  زا  دعب  و 

يوما تموکح  دش و  یفلتخم  ياهمایق  هب  یهتنم  درک و  داجیا  اهلد  رد  یبیجع  ششوج  اّما  دیشوجن . يرهاظ  تروص  هب  هچ  رگا  مالسلا 
لکـش نیرتدـب  هب  ناشیا ، لاثما  رمـش و  هلمرح و  دـننام  ناشیا  نالتاق  مامت  دـیدرگ و  راـتخم  ماـیق  هب  رجنم  هلمج  زا  تخاـس . نوگنرـس  ار 

. تخادرپ ناشبوکرس  هب  تدش  هب  دش و  طلـسم  اهنآ  رب  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  راوخنوخ  نیطالـس  زا  یکی  ( 31 دندیـسر . لتق  هب  نکمم 
ج 51 ص راونألاراحب ، دیعـس ؛» نب  نامثع  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  رکذ  ، » یسوطلل ص 361 ۀبیغلا  ج3 ص1112 ؛ حئارجلاو ، جئارخلا  ( 32

رگنایب هماـن  نیا  تارقف  ( 33 ةدراولا .» تاعیقوتلا  رکذ  باـب   » باب 45 ص 510  ج 2 ، نیدـلا ، لامک  ءارفـسلا ؛»... لاوحأ   » باب 16 ، 348
نخـس نینچ  یـصخش  هرابرد  مالـسلا  هیلعماما  هک  تسا  هدـش  هدـهاشم  رتمک  اریز  تسا ؛ دیعـس  نب  نامثع  دـنزرف  تلالج  نأش و  تمظع 

باب راونألاراحب ج51 ص349  دیعـس  نب  نامثع  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  رکذ  یسوطللۀبیغلا 362  ( 34 دیاتـسب . هزادنا  نیا  ات  ار  وا  دـنارب و 
ۀجحلا جاجتحا   » ص 469 ج 2 ، جاجتحالا ، عوجرلا ؛»...  بوجو  باب   » باب 11 ج 27 ص 140  ۀعیشلا ، لئاسو  ءارفسلا 35 ) لاوحأ  - 16

رکذ  » ص 356 ج 51 ، راونـألاراحب ، ( 36 تاعیقوتلا .» ضعب  رکذ  یف  ثلاـثلا  لـصفلا   » ص 452 يرولا ، مالعإ  يدـهملا ؛» رظتنملا  مئاـقلا 
ص ج 51 ، راونألاراحب ، ( 37 نامثع .»... نب  دمحم  رفعج  یبأ  ۀماقإ  رکذ   » ص 372 یسوطلل ، ۀبیغلا  نامثع ؛»... نب  دّمحم  رفعج  یبأ  ۀماقإ 
ص 395 یسوطلل ، ۀبیغلا  يدهملا ؛ رظتنملا  مئاقلا  ۀجحلا  جاجتحا  جاجتحالا ج2 ص478  نامثع ...  نب  دمحم  رفعج  یبأ  ۀـماقإ  رکذ   360

رادـید نایعدـم  رگا  هک  تسا  نآ  دوشیم ، حرطم  اجنیا  رد  هک  يدـج  تـالاؤس  زا  یکی  ( 38 دّـمحم .»...  نب  یلع  نـسحلا  یبأ  رمأ  رکذ  »
زا هک  يرایسب  ياهرادید  تروص  نیا  رد  داد ، دنهاوخن  ناشن  یـسک  هب  ار  ناشدوخ  مالـسلا  هیلعماما  دنتـسه و  وگغورد  مالـسلا  هیلعماما 
زیچ مالـسلا  هیلعماما  دوصقم  هکنیا  ای  دـناهدوب ؟! وگغورد  همه  اهنآ  اـیآ  تشاد ؟ دـنهاوخ  یفیلکت  هچ  تسا ، هدـش  لـقن  اـفرع  اـملع و 

رتاوت هب  تسا و  ملسم  ًالماک  يرما  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  اب  رادید  ققحت  لصا  هک  مینک  هفاضا  دیاب  لاؤس  نیا  زا  خساپ  رد  تسا ؟ يرگید 
دننام یصاخشا  درادن ، يدیدرت  نیرتکچوک  اهنآ  ییوگتسار  تقاثو و  رد  يدحا  هک  دناهتـشاد  رادید  ياعدا  یناسک  تسا . هدش  تباث 

. دهدیمن هار  دوخ  هب  يدیدرت  نیرتکچوک  ناشیا  راتفگ  قدص  رد  یـسک  هک  ماقم  الاو  فراع  نارازه  یّلح و  هماّلع  سوواط ، نب  دـّیس 
یلک هب  ناشیا  دوبن ، اهرادید  نیا  رگا  اریز  تسا ؛ نیریاس  هب  یهلا  یبیغ  ياهدادما  وزج  ناگرزب  نیا  اب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رادید  ًاساسا 

تیوقت ار  ناشیا  تاداقتعا  صاخشا  نیا  تاقالم  اب  مالسلا  هیلعماما  ور  نیا  زا  تسـسگیم . مه  زا  تیودهم  هب  داقتعا  دنتفریم و  اهدای  زا 
هدرکن دـیدرت  نآ  رد  یـسک  هک  دراد  ترهـش  ياهزادـنا  هب  زین  هرداص  عیقوت  رگید  يوس  زا  تسا . یعطق  رادـید  لصا  نیارباـنب  دـننکیم .
نـشور ماـما  یعقاو  دوـصقم  میهد ، جرخ  هب  تقد  هماـن  ياوـتحم  رد  یکدـنا  میهد و  رارق  مه  راـنک  رد  ار  بلطم  ود  ره  هک  یناـمز  تسا .

دارفا دندش و  تیباب  یعدم  نایعیـش  زا  ياهّدع  يرمـس  زا  دعب  دندوب ، هدرک  ینیب  شیپ  مالـسلا  هیلعماما  هک  روط  نامه  اریز  دـش ؛ دـهاوخ 
تباین تیباب و  ياعدا  اب  هارمه  هدهاشم  هکلب  تسین . یلاخ  هدهاشم  مالـسلا  هیلعماما  دوصقم  دـندناشک . یهارمگ  تلالـض و  هب  ار  يدایز 

دش دهاوخ  رتنشور  ینامز  بلطم  نیا  دندرکن . باختنا  تباین  هب  يرمس  زا  دعب  ار  یسک  ماما  اریز  تسا . وگغورد  یـصخش  نینچ  تسا .
دوخ يارب  ینیـشناج  يرمـس  ایآ  هک  دـندوب  نآ  ریگیپ  هتـسویپ  مدرم  اریز  میریگب ؛ رظن  رد  ار  همان  ینامز  طیارـش  رد  مکاح  ياضف  ام  هک 
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ور نیا  زا  تسا . تباین  هجوتم  اهنهذ  اهلاؤس و  همه  هکلب  هدوبن ، اهنت  هدـهاشم  طقف  ثحب  اـضف  نیا  رد  تسیک ؟ وا  درک ؟ دـهاوخ  نییعت 
ملاع یماع و  دارفا  زا  یکی  چیه  هک  تسا . نآ  هلأسم  نیا  دیؤم  رگید  دنـشاب . تباین  یعدـم  هک  تسا  یناسک  زین  مالـسلا  هیلعماما  دوصقم 
همان نومـضم  زا  همه  هک  یلاح  رد  دناهدرکن . بیذکت  دشاب ، هتـشاد  رادید  ياعدا  و  دشاب ، ترـضح  اب  رادید  طیارـش  دجاو  هک  ار  یـسک 
رفعج یبأ  ۀـماقإ  رکذ   » ص 373 یـسوطلل ، ۀـبیغلا  هتاعیقوت ؛»... نم  جرخ  ام   » باب 31 ص 150  ج 53 ، راونـألاراحب ، ( 39 دناهتشاد . ربخ 

نیمومذملا رکذ   » ص 397 یـسوطلل ، ۀبیغلا  يدهملا ؛» رظتنملا  مئاقلا  ۀجحلا  جاجتحا  « ؛ ج 2 ص 474 جاجتحالا ، ( 40 نامثع .» نب  دمحم 
نیموس مالسلا  هیلعماما  بطاخم  ( 41 ۀیبابلا .» اوعدا  نیذلا  نیمؤمذملا  رکذ   » باب 17 ص 380 ، ج 51 ، راونألا ، راحب  ۀیبابلا ؛» اوعدا  نیذلا 

تسا نآ  رب  ادخ  تنـس  رگا  میتسه . یهلا  ردق  اضق و  میلـست  ام  ینعی  ( 42 دشابیم . هللا  همحریتخبون  حور  نب  نیـسح  ینعی  ناشیا ؛ ریفس 
هب میریذپیم و  زین  ام  دنشاب ، نارگید  ناشدوخ و  يارب  ناحتما  هلیسو  دنروآ و  راب  هب  ار  ییاهتبیصم  نینچ  دوخ  تارایتخا  اب  اهناسنا  هک 

رکذ یـسوطللۀبیغلا ص 373  مالـسلا ..... هیلعهتاعیقوت  نم  جرخ  اـم  باب 31 - راونـألاراحب ج 53 ص150  ( 43 مینکیم . لمع  وا  ناـمرف 
ص 413 یـسوطلل ، ۀبیغلا  نامثع ؛» نب  دمحم  رفعج  یبأ  ۀـماقإ  رکذ   » راونألاراحب ج 51 ص 362 نامثع 44 ) نب  دمحم  رفعج  یبأ  ۀـماقإ 
راونألاراحب ج51 مامإلا ؛ تازجعم  یف  رـشع  ثلاثلا  باـبلا   » ج 1 ص 466 حئارجلاو ، جـئارخلا  ( 45 ۀیبابلا .» اوعّدا  نیّذلا  نیمومذـملا  رکذ 
رد مالـسلا  هیلعماما  لیکو  ءالع  نب  مساق  دنزرف  نسح  هب  باطخ  ( 46 یـسوطلل ص 308 . ۀبیغلا  هتازجعم ؛» نم  رهظ  ام   » باب 15 ص 313 

يارب هک  ياهمان  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  دـش و  هبوت  هب  قفوم  شردـپ  تاـفو  زا  لـبق  هک  دوب  راوخبارـش  یناوج  نسح  ( 47 ناجیابرذآ .
نآ نسح  هب  همان  نداتـسرف  نخـس و  نیا  رهاظ  ( 48 درک . بصن  شردـپ  ياج  هب  ار  وا  درک و  اعد  وا  يارب  دوب ، هداتـسرف  شردـپ  تیلـست 

دیاب مه  وت  مداد ، رارق  وت  یلمع  يوگلا  ار  تردـپ  هک  دـیامرفیم  رطاـخ  نیمه  هب  دوب . هدرک  بصن  شردـپ  ياـج  هب  ار  وا  ماـما  هک  تسا 
؛» دیعـس نب  ناـمثع  نـب  دّـمحم  رفعج  یبأ  رکذ   » ص61 یـسوطلل ، ۀبیغلا  ص1112 ؛ ج3  حئارجلاو ، جـئارخلا  ( 49 ینک . لـمع  وا  دـننام 

لامک نامزلا ؛ بحاص  نع  اضیأ  جرخ  اـمم  فرط  رکذ   » جاجتحالا ج 2 ص 481 ءارفسلا ؛ لاوحأ   » باب 16 ج 51 ص 348  راونألاراحب ،
لئاسم همه  تسا ، هداد  رارق  ملاع  رد  هک  ییناوق  اب  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  ( 50 ةدراولا .» تاعیقوتلا  رکذ  باب   » باب 45 نیدلا ج2 ص 510 

مدرک و رادـید  ماما  اب  عادو  زا  لـبق  هک  دـنکیم  لـقن  قاحـسا  وبا  ( 51 دربیم . شیپ  ار  اـهراک  شدوخ  هدارا  قـبط  دـنکیم و  يربـهر  ار 
ار تاملک  نیا  موشن  تحاران  نم  هکنیا  يارب  دنتفریذپن و  ماما  منک ، میدقت  ناشیا  تمدخ  متشاد  هارمه  هب  هک  يرانید  رازه  جنپ  متساوخ 
. دوشگ ناـهج  هب  هدـید  دادـغب  یلاوح  رد  يرجه  لاس 336  رد  دـیفم  خیـش  هب  فورعم  ناـمعن ، نب  دـمحم  نب  دّـمحم  ( 52 دـندرک . نایب 

نف رد  میدن  نبا  هیقف . مه  تسا و  ملکتم  مه  وا  دشابیم . مالسا  ناهج  رد  هعیش  ناشخرد  رایسب  ياههرهچ  زا  دیفم  خیش  یملع  تیـصخش 
. دیامنیم شیاتـس  ار  وا  هدرک و  دای  ملعملا » نبا   » ناونع هب  وا  زا  دنکیم ، ثحب  هعیـش  ناملکتم  هرابرد  هک  تسرهفلا »  » مجنپ هلاقم  زا  مود 

دیباوخیم يرـصتخم  اهبش  دیفم  : » دیوگیم تسا ، هدوب  دیفم  داماد  هک  يرفعج  یلعی  وبا  تسا . ۀـعنقملا »  » زین هقف  رد  وا  فورعم  باتک 
لیقع یبا  نبا  نادرگاش  زا  دیفم  خیـش  تالیـصحت  زاغآ  دینارذگیم ». دیجم  نآرق  توالت  ای  سیردـت  ای  هعلاطم  ای  زامن  هب  ار  بش  هیقب  و 

رپ هداوناخ  کی  رد  وا  درب . نایاپ  هب  شیوخ  هاگداز  هداوناخ و  رد  ار  ییادتبا  ياهشناد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  دادـغب  هموح  رد  و  تسا .
مهیلعتلاسر تیب  لها  هب  قشع  زا  لامالام  وا  نادـناخ  دوجو  رـسارس  دـمآ . ایند  هب  ناکاپ  ناـکین و  هلالـس  زا  عیـشت و  رد  لیـصا  هقباـس و 

لوصا هقف و  مالک ، ملع  رد  ات  دومن  شناد  ملع و  بسک  نادنمـشناد  دیتاسا و  رـضحم  زا  اجنآ  رد  دیدرگ و  دادغب  یهار  يو  دوب . مالـسلا 
هب هک  تسا  عیفر  یهاگیاج  ياراد  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  هاگدید  زا  دیفم  خیـش  ناگرزب  دـیفم و  خیـش  دـیدرگ . نادنمـشناد  دـمآرس 
نب دمحم  نب  دمحم  : » دسیونیم تسرهف »  » رد داتسا  هرابرد  وا ، بتکم  هدنزرا  درگاش  یـسوط ، خیـش  مینکیم : هراشا  ناگرزب  زا  یتاملک 

مالک هقف و  رد  دـیدرگ . یهتنم  وا  هب  هعیـش  تیعجرم  تسایر و  شیوخ  رـصع  رد  تسا . هیماما  ناملکتم  زا  ملعملا ، نبا  هب  فورعم  نامعن ،
باتک دلج  زا 200  شیب  وا  دوب  باوج  رـضاح  تالاؤس ، هب  خـساپ  رد  تشاد و  قیقد  ینهذ  بوخ و  هظفاح  دوب . مدـقم  رگید  سک  ره  رب 
شخب سیئر  هیماما و  ناگرزب  زا  یگرزب  وا  : » دیوگیم وا  هرابرد  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یکی  یلبنح ، دامع  دراد ». گرزب  کچوک و 
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لآ تلود  تالیکـشت  رد  یهجوت  نایاش  تیعقوم  تخادرپیم . هرظانم  هثحابم و  هب  هدـیقع  ره  ناوریپ  اب  وا  دـشابیم . هثحابم  مالک و  هقف و 
دضع تاقالم  ترایز و  دروم  وا  دوب . سابل  شوخ  هزور و  زامن و  لها  دجهت و  عوشخ و  لها  رایسب  دادیم . ناوارف  هقدص  وا  تشاد . هیوب 

زا شیب  وا  عییشت  رد  دراد . ترهـش  وا  هزانج  عییـشت  دراد . فیلأت  دلج  زا 200  شیب  درک و  رمع  لاـس  کیدزن 76  تفرگیم . رارق  هلودلا 
 - 1 دنیوا : دیتاسا  هلمج  زا  دیتاسا  داب .»... وا  رب  ادخ  تمحر  دوب . ناضمر  هام  رد  وا  تشذگرد  دنتسج و  تکرـش  نایعیـش  زا  رفن  رازه   80

یسوط 4 خیش  یضر 3 -  دیس  يدهلا 2 -  ملع  یضترم  دیس  نادرگاش 1 -  و ...  یمق -  دیلو  نبا  قودص 3 -  خیش  یمق 2 -  هیولوق  نبا 
لیلجت دروم  تشذگرد و  هدنزرا  تمدخ  شالت و  لاس  زا 75  سپ  دادغب و  رد  يرجه ، لاس 413  رد  دیفم  خیش  تافو  و ...  یشاجن -  - 

ج 2 ص 495، جاجتحالا ، ( 53 رون . ثیداحالا  عماج  يرازفا  مرن  هماـنرب  زا  لـقن  هب  تفرگ . رارق  الـضف  اـملع و  ینادردـق  مدرم و  ناوارف 
رگناشن بلطم  نیا  ( 54 هتاعیقوت »... نم  جرخ  ام   » باب 31 ص174 ، ج 53 ، راونألاراحب ، نامزلا ؛» بحاص  نع  اضیأ  جرخ  امم  فرط  رکذ  »

هک یتاشیامرف  زا  یخرب  زا  هکلب  دنک . ادیپ  همادا  لاس  تصش  دص و  رازه و  زرم  زا  رتارف  ات  مالـسلا  هیلعماما  تبیغ  دوبن ، رارق  هک  تسا  نآ 
عورش زا  دعب  دتفیب . قافتا  يرغـص  تبیغ  هرود  رد  ترـضح  نآ  مایق  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  رارق  هک  دوشیم  مولعم  دروآ  میهاوخ  همادا  رد 

هک روط  نامه  اریز  دـتفا ؛ ریخأت  هب  لاس  رازه  ات  ًاـمازلا  ترـضح  نآ  تبیغ  هک  تسا  هدوبن  نآ  رب  یهلا  ریدـقت  زین  تبیغ  زا  يدـیدج  هرود 
نآ رگناشن  بلطم  نیا  دهدیم . دیفم  خیـش  هب  ار  نآ  ياههناشن  ندش  هدید  روهظ و  نامز  ندـش  کیدزن  هدژم  مالـسلا  هیلعماما  تشذـگ ،
رگا ینعی  تسا . ام  دوخ  رایتخا  رد  ًالماک  هک  تسا  ياهلأسم  هکلب  دوش . لصاح  اعد  اب  اهنت  هک  تسین  يزیچ  ترـضح  نآ  روهظ  هک  تسا 

ققحم ندز  مه  هب  مشچ  کـی  رد  ترـضح  نآ  روـهظ  مـیریگب . رارق  یگدـنزاس  ریـسم  رد  مـینزب و  ـالاب  ار  تـمه  نیتـسآ  میهاوـخب و  اـم 
دیاب دـشاب ! رثوم  نامیراچان  ياهاعد  هک  تسین  مولعم  تروص  نیا  رد  میـشاب . روهظ  زا  ریغ  زیچ  همه  دای  هب  یگدـنز  رد  رگا  اّما  دوشیم .

اههاگـشناد و سرادـم ، يارب  مینکیم . يزیرهمانرب  نامروشک  هلاس  تسیب  همانرب  يارب  ام  هک  تسا  بجعت  ياج  میزیرب . همانرب  مینک . راک 
عقاو رد  هک  تّما  يدـهم  روهظ  يارب  ایآ  اما  دوریمن . شیپ  همانرب  نودـب  گرزب  ياـهراک  هک  مینادیم  مینکیم و  يزیرهماـنرب  اـههزوح 
داهن کی  ای  روشک و  کـی  هماـنرب  زا  رتمک  ترـضح  نآ  یناـهج  ماـیق  یتسار  میزیریم !؟ ياهماـنرب  تسا ، ناـمدوخ  لاـبقا  تخب و  روهظ 

هـس ود و  هجرد  ياـهراک  يارب  میراپـسب و  تاریدـقت  تسد  هب  ار  دوـخ  ياـهراک  نیرتمهم  هک  مـیاهدرک  تداـع  اـم  ارچ  یتـسار  تـسا ؟
نامدوخ ياههمانرب  مامت  هحولرـس  رد  ار  ترـضح  نآ  مینک و  رظن  دیدجت  نامدوخ  یگدنز  همانرب  رد  هک  دشیم  هچ  مینک !؟ يزیرهمانرب 

رگا هک  میاهدرک  باختنا  ار  یتکرح  راب  دـنچ  میاهتخیر ؟ ترـضح  نآ  يارب  ار  نامیگدـنز  همانرب  راب  دـنچ  لاح  هب  اـت  یتسار  میهد ؟ رارق 
ندید و یمیتی  لاس  ياهلاس  زا  دعب  دومنیم . تماما  شوغآ  نامهم  ار  ام  درکیم و  روهظ  ماما  دندرکیم ، تکرح  روط  نآ  مه  نارگید 

ياـههظحل هـچ  یتـسار  مـیدرکیم . ساـسحا  نامرــس  يور  رب  ار  شــشزاون  تـسد  نداـهن ، مـغ  شلاـب  رب  رــس  ردــپ  شزاوـن  تـسدیب 
یمهم لماع  داد ، خر  هللا  همحرماما  ترضح  ادهش و  تدهاجم  اب  هک  یمالـسا  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  زورب  اب  اّما  تسا . يزیگناهرطاخ 

ام بالقنا  دوب . دـهاوخ  نامز  ماما  هیکت  يارب  یبوخ  هاگیاپ  ام  بـالقنا  میاهتفر ؛ ار  هار  فصن  اـم  دـشابیم . ناـشیا  روهظ  يزاـسهنیمز  رد 
ام بالقنا  دش . دهاوخ  میدـقت  يدـهم  هب  نآ  مچرپ  هک  تسا  یبالقنا  اهنت   [ ام بالقنا  تسا . هدـش  اهّتلم  نایم  رد  یبیجع  يرادـیب  ثعاب 

لاثما دهاش  رتمک  مالسا  خیرات  هک  یحلاص  نایلاو  دناهدز . هیکت  شتموکح  هکیرع  رب  ادخ  لوسر  تّما  ياهنیرتهب  هک  تسا  یبالقنا  اهنت 
یهجوت لباق  هّدع  رگا  ماهدشیدنا  دوخ  اب  اهراب  مینک . لمع  دنیامرفیم  هک  روط  نآ  ًاقیقد  مینادب و  ردق  ار  اهنآ  دـیاب  ام  تسا . هدوب  اهنآ 

اّما میوشیم . تیعبت  یعّدم  اهتقو  یلیخ  ام  هتبلا  دشیم . ققحم  روهظ  ًاعطق  میدرکیم ، لمع  بالقنا  مظعم  يربهر  تاروتـسد  قبط  ام  زا 
ياههنیمز ات  مییامیپب . میتسه  بالقنا  ثراو  هک  ام  ار  هار  رگید  هفـصن  دـیاب  نیاربانب  دوشیمن . هدـید  يرییغت  نیرتکـچوک  ناـمراتفر  رد 

. مییامن مهارف  لماک  روط  هب  ار  ترضح  نآ  روهظ 

96 ات 55
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حور هک  اجنآ  زا  اما  دـشابن . نایوما  لسن  زا  نایرج  دوخ  هک  تسا  نکمم  هتبلا  ( 56 تسا . نورفاکلا  هرکول  هیآ و  رخآ  هتبلا  /8 ؛ فص ( 55
رد تسا و  ندوب  رذـحرب  يانعم  هب  تغل  رد  هیقت  ( 57 دـهدیم . تبـسن  نایوما  هب  ار  اهنآ  ماما  تسا ، يوما  نآ  رب  مکاح  رکفت  تکرح و 

اراک یحالس  ناونع  هب  ار  هیقت  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  تارـضح  دوریم . راک  هب  نمـشد  زا  دوخ  دیاقع  ندرک  ناهنپ  يانعم  هب  حالطـصا 
زا هیقت  دـنیامن . ظفح  ناقفخ  رطخ و  زا  لامالام  ياههرود  رد  ار  ناشنایعیـش  دوخ و  ناج  اـت  دـندربیم  راـک  هب  عیـشت  نانمـشد  لـباقم  رد 
(. 28 رفاغ / « ) هَنامیإ ُُمتْکَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ٌنِمُْؤم  ٌلُجَر  . » تسا هدش  دراو  نآ  تیعورـشم  رد  ینوارف  هلدا  تسا و  هعیـش  بهذـم  تایرورض 
اَی دـنکیم . قباـس  ياـهتّما  رد  هیقت  مکح  دوجو  رب  تلـالد  هیآ  نیا  ... درکیم یفخم  ار  شدوخ  نید  هک  نوعرف  نادـناخ  زا  ینمؤـم  درم 

. ِۀَِـینالَْعلا ِیف  َدَـبُْعی  ْنَأ  ُّبُِحی  اَمَک  ِّرِّسلا  ِیف  َدَـبُْعی  ْنَأ  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  یَّلَعُم ! اَی  َُهل . َۀَّیِقَت  ْنَِمل ال  َنیِد  الَو  ِیئَابآ  ِنیِدَو  ِینیِد  ْنِم  َۀَّیِقَّتلا  َّنِإ  یَّلَعُم !
یـسک تسا . نم  ناردـپ  نم و  نید  زا  هیقت  یلعم ! يا  نامتکلا .) باب  ص 223 ، ج 2 ، یفاکلا ، . [) َُهل ِدِحاَْجلاَک  اَنِْرمَِأل  َعیِذُْـملا  َّنِإ  یَّلَعُم  اَی 

يا دراد . تسود  مه  ار  يرس  تدابع  دراد ، تسود  ار  راکـشآ  تدابع  هک  روط  نامه  ادخ  یلعم  يا  درادن . نید  عقاو  رد  درادن ، هیقت  هک 
هب ار  دارفا  هک  تسا  هدش  رداص  يرـصع  رد  تیاور  نیا  دگنجیم . نآ  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دـنک ، راکـشآ  ار  عیـشت  هک  یـسک  یلعم !

. دندرکیم همیرج  زین  ار  رگید  یخرب  دندرکیم . اهلاچ  هایس  هناور  ار  یخرب  دنتشکیم . ار  یخرب  دندرکیم ؛ طقاس  یتسه  زا  عیـشت  مرج 
ندش هتخیر  نیمز  رب  ثعاب  اهراب  اهراب و  رما  نیمه  دشیم و  نآ  هب  تبسن  تموکح  تیساسح  شیازفا  ثعاب  عیشت  جیورت  طیارش  نیا  رد 

هک یهاگیاج  ره  رد  یناسنا  ره  ینعی  تسا ؛ روهظ  ّرس  بلطم ، نیمه  ( 58 دیدرگ . یناوارف  نانز  ناکدوک و  ینامناخیب  كاپ و  ياهنوخ 
هب دـبای ؛ شیازفا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  وا و  نایم  یگنرمه  تیخنـس و  دـنک و  کـیدزن  ناـشیا  تیـالو  هب  ار  وا  هک  دـنک  يراـک  تسه ،
نع اضیأ  جرخ  امم  فرط  رکذ  ج2 ص 498 ، جاجتحالا ، ( 59 دننکن . مرش  ساسحا  ناشدوخ  هب  وا  نداد  تبـسن  زا  تیب  لها  هک  ياهنوگ 

رد ار  وت  ياهاعد  هک  تسا  نآ  ماما  دوصقم  ًارهاظ  ( 60 هتاعیقوت .»..... نم  جرخ  ام   » باب 31 ج 53 ص 176 ، راونألاراحب ، نامزلا ؛ بحاص 
ماما جرف  تشذـگ ، هک  روط  ناـمه  ( 61 دـهدیم . ربخ  روهظ  نامز  ندـش  کیدزن  زا  همادا  رد  مالـسلا  هیلعماما  اریز  مدینـش . جرف  لـیجعت 

سلاجم نورـشعلا  ۀسماخلا و  ۀیاکحلا  ص 255 ؛ ج 53 ، راونألاراحب ، ( 62 دوب . هتفر  شیپ  عوقو  زرم  ات  اهراب  اـهراب و  مالـسلا  هیلعناـمز 
بیـسآ دـیحوت  نید و  ملع  هکلب  دـشاب . هدـش  ناـهنپ  ناگدـید  زا  تنت  اـهنت  وت ، گرم  اـب  هک  تسین  نینچ  ینعی  ( 63 نینموـملا ص 206 .

زا تیاـکح  نیا  لوبق  ( 64 تسا . هتـشاد  ناـشیا  يراذـگریثأت  نازیم  یملع و  تمظع  رب  تلـالد  تـیب  نـیا  دـندید . گرم  نـیا  زا  یناوارف 
. تسا هدش  هتشون  ناشیا  ربق  يور  رب  تایبا  نیا  هک  دناهدید  هکلب  تسا . هدیدن  ار  رمالا  بحاص  ترضح  یسک  اریز  تسا ؛ لکشم  یتاهج 
هک یناسک  تسا . هدرک  ار  راک  نیا  خیش  نادرگاش  نایانشآ و  زا  یکی  هکنیا  ای  تسا  هتشون  ار  نآ  ترـضح  دوخ  تسین  مولعم  ور  نیا  زا 
وت ثحب  سرد و  يادص  هک  یتقو  مئاق  يدهم  هک  دـناهدرک  هجوت  نآ  رخآ  تیب  هب  تسا ، ترـضح  هب  بوسنم  تایبا  نیا  دـناهدرک  نامگ 
هک تسا  نکمم  اریز  درادن ؛ مالسلا  هیلعماما  زا  نخـس  رودص  رب  یتلالد  عون  چیه  تیب  نیا  هک  یلاح  رد  دشیم . لاحـشوخ  دینـشیم ، ار 

. تسیرگ هللا  همحرینیمخ  ماما  گرم  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  مییوگب . ام  هکنیا  دننام  دـشاب ؛ هدرک  نایب  ار  بلطم  نیمه  يرگید  سک 
ۀملک باتک  همجرت  ( 65 دشیم . لاحشوخ  دینشیم  ار  هللا  همحرماما  یبالقنا  ياهینارنخـس  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  ینامز  مییوگب : ای 

(67 دوشیم . دیلقت  عجارم  مامت  لماش  لمعلا  روتسد  نیا  اّما  تسا ، یناهفصا  هَّللا  تیآ  موحرم  همان  بطاخم  هچ  رگا  ( 66 يدهملا . مامالا 
هیلعهتاعیقوت نم  جرخ  ام  باب 31 - ص 180  ج 53 ، راونألاراحب ؛ يدهملا  رظتنملا  مئاقلا  ۀـجحلا  جاجتحا  ص 469گ  ج 2 ، جاجتحالا ؛

یعون تمـصع  نادناخ  هب  باستنا  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  ( 68 تاعیقوتلا . ضعب  رکذ  یف  ثلاثلا  لـصفلا  يرولامالعإ ص452  ... مالسلا
. دنکیم دشر  دوخ  درکلمع  قبط  یناسنا  ره  هکلب  دوش . خزود  ای  اطخ و  زا  تینوصم  ثعاب  هجیتن  رد  دنک و  داجیا  ادخ  اب  یلیماف  تبارق و 

خساپ دیآیم ، هک  ییاه  « اّما  » زا کی  ره  ( 69 دش . دهاوخ  التبم  یهلا  باذع  هب  دوش  فرحنم  ام  نادناخ  زا  یـسک  رگا  یتح  زین  ور  نیا  زا 
دـندیزرو و تداسح  وا  هب  فسوی  ناردارب  هک  روط  ناـمه  ینعی  ( 70 تسا . هدرک  لاؤس  ماـما  زا  بوقعی  نب  قاحـسا  هک  تسا  یلاؤـس  زا 

انعم نادب  نخس  نیا  ( 71 دراد . ارم  ندرب  نیب  زا  دـصق  هدرب و  تداسح  نم  هب  زین  رفعج  میومع  دـنتفرگ ، وا  نتـشادرب  ناـیم  زا  هب  میمـصت 
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فطل امـش  قح  رد  ام  هکلب  تسین . ام  يارب  یتنم  یعرـش  تاهوجو  هک  تسانعم  نادب  هکلب  دادـن . ار  هیعرـش  تاهوجو  ناوتیم  هک  تسین 
دوب هدروآ  تاهوجو  هللا  همحرماما  ترـضح  تمدخ  راجت  زا  یکی  بالقنا  زا  لبق  هک  دننکیم  لقن  مینکیم . كاپ  ار  ناتلاوما  مینکیم و 

رد امـش  دوب : هدومرف  دوب و  هداد  سپ  شدوخ  هب  ییانتعایب  اب  ار  اهلوپ  ماما  ترـضح  دوب . هدرک  تخادرپ  ار  اهنآ  هناربکتم  یتلاـح  اـب  و 
تیلوؤسم مدوخ  منکیم و  هدوسآ  تاـهوجو  تهج  زا  ار  امـش  لاـیخ  منکیم و  فطل  امـش  قح  رد  نم  هکلب  دـینکیمن . فـطل  نم  قـح 

هک یلئاـسم  رد  دـناهدومرفن : تیاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلعماـما  هک  تسا  نآ  بلاـج  هتکن  ( 72 مریگیم . هدـهع  هـب  ار  نآ  جراـخم  جرخ و 
اهقف هک  تسا  نآ  رگناشن  هلأسم  نیا  دینک . هعجارم  اهقف  هب  دـتفایم  قافتا  ناتیارب  هک  یثداوح  رد  دـناهدومرف : هکلب  دـیآیم ، شیپ  ناتیارب 

تموکح هیقف و  تیـالو  يروئت  هلدا  زا  یکی  تیاور  نیا  تهج  نیمه  هب  دـناهدش . بصن  یعاـمتجا  یلو  ناونع  هب  ترـضح  نآ  يوـس  زا 
يا دشابیم و  اپرب  ناشنادناخ  ناشیا و  مان  هب  هک  ییاههرفس  ناسحا و  رذن و  یتح  هک  تسا  نآ  رگنایب  تیاور  نیا  ( 73 دشابیم . یمالسا 
هیهت لالح  لام  زا  هک  دروخ  دـهاوخ  جراخم  نیا  ياپ  هب  ناشلوبق  رهم  یتروص  رد  اهنت  دوشیم ، فرـص  اهنآ  رد  یتفگنه  ياهلوپ  اـسب 
هنیمز هدـش و  توهـش  کیرحت  هب  رجنم  هک  دوشیم  هتفگ  ییادـص  هب  یهقف  حالطـصا  رد  ءاـنغ  ( 74 دشابن . مارح  اب  هارمه  دـشاب و  هدـش 
دروم رد  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  وا  ( 75 دشابیم . یبوکیاپ  صقر و  سلاجم  اب  تبسانم  ءانغ ، صیخـشت  رایعم  دروآیم . مهارف  ار  ءاشحف 

لیعامسا ابا  وا  هینک  يدسألا و  سالقم  نب  دّمحم  وا  یلصا  مان  تفرگ . رارق  ناشیا  نیرفن  نعل و  دروم  درک و  ولغ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
انبا میهاربإو  هیودـمح  دوشیم . هدروآ  اـهنآ  زا  یکی  همادا  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نعل  دروـم  یناوارف  تاـیاور  رد  تسا . باـطخ  اـبا  و 

ابأ رکذو  مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  ابأ  تعمس  لاق  روصنم  یبأ  نب  یسیع  نع  دیمحلا  دبع  نب  میهاربإ  نع  یسوم  نب  نیـسحلا  انثدح  الاق  ریـصن 
تمحر زا  ار  باطخلاوبا  ایادـخ  دـیدحلا . رح  هقذأ  ّمهّللا  یـشارف  یلعو  ًادـعاقو  ًامئاق  ینفوخ  هنإف  باطخلا  ابأ  نعلا  ّمهّللا  لاـقف : باـطخلا 

. ناشچب وا  هب  ار  ریـشمش  معط  ایادـخ  تسا . هدـیناسرت  هدـیباوخ ، هتـسشن و  هداتـسیا و  زا  معا  لاوحا  همه  رد  ارم  وا  اریز  نک . رود  شیوخ 
تیمها هک  یلئاسم  هرابرد  دـیابن  امـش  هک  تسا  نآ  ماـما  دوصقم  /101 ؛ هدئام ( 76 ص 296 . یـسوطلا ، لاجر  ص 290 ؛ یـشکلا ، لاجر 

هفیظو هب  روهظ  هنیمز  يزاـسمهارف  اـم و  زا  تعاـطا  اـب  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  هک  هچنآ  اریز  دـینک . يداـیز  تـالاؤس  دـنرادن ، يداـیز 
. دوب دیهاوخ  نآرق  هیآ  قادصم  دیـشاب ، هدیاف  مک  لئاسم  ریگیپ  مادم  دینک و  اهر  ار  لئاسم  نیا  دشاب ، رارق  رگا  اما  دـینک . لمع  ناتدوخ 

نم جرخ  اـم   » باـب 31 راونـألاراحب ج53 ص159 ، ناـمزلا ؛ بحاـص  نع  اـضیأ  جرخ  اـمم  فرط  رکذ  ص 485 ، ج 2  جاـجتحالا ، ( 77
جرخ ام   » باب 31 راونألاراحب ج53 ص151  نامزلا ؛» بحاص  نع  اضیأ  جرخ  اـمم  فرط  رکذ   » ج2 ص481 جاجتحالا ، ( 78 هتاعیقوت .»...

(80 شناتــسود . يریمح و  هـب  ماـما  ياـعد  ( 79 ناـمثع » نـب  دـمحم  رفعج  یبأ  ۀــماقإ  رکذ   » ص374 یـسوطلل ، ۀـبیغلا  هتاـعیقوت ؛»... نم 
...«. هتاعیقوت نم  جرخ  ام   » باب 31 راونألاراحب ج53 ص162 ؛ نامزلا ؛» بحاص  نع  اضیأ  جرخ  امم  فرط  رکذ   » جاجتحالا ص 487 ج 2

هک روط  نامه  دوب ] . دهاوخن  ناسنا  اما  دـشاب ، ناسنا  تروص  هب  هچ  رگا  هدـش  قلخ  كدوک  هک  تسا  نشور  هتبلا  ( 82 . 71/ فرخز ( 81
تسا يدوجوم  ناسنا  زین  یلقع  رظن  زا  دنتسین . ناسنا  اما  دنتسه . ناسنا  دنـسپ  دروم  ناسنا و  تروص  رد  یتشهب  ناراکتمدخ  نیعلا و  روح 

هب تبـسن  مالـسلا  هیلعماما  تبحم  هجوت و  جوا  رگناـشن  تاریبعت  نیا  دـیامن . یط  ار  فراـعتم  ریـس  نیمه  دوش و  قلخ  كاـخ  زا  دـیاب  هک 
ج 53 راونألاراحب ، خـلا ؛» نم  ماـمإلا  ۀـصح  لاـصیإ  بوجو   » باـب 9 ص 541  ج3 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  ( 83 دـشابیم . ناشیقیقح  نایعیش 
؛» ناـمزلا بحاـص  نـع  اــضیأ  جرخ  اــمم  فرط  رکذ   » ص479 ج 2 ، جاــجتحالا ، ( 84 هتاـعیقوت .»... نـم  جرخ  اــم   » باــب 31 ص183 ،

ۀبیغ یف  ءاعدلا   » ص520 ج 2 ، نیدـلا ، لامک  هتاعیقوت ؛»... نم  جرخ  ام   » باب 31 ص182 ، ج 53 ، راونألاراحب ، یسوطللۀبیغلا ص 295 ؛
باب 8 راونألاراحب ج 80 ص60  نامزلا ؛» بحاص  نع  اضیأ  جرخ  اـمم  فرط  رکذ   » ص479 ج 2 ، جاجتحالا ، ( 85 مالسلا . »... هیلعمئاقلا 
(87 لاحو .» هب  لمعلاو  موجنلا  ملع   » باب 10 ص255 ، ج 55 ، راونألاراحب ، عبارلا ؛ بابلا  مومهملا ص 114  جرف  ( 86 نیءاشعلا .»... تقو  »
زا یکی  شنزرـس  رد  بلاطم  نیا  ( 88 دشابیم . ناشیقیقح  نایعیـش  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلعماما  ّتبحم  هجوت و  جوا  رگناشن  تاریبعت  نیا 

هتـشاذگن وا  لکـشم  نایرج  رد  عقوم  هب  ار  ماما  دوب و  هدرک  یهاتوک  قاحـسا  نب  هقلعم  مان  هب  نایعیـش  زا  یکی  يرای  رد  هک  ماما  يـالکو 
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یمجنم ربخ  قبط  دشابیم . مالسلا  هیلعماما  هتسیاش  باحصا  زا  قاحسا  نب  هقلعم  هب  قلعتم  لمعلا  روتـسد  نیا  ( 89 تسا . هدش  رداص  دوب ،
وا زا  دسیونیم و  همان  مالـسلا  هیلعماما  يالکو  زا  یکی  هب  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  کیدزن  ناشگرم  نامز  هک  دـندوب  هدرک  ساسحا  ناشیا 

قاحـسا نب  هقلعم  دروـم  رد  ار  بلطم  نیا  ماـما  ( 90 دریگب . شایگدـنز  ینایاپ  مایا  يارب  یلمعلا  روتـسد  ماـما  زا  هک  دـنکیم  تساوخرد 
رکذ  » باب 45 ص 483  نیدـلا ج2 ، لامک  تاـعیقوتلا ؛» ضعب  رکذ  یف  ثلاـثلا  لـصفلا   » ص 531 ج2 ، ۀـمغلا ، فشک  ( 91 دناهدومرف .

باب 45 ص482  ج2 ، نیدلا ، لامک  مالسلا ؛» هیلعيدهملا  ۀیمست  میرحت   » باب 33 ۀعیشلا ج 16 ص 242  لئاسو  ( 92 ةدراولا .» تاعیقوتلا 
ۀیمست میرحت   » باب 16 ۀعیشلا ج33 ص240  لئاسو  مسالا ؛»... نع  یهنلا  یف  باب   » یفاکلا ج 1 ص 333 ( 93 ةدراولا .» تاعیقوتلا  رکذ  »

همه قوش  رس  زا  هکلب  تسین . یـسوساج  ینمـشد و  رطاخ  هب  هشیمه  نازابرـس  ییامنهار  ای  ندرک و  شاف  هتبلا  ( 94 مالسلا .» هیلعيدهملا 
نآ ناوارف  هقـالع  تبحم و  رثا  رد  هجیتن  رد  درب ، دـنهاوخ  كربـت  تهج  هب  دوخ  سلاـجم  رد  ار  ناـشیا  ماـن  دـش و  دـنهاوخ  رادـید  هناور 
نیا تسا ، التبا  لحم  رگید  يوس  زا  دوشیم و  داجیا  ياهدنناوخ  ره  نهذ  رد  هک  یتالاؤس  زا  یکی  ( 95 درک . دنهاوخ  راتفرگ  ار  ترضح 

زا دوصقم  ایآ  تسا ؟ هدوب  يرغـص  تبیغ  رـصع  صوصخم  تمرح  نیا  هکنیا  ای  دراد ، تمرح  ناشیا  مان  ندروآ  زین  نونکا  اـیآ  هک  تسا 
تایاور نیا  لماش  دنک ، ناشیا  رب  تلالد  يوحن  هب  هک  یمسا  ره  هکنیا  ای  تسا  دّمحم »  » هملک ًارصحنم  ترـضح  نآ  زا  ندرب  مان  تمرح 

اهنآ دودحم  زا  ای  دنتـسه ، تایاور  نیا  رد  لخاد  زین  لیبق  نیا  زا  يروما  حلاص و  ابا  مساقلا ، ابا  يدـهم ، تاملک  ایآ  یترابع  هب  دوشیم ؟
هیلعيرکـسع نسح  ماـما  رـصع  مینکیم : رکذ  ار  ياهمدـقم  دوش ، نشور  حوضو  هب  اـهلاؤس  نیا  باوج  هکنیا  يارب  دنـشابیم ؟ جراـخ 

نوچمه يولع  لدع  تموکح  هرطاخ  دای و  رگید  يوس  زا  دـندوب و  هدـش  هتـسخ  یـسابع  نادـناخ  روج  ملظ و  زا  مدرم  ییوس  زا  مالـسلا 
مدرم نوزفا  زور  هجوت  ثعاب  لماع  ود  نیا  دندوب . نآ  لابند  هب  همه  هک  دوب  ياهلـضاف  هنیدـم  روآدای  نامدرم ، ناهذا  رد  نیـشنلد  ییایؤر 
نشور درکلمع  تفرگیم ، تروص  ناشیا  دروم  رد  هک  ياهدننکش  تاغیلبت  دوجو  اب  دوب . هدش  يولع  كاپ  هلالـس  تمـصع و  نادناخ  هب 

شیازفا ناشیا  هب  تبـسن  تقو  ياهتموکح  تیـساسح  ات  دـش  ثعاب  زین  لماع  نیمه  دـشیم . ناگمه  شیارگ  ثعاب  ناـشیا  هبذـج  رپ  و 
یلع ماما  لاس  جنپ  تسیب و  اهنت  یقت  دمحم  ماما  دشابیم . بلطم  نیا  هاوگ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دعب  همئا  رمع  شهاک  هب  هجوت  دـبای .

یگژیو کی  زا  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  هدش ، رکذ  دراوم  دوجو  اب  لاس  تشه  تسیب و  يرکسع  نسح  ماما  لاس  لهچ  اهنت  یقنلا 
رابخا رد  مالـسا  ربمایپ  هک  دندوب  یماما  ردـپ  ناشیا  يرآ  دوب . هدـش  ناشیا  هب  تبـسن  اهتبقارم  شیازفا  ثعاب  هک  دوب  رادروخرب  يزاتمم 

ار دوخ  ياهتبقارم  نوعرف  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  دلوت  میالع  ندش  راکشآ  اب  هک  روط  نامه  دوب . هداد  ار  شدلوت  تراشب  يرتاوتم 
ماما هکنیا  دننام  دنداد . شیازفا  تدش  هب  ار  دوخ  ياهتبقارم  ملاع ، یجنم  هناگی  دـلوت  نامز  ندـش  کیدزن  اب  زین  نایـسابع  داد . شیازفا 
چیه دروم  رد  یتیـساسح  نینچ  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ . رظن  تحت  ار  ناشیا  هتـسب  طیحم  کی  رد  دـندرک و  روصحم  یناگداپ  لخاد  رد  ار 

ناشیا رسمه  تیعضو  ات  دنداتـسرفیم  ترـضح  هناخ  هب  ار  ییاههلباق  موادم  تروص  هب  هکنیا  ای  تشادن . ریظن  ناشیا  زا  لبق  همئا  زا  کی 
يارب ماما  صاخ  باحـصا  ناکیدزن و  زا  یخرب  هک  دوب  يّدح  هب  ناشیا  هب  تبـسن  تموکح  تیـساسح  دـننک . یـسررب  یگلماح  رظن  زا  ار 

ماما یگدنز  دندناسریم ! ماما  تمدخ  هب  ار  دوخ  هریغ  یشورف و  نغور  هناهب  هب  دندشیم و  یـشورفتسد  لغـش  هب  روبجم  ناشیا ، رادید 
ًاتبـسن طابترا  دننک و  یگدنز  مدرم  نایم  رد  ات  دندوب  رومأم  يرغـص  تبیغ  هرود  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يرغـص  تبیغ  رـصع  رد  نامز 

هک دندوب  یباّون  ياراد  ناشیا  رگید  يوس  زا  دنربب . رـسب  لماک  يافتخا  رد  هک  دـندوب  روبجم  ور  نیا  زا  دنـشاب . هتـشاد  ناشیا  اب  یـسوملم 
هرود اذـل  دنـسرب . لتق  هب  هدـش و  ریگتـسد  هک  دوب  نکمم  یطایتحایب  تروص  رد  ور  نیا  زا  دـندوب . نامدرم  ریاس  ناـشیا و  ناـیم  هطـساو 

يراکره زا  دندرکیم و  یگدنز  ءافتخا  تیاهن  رد  دیاب  ور  نیا  زا  دوب . ناشیا  باّون  ناشیا و  يارب  رطخ  زا  لامالام  ياهرود  يرغص  تبیغ 
مان تمرح  لیلد  روکذم  همدقم  نایب  اب  ناشیا  زا  ندرب  مان  میرحت  دندرکیم . زیهرپ  دـشیم ، ناشیا  دروم  رد  تیـساسح  داجیا  هب  رجنم  هک 

دـشیم و تیـساسح  داجیا  ثعاب  دـندرکیم ، رکذ  ار  ناشیا  مان  نایعیـش  باحـصا و  هک  یتروص  رد  اریز  دوشیم . نشور  ناشیا  زا  ندرب 
لحم نتفای  هب  قفوم  تموکح  دراوم  زا  یخرب  رد  هک  روط  نامه  دادیم . شیازفا  ناشیا  باون  ناشیا و  هب  تبـسن  ار  تموکح  لامع  هجوت 
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نارومأم دـندوب ، تاجانم  لوغـشم  بادرـس  رد  ناشیا  هک  يراب  تسا ، هدـمآ  تازجعم  شخب  رد  هک  نانچ  دوب . هدـش  نامز  ماـما  ياـفتخا 
ادـیپ تاـجن  ییاـسآ  هزجعم  زرط  هب  ماـما  هتبلا  دـنروآیم . رد  دوخ  هرـصاحم  هب  ار  هقطنم  دـنوشیم و  ناـشیا  ییاسانـش  هب  قفوم  تموکح 

ارم مان  هک  یـسک  دنیامرفیم  ناشیا  لّوا  تیاور  رد  تسا . هدش  لقن  ناشیا  دوخ  زا  هک  تسا  یتایاور  نایب  عون  بلطم  نیا  دیؤم  دـننکیم .
داجیا رطخ  هک  یـصوصخ  لفاحم  رد  ناشیا  زا  ندرب  مان  فرـص  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  تسا . نوعلم  دربب ، مدرم  یمومع  تاـعامتجا  رد 

شاف دـناهدوب ) ینـس  ًارثکا  هک  یمدرم  ناـیم  رد  ، ) دـننادب ارم  ماـن  رگا  هک  دـناهدومرف  زین  مود  تیاور  رد  تسین . مارح  دـشابن ، تیـساسح 
رد مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هک  تسا  نآ  بلاج  هتکن  دنهدیم . ناشن  رگیدمه  هب  دننادب ، ارم  یگدنز  لحم  رگا  دـننکیم و 
هک تسا  یمرج  هچ  ناشیا  زا  ندرب  مان  هک  تسا  نآ  لاؤس  لاح  دربیمن ! رفاک  زا  ریغ  یـسک  ار  ناـشیا  ماـن  هک  تسا  هدـمآ  یفاـک  باـتک 

تبیغ رصع  رد  هک  یسک  ای  دوشیم ؟ رفاک  دربب ، تدارا  ّتبحم و  يور  زا  ام  نامز  رد  ًالثم  ار  ناشیا  مان  هک  یسک  ایآ  دوش ؟ رفک  هب  رجنم 
تارـضح یتقو  هک  تسا  نآ  يدـعب  هتکن  دوشیم . رفک  راچد  دوش ، ناـشباون  ناـشیا و  نداـتفا  رطخ  هب  ثعاـب  ناـشیا  ماـن  رکذ  اـب  يرغص 

یگدنز كانرطخ  عاضوا  نامه  رد  اهنآ  اریز  درکیمن . بجعت  یسک  دیربب ، ار  ناشیا  مسا  دیابن  هک  دندومرفیم  مالسلا  مهیلعنیموصعم 
هب لـئاسم  نیا  همه  هب  هجوـت  اـب  دوـب . كرد  لـباق  ناـشیارب  تشاد ، هک  ییاهدـیکأت  همه  اـب  میرحت  تمرح و  نـیا  ور  نـیا  زا  دـندرکیم ،

هکلب درادـن ، یتمرح  اهنت  هن  ام  ناـمز  رد  دوشیم و  رـصحنم  يرغـص  تبیغ  ناـمز  هب  تمرح  نیا  هک  دوشیم  نشور  نیقی  عطق و  تروص 
دّمحم هملک  ایآ  تسیچ ؟ مان  زا  دوصقم  مود : لاؤس  زا  خساپ  تسا . تابحتسم  وزج  مالسلا  مهیلعنیموصعم  تارـضح  ریاس  ياهمان  دننام 

هملک هک  دوشیم  نشور  یلبق  بلطم  هب  هجوت  اب  دـشاب ؟ هینک  ای  بقل و  رگا  یتح  دـنک ، تلالد  ناشیا  رب  يوحن  هب  هک  یمـسا  ره  ای  تسا 
هدوب ناشیا  ياههطساو  ترضح و  نآ  دوخ  تینوصم  ظفح و  ناشیا ، مان  رکذ  میرحت  زا  تارضح  دوصقم  هکلب  درادن . یتیصوصخ  دّمحم 
هجوت تیـساسح و  داجیا  رطخ  اریز  درادن . دوجو  يرگید ، مان  ره  ای  يدـهم و  ای  دوش  هتفگ  دّـمحم  هکنیا  نایم  یتوافت  رظن  نیا  زا  تسا .
دّمحم مان  هچ  يدهم و  مان  هچ  يرغص  تبیغ  رصع  رد  نیاربانب  تسا . هتـشاد  دوجو  هزادنا  کی  هب  دراوم  نیا  همه  رد  ناشیا  هب  دارفا  نداد 

بحتـسم زیاج و  دّمحم  فیرـش  هملک  ولو  یمان  ره  ام  نامز  رد  تسا و  هدوب  مارح  دـشاب ، هدوب  ترـضح  نآ  رب  ملع  هک  يرگید  مان  ره  و 
امـش رب  دنیامرفیم : باحـصا  زا  یکی  هب  نآ  یط  رد  هک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  یعطق  دـیؤم  تسا .

یباقلا زا  ای  دییوگب و  ار  وا  هینک  دندومرفن  ماما  مینک ؟ باطخ  هنوگچ  ار  وا  سپ  هک  دنکیم  لاؤس  يوار  دیربب . ار  وا  مان  هک  تسین  لالح 
ماما شیامرف  نیا  لیلد  تسا . دّمحم  لآ  زا  هک  یتجح  دییوگب : دندومرف : هکلب  دینک . هدافتـسا  تسا  ناشیا  هب  صوصخم  هک  يدـهم  نوچ 
همئا روظنم  هک  دـننکیم  نامگ  مدرم  نیاربانب  دـنکیم . قدـص  همئا  ماـمت  رب  هک  تسا  یبقل  تسا ، دّـمحم  لآ  زا  هک  یتجح  هک  تسا  نآ 

ص531، ج 2 ، ۀـمغلا ، فشک  ( 96 دنتـسه . دوصقم  ناشیا  هک  دنکیمن  مولعم  ًادـبا  دـنکیمن و  تیـساسح  داجیا  ور  نیا  زا  دنتـسه . یلبق 
. ةدراولا تاعیقوتلا  رکذ  باب 45  ص 483 -  ج 2 ، نیدلا ، لامک  تاعیقوتلا ؛ ضعب  رکذ  یف  ثلاثلا  لصفلا 

138 ات 97

تاـتونقلا یف  باـب 33 - ص233  ج82 ، راونـألاراحب ، مالـسلا ؛ هیلعنسحلا  نب  دـمحم  ۀـجحلا  اـنالوم  تونق  ص 67  تاوعدـلاجهم ، ( 97
نآ هب  دـشاب ، راظتنا  رد  يدـب  قافتا  رگا  اما  دـشاب . راظتنا  رد  یبوخ  يزیچ  هک  دوشیم  هدرب  راـک  هب  یناـمز  هدـعو  ( 98 ۀیورملا . ۀلیوطلا 

باب ص171 ، راونألاراحب ج 53 ، نامزلا ؛» بحاص  نع  اضیأ  جرخ  امم  فرط  رکذ   » ص 492 ج 2 ، جاجتحالا ، ( 99 دوشیم . هتفگ  دیعو 
حابصملا ( 102 دّمحم .» لآو  دمحمب  عافـشتسالا   » باب 28 ص36  ج91 ، راونألاراحب ، ( 101 . 5/ رمق ( 100 هتاعیقوت .»... نم  جرخ  اـم   » 31
تاوعدلا جهم  ۀـیورملا ؛» تاباجتحالا   » باب 52 راونألاراحب ج91 ص378  بجحلا ؛ یف  نورـشعلاو  سداسلا  لـصفلا  یمعفکلل ص219 ،

ربمایپ هچنآ  هب  تنـس  و  ینآرق ، ماکحا  هب  ضیارف  تاـیاور ، حالطـصا  رد  ( 103 مالـسلا .»... هیلعنامزلا  بحاص  انالوم  باـجح   » ص 302
باب ص450  راونألاراحب ج92 ، تاوعدلا ص294 ؛ جهم  ( 104 دوشیم . قالطا  دناهدومرف ، مالسلا  مهیلعنیموصعم  تارضح  ای  مالـسا و 
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هب ور  نیا  زا  دوـشیم . هتخاـس  نما  ياـضف  داـجیا  تهج  هک  تسا  ياهعلق  ياـنعم  هب  تـغل  رد  زرح  ( 105 ۀـیعدألا .» ضعب  رکذ  یف   » 130
هدش رداص  اهنآ ، لاثما  هنجا و  نارحاس و  هدـنرد ، تاناویح  اهيرامیب ، ایالب ، نوچ ، یلئاسم  ربارب  رد  تینوصم  داجیا  تهج  هک  ياهیعدا 
زرح  » تاوعدلاجهم ص 45 هزارحا ؛» مالسلا و  هیلعمئاقلا  ۀیعدأ  ضعب   » باب 50 ص 365 ، ج91 ، راونألاراحب ، دوشیم . هتفگ  زرح  تسا ،
باب راونألاراحب ج53 ص187  مالـسلا ؛».... هیلعمئاقلا  ۀبیغ  یف  ءاعدلا   » ص512 نیدـلا ج 2 ، لامک  ( 106 مالـسلا .»... هیلعمئاقلا  انالومل 
تسا هدش  رداص  مالسلا  مهیلعنیموصعم  ریاس  مالـسا و  یمارگ  لوسر  زا  يدایز  تایاور  ( 107 مالسلا .»... هیلعهتاعیقوت  نم  جرخ  ام   » 31

ْنَع ِراَّبَْجلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َسیِرْدِإ  ُْنب  ُدَمْحَأ  تسا . هتفر  ایند  زا  تیلهاج  نارود  رفک  اب  دریمب ، دسانـشن و  ار  دوخ  ماما  یـسک  رگا  هک 
ُفِْرعَی َتاَم ال  ْنَم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  مالـسلا  هیلعِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِثِراَْـحلا  ِنَع  ِْلیَـضُْفلا  ِنَع  َناَْوفَص 

ص 377 یفاکلا ج 1 ، ٍلالَـضَو . ٍقاَِفنَو  ٍْرفُک  َۀَِّیلِهاَج  َلاَق  ُهَماَمِإ  ُفِْرعَی  ًۀَِّیلِهاَج ال  َْوأ  َءالْهَج  ًۀَِّیلِهاَج  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ًۀَِّیلِهاَج . ًۀَـتیِم  َتاَم  ُهَماَـمِإ 
ص راونألاراحب ج 91 ، ( 109 جحلا .»... رداون  باب   » ص520 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 108 ۀـمئأ .» نم  مامإ  هل  سیل  تام و  نم  باب  »
(110 مالـسلا .»... هیلعۀـجحلا  مامإلا  لاوحأ  نم  ةذـبن   » ۀـیوقلاددعلا ص 74 هزارحا » مالــسلا و  هیلعمئاـقلا  ۀـیعدأ  ضعب  ، » باـب 50 ، 365

تاولص هآر  نم  رکذ   » باب 18 ص 61  ج 52 ، راونألاراحب ، ( 111 هیلع .» هَّللا  تاولص  هترایز  ۀیفیک   » باب 24 ص317 ، ج98 ، راونألاراحب ،
ص 110 ج 3 ، ماکحألابیذـهت ، هَّللا ؛» ءاـفلخ  مهنأ   » باب 48 ص166 ؛ ج 24 ، راونـألاراحب ، ( 112 تاوعدـلاجهم ص 296 . هیلع ؛» هَّللا 
ص129؛ ج 2 ، یمقلاریـسفت ، ( 113 حاتتفالا .» ءاعد  نم  هرکذـن  امیف  لـصف   » ص60 لامعألا ، لابقإ  ناضمر ؛»... رهـش  نم  موی  لوأ  ءاـعد  »

نآ دوصقم  ( 115 میتفای . تدابع  قیفوت  وت  فطل  زا  ام  ینعی  ( 114 ۀبغرملا .» ةالصلا  بابحتسا   » باب 37 ص75 ، ج6 ، لئاسولا ، كردتسم 
رطاخ هب  وا  زا  ناسنا  هکنیا  ياج  هب  اما  دنکیم . دنمرهب  شدوخ  تعاطا  تبحـص و  تدابع و  تمعن  زا  ار  ناسنا  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا 

هدرک و رکـشت  هرابود  تسا ، هدوب  شدوخ  تمعن  هک  یتداـبع  يارب  دـنکیم و  رکـشت  ناـسنا  زا  هراـبود  دـنوادخ  دـنک ، رکـش  تمعن  نیا 
لاعتم دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  ( 116 تسا . هدمآ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هفرع  زور  ياعد  رد  رتشیب  لیـصفت  اب  بلطم  نیا  دهدیم . شاداپ 

ص 212 ج 99؛ راونألاراحب ، ( 117 دشخبیم . دنکـشیم ، ار  دودح  نیا  ناسنا  هک  ینامز  اّما  دنکیم . نییعت  ناسنا  يارب  ار  يدودح  دوخ 
هـشیر توـبن  زا  تخرد  هوـیم  هک  اـنعم  نیا  هب  ( 118 مالـسلا . هیلعنینمؤملاریمأ  ةراـیز  عوبـسألالامج 31  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریمأ  ةرایز 

امیف لصف   » ص 646 لامعألا ، لاـبقإ  ( 119 دوب . دـهاوخ  سران  تماما  نودـب  تسا و  تماـما  زا  هویم  نآ  یگدیـسر  لاـمک و  دریگیم و 
ج راونألاراحب ، نوعبرألا ؛» ثلاثلا و  لصفلا   » ص529 یمعفکلل ، حابصملا  بجر .»...  رهش   » ص 179 نیمألا ، دلبلا  تاوعدلا ؛» نم  هرکذن 

ياهدادعتـسا تدابع و  رثا  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هک  تسا  نآ  دوصقم  ( 120 بجر .» رهـش  مایأ  قلطم  لامعأ   » باب 23 ص392، ، 95
نخس نیا  يانعم  تسا . هدش  راکشآ  اهنآ  دوجو  اب  ادخ  دیحوت  ینعی  دنتسه . مسجم  دیحوت  ور  نیا  زا  دناهدش . ادخ  تافص  مسجت  یتاذ 

. تسین ناتدوخ  زا  ناتزیچ  چیه  امش  هک  تسا  نآ  دیتسه ، وا  قولخم  وا و  ناگدنب  امش  هک  تسین  نیا  زا  ریغ  یتوافت  ادخ  امش و  نایم  هک 
دنکیم راک  ناتناتسد  اب  دنیبیم و  امش  نامشچ  اب  ادخ  دیاهدش . وا  تافص  رولبت  یگدنب ، تدابع و  تهج  هب  اما  تسادخ . زا  ناتزیچ  همه 

ار وت  ادـخ  مشچ  دوب : هتفگ  راکهانگ  ناوج  نآ  هب  مالـسلا  هیلعیلع  هرابرد  رمع  هک  فورعم  هلمج  نامه  درادیم . رب  مدـق  ناـتیاهاپ  اـب  و 
هلمج نیا  مالسلا  هیلعماما  ( 122 هیلع .» هَّللا  تاولص  هآر  نم  رکذ   » باب 18 ص70 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 121 دز ! ار  وت  ادخ  تسد  دید و 

هب باطخ  ( 124 هیلع .» هَّللا  تاولـص  هآر  نم  رکذ   » باب 18 ص75 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 123 دندومرف . یمامح  جـحار  وبا  هب  باطخ  ار 
نم رکذ   » باب 43 ص444 ، ج2 ، نیدـلا ، لامک  ص253  یـسوطلل ، ۀبیغلا  ( 126 . 40/ جح ( 125 دـندومرف . ناشرادافو  نایعیـش  زا  یکی 

نایعیش یتسس  رطاخ  هب  هتبلا  ( 127 هیلع .» هَّللا  تاولص  هآر  نم  رکذ   » باب 18 ص1 ، ج 52 ، راونألاراحب ، هآر ؛» مالسلا و  هیلعمئاقلا  دهاش 
قبط ( 128 دـبایب . شیازفا  مه  زاب  هک  تسا  نکمم  هتفای و  شیازفا  لاس ، هاجنپ  دـص و  رازه و  زا  شیب  ات  تدـم  نیا  طیارـش  ندـشن  ایهم  و 
الَف ِضْرَْألا  ِیف  َنوُهیتَی  ًۀَنَس  َنیَعبْرَأ  ْمِْهیَلَع  ٌۀَمَّرَُحم  اهَّنِإَف  َلاق  . » تسا هدیـشک  لوط  لاس  لهچ  لیئارـسا  ینب  موق  ینادرگرـس  نآرق ، حیرـصت 

ۀیاکحلا ، » ج 230 ج53 ، راونالا ، راحب  رداون ؛»  » باب 54 ج3 ص447  لئاسولا ، كردتسم  ( 129 (. 26/ هدئام « ) َنیقِساْفلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسَْأت 
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ةرایز یف  ثیدـح   » 255 صاصتخالا ، ( 131 دوـب . هدرک  بصغ  ار  نارکمج  دجـسم  نیمز  هک  ملـسم  نب  نسح  هـب  باـطخ  ( 130 ۀنماثلا .»
تاولص هروهظ  تامالع  باب 25 - راونألا ج 52 ص 237  راحب  تامالعلا .» یف  ءاج  اـم   » باب 14 ینامعنلل ص 279 ، ۀـبیغلا  هَّلل ؛» نمؤملا 

ج 52، راونألاراحب ، ( 134 مالسلا .» هیلعهروهظ  دنع  نوکی  ام   » باب 28 ص9 ، ج53 ، راونألاراحب ، ( 133 /33 و 34 . نارمع لآ  ( 132 هَّللا .
(137 ص 145 . رردلا ، دقع  ( 136 . 41/ جح ( 135 یفوکلا ص 274 . تارف  ریسفت  هباحـصأ ؛» ددع  هقالخأ و  هریـس و   » باب 27 ص 373 
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